
NÃO À MERITOCRACIA! CONTRA A CERTIFICAÇÃO
E POR UM AUMENTO SALARIAL REAL!

Fevereiro/2013

É FUNDAMENTAL A SUA PARTICIPAÇÃO NESSA LUTA!
TODOS À ASSEMBLEIA DO DIA 23/02, NA ABI, ÀS 14H.
CONTRA A CERTIFICAÇÃO E A PRESENÇA DE AGENTES

DO BANCO MUNDIAL NAS SALAS DE AULA!

O ano letivo de 2013 inicia-se com a retomada da nossa campanha salarial com
Assembleia da Rede Estadual convocada para o dia 23 de fevereiro, às 14h, na ABI.

O Sepe, em reunião com
o Secretário Wilson
Risolia, no fim do ano
passado, cobrou uma
política real de valoriza-
ção dos profissionais de
educação, quando o
mesmo afirmou buscar
um índice de reajuste de
5,84% junto ao gover-
nador Sérgio Cabral. Na
ocasião, o Sepe argu-
mentou que tal índice
não seria suficiente para
resgatar as perdas sofri-
das no período recente,
e muito menos um gan-
ho real no salário dos
profissionais.
   No início do ano, ain-
da vimos mais um ata-
que do governo estadu-
al aos profissionais de
educação, quando inú-
meros funcionários ad-
ministrativos foram re-

movidos de suas unida-
des escolares por von-
tade arbitrária do gover-
no para acomodar os
terceirizados. Foi um cla-
ro desrespeito ao direi-
to de lotação e origem
desses funcionários,
muitos deles  retirados
de escolas próximos de
suas residências e joga-
dos sabe lá onde. É fun-

damental nossa solida-
riedade a esses compa-
nheiros de trabalho, pois
o ataque à lotação e à
origem desses profissi-
onais é algo que atinge
a todos os profissionais,
pois a lotação vem sen-
do desrespeitada pelos
governos Cabral e Paes,
grandes inimigos do fun-
cionalismo público e da

educação pública de
qualidade.
   Devemos dar um bas-
ta a esse governo auto-
ritário, que maltrata o
servidor da educação,
com uma política que
fere a lotação, que não
valoriza o profissional,
por manter uma política
de bonificação e gratifi-
cações, ainda mais ago-
ra com a tal Certificação,
procurando passar a fal-
sa ideia de que os pro-
fissionais não são
compromissados e que
não têm mérito, deven-
do ser “avaliados”, para
fazerem jus a um au-
mento na sua remune-
ração. E quem avalia
esse governo pelo seu
descaso com a educa-
ção pública?


