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Vote Chapa

O documento ora apresentado tem 
a intenção de solicitar o apoio de to-
dos os profissionais de educação lo-
tados em escola pertencentes à área 
da Regional VII, através do VOTO, 
para que continuemos conduzindo 
a luta em nossa já citada regional.
E não há momento melhor, mais 
emblemático, para fazê-lo que o 
mês de Maio, data histórica para 
aos trabalhadores do mundo intei-
ro, que simboliza a Luta necessária 
e a mãe de todas as conquistas que 
obtivemos até hoje. Pois é no emba-

panhamento jurídico, retorno de diversos profissionais postos à dis-
posição, arbitrariamente, pelas direções de suas unida-
des escolares, atuação militante e de luta nas marchas, 
passeatas e greves, na pressão de caráter reivindicatório 
junto aos legislativos e executivos municipal e estadu-
al,  e, por que não falar, de nossa já tradicional confra-
ternização anual pelo mês dos servidores públicos, etc.
Nosso objetivo é melhorar a cada dia o trabalho reali-
zado em nossa região e ampliar ainda mais o bom di-
álogo já travado com a categoria visando atender seus 
anseios e, para isso, pedimos mais uma vez o apoio 
de todos os nossos colegas profissionais da educação.

te com patrões e governos que podemos arrancar novas e maiores conquistas. Portanto, o mês de Maio é 
especial como celebração dessa luta, como a memória daqueles que persistiram no bom combate para que 
obtivéssemos avanços na construção de uma  sociedade mais justa, mas também serve de alento e de lição 
da História para que continuemos a obra de edificação de um mundo livre das mazelas sociais que tanto nos 
infelicitam. Como educadores que somos temos essa esperança num porvir em que se supere definitivamente 
tais problemas através de um esforço coletivo e, dessa forma, esperamos contar com sua presença e apoio.
Por isso, acreditamos, antes de qualquer coisa, batalhamos e batalharemos sem-
pre por uma escola pública, democrática, de qualidade e acima de tudo digna para to-
dos nós profissionais do magistério, quer seja municipal, quer seja estadual.
Ao longo desses mandatos realizamos a luta sempre em prol de nossa categoria e, vale lembrar algumas 
ações realizadas em nossa Regional: congressos, seminários, assembleias, encontros, visitas às 
escolas para entrega de material, atendimento individualizado aos servidores, acom-

NÓS SOMOS
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           Nós Somos a Chapa 8
          Vem com a gente

MIKE PONTES CONRADO, 
Prof. I, Educação Física,

 Escola Municipal Jornalis-
ta Orlando Dantas.

MARIA DA CONCEIÇÃO 
BORGES COSTA,  Prof. 
I, Língua Inglesa,  Es-
cola Municipal Profes-
sora Lavínia de Oliveira 
Escragnolle Dória

ARMINDO LAJAS DOS SANTOS, 
Prof. I,  História, Escola Munici-
pal Jornalista Orlando Dantas e 
Colégio Estadual Prefeito Men-
des de Moraes

LUIZ GUSTAVO MIGUEL 
COSTA, Prof. I, História, 

Colégio Estadual Profes-
sora Maria de Lourdes de 

Oliveira Lavôr

MARCELO FERREI-
RA DE SANT’ANNA, 
Prof. I, Línguas  Por-
tuguesa e Inglesa, 
Escola Municipal 
Jornalista Orlando 
Dantas e CEJA Ilha 
do Governador

Juntos somos fortes! 
O SEPE somos NÓS, NOSSA força e NOSSA voz.

Apoiamos e VOTAMOS na CHAPA ora proposta para 
a nossa REGIONAL VII, na Ilha do Governador.

BRUNO AMARO DE FREITAS, 
 Prof. I, Matemática, 

 Escola Municipal Cuba e 
Colégio Estadual Professora 

Maria de Lourdes de Oliveira Lavôr


