
            A utopia está lá no
horizonte. Me aproximo

dois passos, ela se afasta
dois passos. Caminho dez

passos e o horizonte
corre dez passos. Por
mais que eu caminhe,

jamais alcançarei. Para
que serve a utopia?

Serve para isso: para que
eu não deixe de

caminhar. (Eduardo
Galeano)

Eleições do Sepe
Regional VII

Ilha do Governador

Eleições do Sepe 2015 - 30 de junho a 2 de julho

Nós, da Chapa 8 “Sepe que
te quero forte” para a Regio-
nal 7, somos profissionais de
educação que moramos e tra-
balhamos na Ilha do Governa-
dor, atuando, há anos, em es-

colas das redes Estadual e Mu-
nicipal do Rio de Janeiro. Somos
militantes sindicais e lutadores
sociais, participando dos mais
diferentes movimentos sociais e
das ações de luta do nosso sin-

dicato em prol de uma educa-
ção pública, laica e de qualida-
de para todos os cidadãos da
nossa cidade e do Estado do Rio
de Janeiro. Temos, portanto, vi-
vência e conhecimento da reali-

dade do nosso bairro, das
suas escolas e das demandas
e expectativas dos profissio-
nais de educação, professores
e funcionários administrativos
que nelas trabalham.



Defendemos o Sepe de luta, in-

dependente de patrões e de gover-

nos, classista, democrático e plural e

de forte representatividade orgânica

na base.

Um Sepe que coloque como ob-

jetivo primordial a luta em torno dos

interesses da categoria dos profissi-

onais de educação e da garantia de

uma educação verdadeiramente pú-

blica, laica, de qualidade e que aten-

da às demandas da população cari-

oca e fluminense;

Um Sepe alinhado com as cau-

sas da categoria e de defesa intran-

sigente das suas reivindicações fren-

te a patrões e governos;

A política da Secretaria de Estado

de Educação, essencialmente apoia-

da numa concepção meritocrática e

mercantilista da educação, vêm apro-

fundando a privatização e terceiriza-

ção da educação pública, através de

convênios com fundações e institutos

privados, “entidades da sociedade ci-

vil” e da “livre iniciativa”, para levar

adiante projetos pedagógicos dos

mais diversos, e pela permissão con-

cedida a firmas terceirizadas para lu-

crarem com os serviços de limpeza,

manutenção e segurança no interior

de escolas, que deveriam ser realiza-

dos por profissionais de educação

aprovados em concurso público.

A repressão aos profissionais de

educação por parte do governo Ca-

mo, sectarismo e intolerância, seja do

ponto de vista político, de crença, de

etnia e de gênero;

Um Sepe que seja “amplamente

vivo”, que preze, respeite e que dê con-

sequência, visando a luta, às delibera-

ções dos diversos órgãos e instâncias

que o compõem, que não seja burocra-

tizado ou de cúpula, e que tenha como

O ano de 2015 iniciou-se com

“mais do mesmo” na Rede Estadual.

O “novo velho” governo Pezão con-

tinua implementando sua política edu-

cacional baseada no privatismo, na

meritocracia pedagógica, no des-

monte neoliberal da educação públi-

ca, tudo isso ainda mais agravado –

se é que possível – com a política de

cortes nos setores importantes do

serviço que atendem diretamente à

população, em especial, na já tão

Lutas na Rede Estadual

bral/Pezão nas duas últimas greves foi

duríssima: além das bombas e da vio-

lência da Polícia Militar, ocorreram cor-

tes nos salários e abertura de proces-

Respeito à educação, nós apoiamos!

Um Sepe que defenda os interesses

coletivos da classe dos profissionais de

educação,  que tenha como perspecti-

va a construção de uma sociedade mais

justa, fraterna e igualitária para a toda

classe trabalhadora brasileira, e que

concebe que tal construção necessita

de um esforço conjunto e concentrado

de todos os trabalhadores e trabalha-

doras do nosso país, dos mais diferen-

tes segmentos;

Um Sepe que se paute, como prin-

cípio essencial de sua organização e fun-

cionamento, pela preservação da de-

mocracia interna do sindicato, nos seus

mais diversos fóruns e instâncias, que

condene qualquer forma de autoritaris-

sos administrativos com o objetivo de

demissão, numa clara intenção de cas-

sar o direito de greve, de criminalizar

trabalhadores, de perseguir os profis-

sionais de educação que exerciam seu

direito legítimo de greve, consagrado

na constituição federal.

Como resposta aos cortes na edu-

cação feitos pelo governo Pezão

(PMDB), aos ataques aos direitos tra-

balhistas, previdenciários e sociais e à

política recessiva e de ajuste fiscal im-

plementada pelo governo Dilma Rous-

seff (PT-PMDB), devemos fortalecer

o poder de mobilização de nossa cate-

goria com vistas a barrar tais projetos

neoliberais de retirada dos direitos dos

trabalhadores, direitos conquistados

por muitas lutas históricas empreendi-

das pelo conjunto da classe trabalha-

dora brasileira.

Greves históricas como a de 2013

– ano das Jornadas de Junho, de for-

te e intensa mobilização do povo bra-

sileiro –, dos profissionais de educa-

ção do Município do Rio de Janeiro,

e as atuais greves da educação de Es-

tados como São Paulo e Paraná, são

exemplos cruciais da luta travada pe-

los trabalhadores da educação de

nosso país em busca da preservação

dos atuais direitos e de mais conquis-

tas, como a de aumentos salariais, de

melhores condições de trabalho e da

defesa da educação pública e de qua-

lidade, apesar das reações violentas

dos patrões e dos governos. E neles

nós nos espelhamos.

objetivo a intensa mobilização e par-

ticipação da categoria, (resgatando os

cursos de formação política), para

evitar cair nos falsos “democratismos”

que descambam para o ultravanguar-

dismo e isolacionismo em relação às

verdadeiras demandas da categoria,

e que a condenam à derrota frente a

patrões e governos.

combalida educação estadual.

Alegando a necessidade de tais

“cortes”, “contingenciamentos de ver-

bas”, “o equilíbrio nas contas do go-

verno estadual”, devido à crise em que

o país se encontra – crise que não fo-

mos nós trabalhadores da educação que

criamos –, Pezão e Cia. vêm reduzindo

os investimentos na educação pública.

Os setores socialmente mais indis-

pensáveis à população fluminense, edu-

cação e saúde, são os alvos preferen-

ciais da tesoura do governo Pezão, que,

com seu antecessor, Cabral, foram pró-

digos em atender o Capital, as emprei-

teiras e todos aqueles que ganharam e

ganham com os megaeventos e demais

investimentos, como a Copa do Mun-

do de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

As greves de 2013 e de 2014 fo-

ram respostas aos ataques do governo

Cabral/Pezão, à sua política de destrui-

ção da educação publica do Estado do

Rio de Janeiro.

O Sepe que queremos

Quem somos?Quem somos?



Lutas na Rede Municipal do Rio de Janeiro

Não respeita a autonomia pedagógica dos professores, pois
impõe um calendário de provas externas e apostilas que não
levam em conta o dia a dia do fazer pedagógico nas mais de
1400 escolas das mais diferentes comunidades com suas pe-
culiaridades sociais e culturais;

Não respeita os funcionários administrativos, que são costu-
meiramente retirados de suas escolas para tapar buracos em
outras unidades escolares por falta de profissionais por não
realização de concursos públicos ou simplesmente pela não
chamada de concursados;

Não respeita profissionais de educação que frequentemente
adoecem devido às péssimas condições de trabalho, seja na
sala de aula, na cozinha ou na secretaria da escola;

Não respeita o 1/3 de planejamento, como na rede Estadual,
para todos os professores, independentemente do seu regime
de trabalho, desobedecendo civilmente, inclusive, a lei 11.738
de 16 de julho de 2008;

Na Rede Municipal do Rio de Janei-

ro, a tarefa da luta da categoria dos pro-

fissionais de educação não será menos

árdua, mas esta já deu respostas históri-

cas como a mobilização em torno do fim

da Aprovação Automática em 2007 e da

Greve de Massas de 2013, quando o

atual prefeito teve que se curvar diante

da nossa capacidade de organização e

de mobilização para a luta que teve no

Sepe seu esteio maior.

Esta política educacional da prefeitura, pretensamente de qua-
lidade, não segue os princípios básicos da boa pedagogia:

Isso para não falar do emprego recor-

rente à força policial desde a greve de

2013, numa clara intenção de manter a

ordem que interessa ao capital e a seus

lacaios como o atual prefeito, interessado

em tornar o Rio de Janeiro uma cidade

ainda mais segregada, organizada sob a

ótica do capital empresarial e financeiro.

A educação “pública” carioca se insere

Ainda durante, mas mesmo depois da

greve de 2014, o Prefeito Eduardo Paes

reprimiu intensamente o movimento de luta,

com abertura de processos administrativos,

contra profissionais grevistas em estágio pro-

batório ou não, com descontos sucessivos

dos seus salários e que se estenderam até a

presente data, valendo-se da judicialização

da greve pelo Tribunal de Justiça.

nesse quadro perverso, pois as escolas

deixaram de ser um verdadeiro espaço

de construção do saber socialmente rele-

vante para as classes trabalhadoras da

nossa cidade, tornando-se experimentos

da política educacional da prefeitura mais

interessada em produzir números, esta-

tísticas e dados que possam comprovar

sua falaciosa propaganda oficial nos mei-

os de comunicação de massa.

Não concede uma valorização salarial real do profissional
de educação, diante do orçamento que a prefeitura da
cidade do Rio de Janeiro dispõe, na casa de bilhões de
reais;

Não realiza concursos públicos para aumentar o quadro
de funcionários administrativos nas escolas, carentes des-
ses profissionais, aprofundando o processo de terceiriza-
ção, como  foi o caso dos porteiros, que agora não exis-
tem mais nas escolas com o término dos contratos com
as firmas;

Reorganiza as escolas sem levar em contar as especificida-
des das comunidades escolares – a chamada reestrutura-
ção –, ameaçando remover profissionais há anos na escola
e impedindo que os alunos e suas famílias possam criar
um vínculo de identidade (e de continuidade no espaço
escolar) importante no processo de ensino-aprendizagem.

São muitos os problemas enfrentados pelos profissionais de educação, o que
torna necessário fortalecer ainda mais os fóruns do nosso sindicato para que a

categoria possa se reorganizar para levar adiante a luta contra os desmandos do
prefeito Eduardo Paes e da SME.



O que pretendemos

 AJUDE OS MILITANTES DE NOSSA
REGIONAL A SE ELEGEREM PARA O

SEPE CENTRAL, EIS NOSSOS
REPRESENTANTES:

Realizar fóruns de formação político-pedagógica através de palestras, pré-congressos e seminários;
Sepe visitante e presente nas escolas para entrega de material e atendimento das solicitações e
demandas da categoria;
Atendimento individualizado aos servidores com acompanhamento jurídico para tratar de casos
envolvendo, entre outras coisas, de questões relativas ao aspecto funcional-administrativo e de
assédio moral;
Boletim de periodicidade bimestral circulando por todo o espaço geográfico da Regional 7, em
escolas e creches;
Plantão mensal de advogado do DJ na sede da Regional;
Manutenção da publicação de Revista de formação político-pedagógica em periodicidade semestral;
Fortalecimento dos conselhos de representantes do Sepe nas escolas através de ampla mobilização
feita com materiais elucidativos sobre a sua importância, e com reuniões periódicas na sede da
Regional de acordo com a demanda luta;
Plantões semanais da direção com anúncio prévio na página da Regional;
Manutenção da festa anual de confraternização em homenagem aos profissionais de educação;
Confecção da já tradicional Agenda dos profissionais de educação;
Realização de encontros periódicos para Aposentados e Funcionários Administrativos;
Publicação semestral, como já acontece, da prestação de contas no sítio eletrônico da Regional 7 e
em boletins.

Nominata da Chapa 8 na
Eleição do Sepe-Regional VII

Você marcará o voto em duas cédulas.
>  Uma para o Sepe Central

     >  outra para o Sepe Regional

ARMINDO LAJAS DOS SANTOS
Coordenação da Capital

LUIZ GUSTAVO MIGUEL COSTA
Secretaria de Assuntos Jurídicos

MARCELO FERREIRA DE SANT’ANNA
Coordenação Geral

MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES COSTA
Suplente

MIKE PONTES CONRADO
Secretaria de Imprensa e Comunicação


