A EDUCAÇÃO PÚBLICA DO RIO
PEDE SOCORRO!
SENHORES PAIS E RESPONSÁVEIS, NÃO DEIXEM CABRAL
DESTRUIR A ESCOLA DE SEU FILHO!
Junte-se ao Sepe (Sindicato Estadual dos Profissinais de Educação)
na defesa de uma educação pública de qualidade. O sindicato tem denunciado desde o início do governo Cabral o processo de destruição da
educação pública no estado do Rio de Janeiro.
As medidas adotadas até agora por Cabral e seu secretário de Educação, Risolia, comprometem a qualidade do ensino e têm por objetivo diminuir os gastos e favorecer as grandes empresas com convênios e parcerias através de projetos com fundações (Unibanco e fundações do Roberto Marinho, Airton Sena e, mais recentemente, da Xuxa!)
Cabral repassa verbas públicas para entidades privadas cuidarem da
educação do seu filho. Enquanto isso, professores e funcionários ganham
salários de fome e trabalham até adoecer, pois o dinheiro público não
chega nas escolas e nem nos salários dos profissionais!
COMO O GOVERNO DESTRÓI A EDUCAÇÃO:
- Fechando turmas e escolas;
- Não garantindo aumento real no salario dos profissionais da educação (professor com faculdade ganha 1.080 reais e funcionário tem piso
abaixo de um salário mínimo!);
- Diminuindo tempo das disciplinas nas aulas do seu flho;
- Não fazendo concurso público para funcionários administrativos (serventes, merendeiras, inspetores, porteiros,secretários, bibliotecários....);
- Não garantindo eleição para diretores;
- Vetando emenda do sindicato, aprovada pelos deputados, que garante uma matrícula, uma escola para cada professor;
- Não negociando com o sindicato e tentando multá-lo por defender
uma educação de qualidade.

PARA uma EDUCAÇÃO DE QUALIDADE precisamos:
1. Menos alunos por turma
2. Mais professores nas escolas
3. Uma matrícula do professor numa única escola
4. Concurso público para os funcionários administrativos (serventes, porteiros, inspetores, secretarios, merendeiras, biblitecários....)
5. Eleição para os diretores das escolas
6. Fim da política de pagamento de bônus
7. Valorização dos profissionais de educação (professores e
funcionários)

BASTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRECÁRIOS
PARA A POPULAÇÃO DO ESTADO DO RIO!
FORA CABRAL! VÁ COM PAES!
POR TUDO ISSO E MUTO MAIS A EDUCAÇÃO
DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO ESTÁ EM GREVE
E O ÚNICO CULPADO É O GOVERNADOR CABRAL.
JUNTE-SE AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
EM DEFESA DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE!
Sindicato Estadual dos Profissionais
da Educação do Rio de Janeiro
Tel: 2195-0450 - www.seperj.org.br

