RESOLUÇÕES ASSEMBELIA DA REDE ESTADUAL DO RJ REALIZADO NO
DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, NO CLUB MUNICIPAL.
CALENDÁRIO
13 de fevereiro – ATO EM DEFESA DA PETROBRAS as 17:00 na Candelária – em defesa da Petrobras e
em defesa dos trabalhadores, contra os ataques de Bolsonaro e Mourão.
DIA INTERNACIONAL DA MULHER/ 8 de março – participação das atividades do dia, com ato em 09 de
março, 17h na Candelária.
18 de março – GREVE GERAL DE 24H DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
Assembleia – 10h; local a confirmar
Pauta – greve da rede estadual; participação da marcha contra o desmonte da escola básica e em
defesa do FUNDEB e do Piso Nacional;
OUTRAS PROPOSTAS APROVADAS
Incluir na pauta de negociação e/ou nos eixos de luta:
 1/3 extraclasse JÁ; Nenhuma disciplina com menos de dois tempos já; máximo 35 alunos por turma;
pagamento do excedente do 1/3 imediatamente.
 convocação dos concursados de 2014 e 2015.
 Ação para receber o excedente do 1/3, desde a ação;
 Não aceitar o 10° dia útil de pagamento como prática.
 Exigir que a SEEDUC trate os profissionais por matrícula, e não por CPF. Assim como é feito nos casos de
desconto, seja também nos casos de benefícios.
 concurso público para funcionários urgente;
 contra a crescente precarização dos funcionários terceirizados;
 Campanha apresentando os contracheques dos funcionários que recebem menos de um salário mínimo;
 campanha para reduzir a alíquota previdenciária;
 descongelamento do auxílio transporte e auxílio alimentação
 pagamento de dificil provimento e difícil acesso para funcionários.
- Estabelecer contato com instituições capazes de analisar a qualidade da água, de modo que possamos
aferir as condições de consumo nas unidades escolares nos permitindo denunciar de forma mais
fundamentada e sistemática o problema da água.
- Campanha contra a militarização das escolas e fazer a defesa da gestão democrática nas escolas com
pesquisa sobre o funcionamento regular dos conselhos escolares e associação de apoio às escolas e entrar
com representação no MP.
- Fazer levantamento junto a SEEDUC e conselho de alimentação sobre o funcionamento das escolas
integrais
- retirada dos sábados letivos do calendário escolar/ solicitar circular de orientação sobre a não
obrigatoriedade de presença

- divulgar os diversos gastos sem estudo feitos em 2019 e início de 2020, demonstrando que há
dinheiro.
- encaminhar para os núcleos e REGIONAIS a proposta - FORA BOLSONARO, WITZEL E CRIVELA, para
amadurecer para próxima assembleia.
- Fazer levantamento junto a Seeduc, conselho estadual de educação sobre a situação do
funcionamento das escolas com horário integral: regulamentação do curso, complementação exigida aos
estudantes, currículo , falta de profissionais, alimentação etc - SEPE deve chamar uma plenária
ORGANIZATIVO
- Reunião com as representações sindicais da educação - dia 14/02 – 17:30 no SEPERJ
- Organizar reunião com representações sindicais e a comissão de Educacao da ALERJ
- fazer vídeos curtos informativos rebatendo o secretário de educação, para as redes; os videos devem
ser constantes nas redes;
- Vídeos e chamadas de rádio para assembleia e greve do dia 18;
- Produzir carta de apoio aos petroleiros, para trabalhar nas escolas essa semana;
- Que o sepe publique dia, hora e local das assembleias locais numa tabela com o nome de todos os
núcleos;
- Formação de comitês de bairro para integração com a comunidade a favor da escola publica, gratuita,
laica e de qualidade.
- Indicativo para construir junto aos petroleiros uma carreata EDISE x REDUC.
- Participação nos comitês contra as privatizações com outras entidades: Petroleiros, moedeiros,
Dataprev, pais, alunos, movimentos sociais, etc,
- Divulgar as reuniões nas páginas do SEPE.
MOÇÕES
- Moção de apoio aos estudantes chilenos que estão sendo diariamente perseguidos por Sebastian
Pinera
- Moção de repúdio a fala de Paulo Guedes, utilizando o texto da direção, publicar impresso e
virtualmente.
- Moção de apoio aos petroleiros como foi aprovado no Município
DENÚNCIAS
- Sobre o C.E. Darcy Ribeiro em Itaipuaçu, Maricá;
- A escola não existe fisicamente, se resume a um contaminar. Os contamines das salas de aula não
chegaram à cozinha. Não foi construído e tem vários alunos matriculados
Rio de Janeiro. 05 de fevereiro de 2020.

