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Servidores do estado deflagram greve geral.
Dornelles receberá o Sepe dia 12/04
No dia 06/04, em assembleia conjunta com milhares de pessoas no Largo do Machado, os servidores públicos estaduais decidiram deflagrar a greve geral no serviço público do Rio de Janeiro. A assembleia contou com a participação de 30 sindicatos e duas associações de servidores públicos, que
decidiram pela paralisação geral por tempo indeterminado até que o governo do estado apresente
propostas concretas para solucionar os atrasos no

calendário de pagamentos e acabar com os ataques
ao regime previdenciário.
Após a votação, as categorias em luta saíram em passeata rumo ao Palácio Guanabara, onde os coordenadores do Sepe e um integrante do MUSPE foram recebidos pelo governador em exercício Francisco Dornelles. O Sepe entregou a pauta de reivindicações da categoria ao governador, que agendou uma audiência
especifica dia 12/04 com o sindicato, na parte da tarde.

Rede estadual decide pela continuidade da greve
Também no dia 06/04, em assembleia que reuniu
até o início da tarde cerca de duas mil pessoas no Clube Hebraica (Laranjeiras), os profissionais da rede estadual decidiram manter a greve iniciada no dia 02 de
março e que completou, no dia 06/04, 34 dias de forte
paralisação nas escolas da capital, Região Metropolitana e Interior do Estado.
A plenária aprovou as seguintes deliberações: ma-

nutenção da greve; boicote ao SAERJ; ato unificado com
o funcionalismo na Secretaria de Estado de Fazenda,
no dia 14 de abril; assembleia geral, em local fechado,
no dia 14 de abril, a partir das 9h; realização de panfletagem simultânea em todos os municípios, com a distribuição de 200 mil cartas à população; e apoio institucional do sindicato ao movimento estudantil de ocupação em escolas estaduais.

CALENDÁRIO DA GREVE
. 8 de abril
Panfletagem simultânea em todo estado, com entrega de
200 mil cartas à população do Rio de Janeiro, denunciando
os ataques do governo e explicando os motivos da greve;
. 12, 13 e 14 de abril
Boicote ao SAERJ, nos dias de realização das avaliações;
. 14 de abril
- 9h: Assembleia geral, em local a confirmar,
- 14h: Ato unificado com o funcionalismo estadual, na
Secretaria de Estado de Fazenda (Avenida Presidente Vargas
670 - estação Uruguaiana do Metrô).

Audiência com a SEEDUC:
veja as respostas do secretário Antonio Netto
Respostas da Seeduc à pauta apresentada na audiência com o Sepe, liderança do governo na
Alerj e Comissão de Educação, no dia 05/04/2016
1. Eleição direta para direção de escolas – foi marcada
reunião com a comissão de educação, o Sepe e a Seeduc no
dia 14/04, às 17. Nessa reunião será apresentada minuta do
projeto de eleição para debate;
2. Fim da política meritocrática – será discutido no GT
no dia 12/04/2016 e na audiência com o governador, incluindo o debate sobre o fim do SAERJ;
3. Condições estruturais e de trabalho nas escolas – reunião com a EMOP debater e priorizar a resolução dos problemas estruturais, o contato com a EMOP será viabilizado pela
liderança do governo. Com relação aos porteiros, a ALERJ se
comprometeu em buscar informações para solução;
4. Retificação do decreto do abono das greves de 1993
até 2016 – o Sepe pontuou que já houve autorização do
governo para publicação e a liderança do governo verificará junto a SEPLAG o cálculo do impacto;
5. Enquadramento por formação – Sepe pontuou
que já houve autorização do governo para publicação e
a liderança do governo verificará junto a SEPLAG o cálculo do impacto;
6. 30 horas pra funcionários administrativos e realização de concurso – Seeduc disse que é contra reduzir a carga horária semanal dos funcionários administrativos para
30 horas. Quanto ao concurso, a liderança do governo na
ALERJ fará projeto de lei para ser votado em regime de urgência. Apresentará minuta ao Sepe até o dia 07/04/2016;
7. Descentralização da perícia médica – liderança do governo se compromete a contactar a secretaria de saúde,
SEPLAG e o governo para viabilização;
8. Corte de ponto / suspensão de calendário letivo – foi

perguntado a Seeduc sobre a declaração de suspensão do
calendário letivo veiculada na imprensa. Seeduc disse não
ser informe oficial e esclarece que só discutirá propostas
de reposição ao final da greve. Já quanto ao corte de ponto,
o Sepe questionou as informações veiculadas na imprensa,
a Seeduc não assumiu concretamente se cortará o ponto
ou não. SEPE declarou que caso haja corte de ponto, não
haverá reposição. Liderança do governo lembrou que esse
tema faz parte do processo de negociação;
9. Fundeb – Seeduc declarou que não apresentou essa
proposta para imprensa. Mesmo assim, o Sepe afirmou que
essa proposição não faz parte da pauta de reivindicação e
que não concorda com proposições que dividam a categoria;
Os itens abaixo também serão discutidos na retomada do
GT que acontecerá no dia 12/04/2016, às 10h, na Seeduc:
. 1/3 mínimo de atividades extraclasse (Lei nº 11.738/
2008 – Lei do piso nacional do magistério);
. Nenhuma disciplina com menos de dois tempos/1 matrícula 1 escola;
. Minuta da resolução para concessão de licença especial – criação dos critérios com a participação do Sepe, início da concessão a partir de julho;
. Denúncias – foram apresentadas as denúncias sobre
aplicação código 61 todos os dias no MCF, mobilidade de
alunos do interior, substituição de GLP por contrato temporário – Seeduc reafirma que os contratos temporários
não são para substituição de GLP, somente para carência
real. Com relação aos outros pontos apresentamos por
escrito, Seeduc verificará tais denúncias e as respostas
serão dadas no dia 12/04.

ESTUDANTES OCUPAM 10 ESCOLAS NO ESTADO
Segundo a conta do Facebook “Escolas do RJ em luta”, o movimento dos alunos em
defesa da escola pública já ocupa dez unidades em todo o estado. Na assembleia da
rede, no dia 06/4, os profissionais de educação decidiram que darão apoio institucional
à luta dos estudantes. Segue a lista das escolas:
CE Gomes Freire de Andrade - Penha (RJ)
CE Pref. Mendes de Moraes - Ilha do Governador (RJ)
CE Heitor Lira - Penha (RJ)
CE Doutor João Néri - Mendes
CE Irineu Marinho - Duque de Caxias

FAETEC - Saquarema
CE Matias Neto - Macaé
CE Visconde de Cairú - Méier (RJ)
CE Euclydes Paulo da Silva - Maricá
CE Professor Clovis Monteiro - Higienópolis (RJ)

