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O próximo dia 14 de dezembro será marcado pela realização das eleições nas
escolas estaduais que foram ocupadas na última greve dos trabalhadores e
trabalhadoras desta rede. As direções dessas escolas serão eleitas pela vontade
da comunidade escolar. Essa possibilidade é fruto de uma conquista da greve,
arrancada pelo protagonismo dos alunos, pais, professores e funcionários,
envolvidos direta e indiretamente nesta luta, e que dedicaram todo seu esforço na
defesa da escola pública de qualidade. A greve dos trabalhadores e trabalhadoras
da educação, seguida das ocupações de dezenas de escolas por todo estado, foi o
combustível dessa conquista. Ganhamos nas escolas e nas ruas!
Nesse momento tão importante, a Regional III do SEPE não poderia se ausentar
do debate e da defesa das eleições diretas para diretores e diretoras que foram
reconhecidamente conquistados através da luta nas diversas comunidades
escolares. Nada disso foi fácil, principalmente para aqueles que fizeram de suas
escolas a sua moradia por muitos dias. Foi um espaço de muita discussão, diálogo,
debates e principalmente resistência. As ocupações mostraram e construíram um
espaço de convivência entre alunos, seus pais, seus professores e funcionários,
nunca vivenciados na educação do Rio de Janeiro. Uma relação muito diferente
do que era o cotidiano antes da greve. Esse convívio foi muito proveitoso para
grande parte dos que optaram pela luta e resistência. Esses dias jamais serão
esquecidos pelos que se dedicaram e se jogaram neste caminho.
Essas eleições acontecerão motivadas por toda a energia de transformação,
empenho e dedicação, além do protagonismo e da ousadia.
As diversas comunidades escolares terão no dia 14 de dezembro uma oportunidade
ímpar nesse processo de mudanças. Portanto, vamos nos apropriar dessa
conquista! Vamos participar ativamente do processo. Conheça as propostas dos
candidatos da sua escola e participe do debate.

ESSA VITÓRIA JÁ PODE SER
COMEMORADA POR ANTECIPAÇÃO!
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