AOS RESPONSÁVEIS DA REDE
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O Prefeito Eduardo Paes enviou à
Câmara dos Vereadores um projeto de
lei que penaliza servidores, atacando
os direitos conquistados da grande
maioria dos professores das escolas e
creches do Rio de Janeiro, não respeita funcionários e aposentados.
Além disso, este projeto cria o professor polivalente, um professor que
dará aulas de todas as matérias, sem
a formação específica para tal.
Ou seja, Eduardo Paes ataca
também a qualidade da educação
dos seus filhos.
Será que os filhos do prefeito estudam em escolas assim? O prefeito
disse em uma entrevista que não colocaria os filhos em escola pública
porque tem dinheiro para pagar escola particular, e também demonstrou
não concordar que um professor formado para uma determinada área, no
caso “Geografia”, lecione outras matérias como Português ou Matemática. Mas como assim não concorda,
prefeito? É exatamente isso que está
acontecendo nas escolas da rede mu-
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nicipal do Rio de Janeiro, com o 6º
ano experimental e nos Ginásios Experimentais Cariocas.
O suposto projeto de Plano de
Carreira não foi sequer discutido
com os profissionais de educação.
O prefeito disse que iria respeitar
nossas reivindicações, mas não
cumpriu o prometido.
Por isso, voltamos à GREVE!
Nas escolas e creches, as salas são
superlotadas. A maioria não tem condições de funcionamento, precisando urgentemente de reformas. Faltam funcionários, professores e até
materiais básicos para higiene e limpeza. Não há ar-condicionado. O horário integral está acabando.
Não podemos admitir mais esta
ameaça ao futuro de nossos alunos.
Por isso, não podemos aceitar que
esse projeto seja aprovado pelos vereadores!
A LUTA EM DEFESA DA EDUCAÇÃO
É UMA LUTA DE TODOS NÓS.
Venha conosco defender a educação pública de qualidade.
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