SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
Fundado em 16 de julho de 1977

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2019
CIRC/SEPE/RJ/06-A/19

Companheir@s,
1. A Secretaria de Aposentados do SEPE/RJ apresenta as deliberações e orientações aprovadas
pelo seu Coletivo de Lideranças, em reunião realizada no dia 08 de outubro, para a realização do 42º
Encontro de Aposentados(as):
1.1 - O 42º Encontro de Aposentadas(os) será realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, na
AAFBB (Associação dos Aposentados e Funcionários do Banco do Brasil), em Xerém, Duque de
Caxias.
1.2 - Solicitamos que cheguem o mais cedo possível, pois o lanche será servido entre 06 e 8:30h,
impreterivelmente;
1.3 - A abertura do Encontro será às 09 horas em ponto;
1.4 - A entrada nos quartos será permitida a partir das 14 horas, e somente após o devido
credenciamento;
1.5 - O tema do Encontro será “APOSENTADAS(OS): EXIGIMOS NOSSOS DIREITOS!”

É importante ressaltar que nós, da Comissão Organizadora juntamente com a Secretaria de
Aposentados, optamos pela realização do Encontro na Baixada Fluminense pela angustiante
situação na qual se encontram as companheiras(os) aposentadas(os) de São João de Meriti e
Duque de Caxias, com seus salários atrasados. São João de Meriti já soma oito meses,
incluindo salários de 2018 e de 2019. Duque de Caxias acumula frequentemente até três meses
sem receber. Quando se aproxima o terceiro mês, o governo paga o mês anterior. Há ainda 37%
das(os) aposentadas(os) que não receberam o 13º salário de 2018! Acrescentamos também
Cachoeiras de Macacu, como prioridade, por encontrar-se igualmente com salários atrasados há
quatro meses.
A realização do 42º Encontro na Baixada Fluminense objetiva denunciar o descaso das
autoridades locais e exercer pressão sobre elas, bem como chamar a atenção da opinião pública
para a solução do desmando que tem provocado doenças e já causou muitas mortes.

2 - PARTICIPAÇÃO:
Os critérios de participação aprovados na reunião do Coletivo de Lideranças são os seguintes:

2.1 - A participação no Encontro será para aposentadas(os), profissionais da
filiadas(os) e em dia com o Sindicato.
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2.2 - O Núcleo ou Regional que tendo a Secretaria de Aposentados(as) constituída, mas que
não desenvolve trabalho de base, participará apenas com um(a) (01) representante, da direção
ou da base.
2.3 - O Núcleo ou Regional que não tendo a Secretaria constituída, mas que desenvolve
trabalho de base com coletivo formado, participará do Encontro com três (03) representantes.
,

2.4 - Os Núcleos ou Regionais que não tendo Secretaria de Aposentados e nem trabalho de
base comprovado, não terá direito de participar do Encontro.
2.5 - O Núcleo ou Regional que tendo Secretaria, trabalho consolidado e Coletivo funcionando,
participará do Encontro com as(os) diretores(as) titulares da Secretaria de Aposentadas(os) e
mais seis (06) da base.
2.6 - Duque de Caxias, São João de Meriti e Cachoeiras de Macacu – Núcleos com salários
atrasados - terão direito a dez (10) vagas para as(os) aposentados(as) da base, e mais o
número de seus(suas) diretores(as) da Secretaria de Aposentados(as).
2.7 - As(os) diretores do SEPE/RJ aposentadas(os) poderão participar do Encontro, desde que
se inscrevam até o dia 11 de novembro.
2.8 - Aposentadas(os) filiadas(os) não representantes eleitos, que desejarem participar APENAS
das discussões, e não pernoitarem, constarão na relação como OBSERVADORES. A relação
deverá ser enviada pelo Núcleo/Regional à Comissão Organizadora, até o dia 11 de novembro.
O número de observadores não deve ser superior ao de titulares. O(A) observador(a) terá
direito a voz mas não a voto. As despesas das (dos) observadores serão por conta dos Núcleos
e Regionais.
2.9 - Os Núcleos e Regionais devem enviar à Comissão Organizadora ou à Secretaria do
SEPERJ, pontualmente até o dia 11 de novembro, as Fichas de Inscrição individual e a
relação com o nome completo da(o) filiada(o) aposentada(o) que irá (irão) ao Encontro e os
respectivos suplentes. Na ficha deverá constar todos os dados do participante.
2.9.1 – As fichas deverão ser anexadas à relação (listagem) por ordem de prioridade de
participação e de alocação nos quartos. Os quartos serão triplos. Toda bagagem deve ter a
identificação (nome e local de origem).
2.10 - O Núcleo ou Regional que enviar número de representantes superior à sua cota deverá
informar à Comissão Organizadora até o dia 11 de novembro. Qualquer valor excedente deve
ser assumido junto à Tesouraria do Sepe/RJ.
2.11 - O transporte dos representantes e/ou observadores será de responsabilidade dos Núcleos
e Regionais.
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2.12 - As desistências deverão ser informadas à Comissão Organizadora, até o dia 20 de
novembro.

3 - SOLICITAÇÕES:

3.1 - Ao final do Encontro realizaremos um ato público no centro de Duque de Caxias, às 15
horas. O ponto de encontro será na rua Dr. Jorge Romeiro que fica ao lado da catedral de Santo
Antônio.

3.2 - Solicitamos que os Núcleos e Regionais tragam as bandeiras do SEPE local, confeccionem
faixas, cartazes ou outros materiais de denúncia e de exigência aos governos acerca dos direitos
desrespeitados e, em solidariedade, especialmente às(os) aposentadas(os) de São João de
Meriti, Cachoeiras de Macacu e Duque de Caxias.

3.3 - A fim de subsidiar nossos debates pedimos que enviem a situação dos Fundos
Previdenciários dos Municípios da abrangência do Núcleo, até o dia 20 de novembro. As
Regionais do RJ devem certificar-se de que tal informação chegou à Comissão Organizadora.

Companheir@s, lembramos que, conforme o item 2.9, o preenchimento da Ficha de Inscrição
(enviada anteriormente) deve seguir a ordem de prioridade de participação no Encontro e ser
devolvida até, impreterivelmente, o dia 11 de novembro às 18h. NÃO HAVERÁ
PRORROGAÇÃO.

Fraternas Saudações,

Secretaria de Aposentados(as) do SEPE/RJ e Comissão Organizadora do Encontro
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