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Os profissionais de educação da
rede municipal do Rio convocam os
pais e responsáveis e a comunidade
escolar para participarem do ato denominado Ceia da Indignação, que
será realizado no dia 10 de dezembro,
às 17h, na Cinelândia.
O ato, realizado todos os anos no
mês de dezembro, já se tornou uma
forma tradicional dos profissionais das
escolas públicas do Rio de Janeiro denunciarem para a população as mazelas por que passa a educação pública e
as precárias condições de trabalho em
que se encontram submetidos os professores e funcionários administrativos das escolas públicas.
VOCÊ SABIA?
O município do Rio possui uma
das maiores redes de ensino fundamental da América Latina, responsável pelo atendimento de cerca de
700 mil alunos que estudam nas creches e escolas de 1º ao 9 o ano.

No entanto, o piso salarial destes profissionais é muito baixo, chegando a ser suplantado em vários
municípios do nosso estado que têm
uma arrecadação infinitamente menor que a do Rio.
O governo municipal ainda promove perseguições políticas contra os profissionais que fizeram a greve em maio/
junho deste ano, num claro ataque ao
direito constitucional do trabalhador
realizar greves.
A Secretaria Municipal de Educação
(SME) implementa uma política educacional de resultados, centrada na meritocracia, sem levar em consideração as
diferenças existentes entre as unidades
espalhadas pelas diversas regiões administrativas da Capital. Isto prejudica o
desenvolvimento pedagógico das nossas crianças, assim como o projeto de
implementação do 6º ano experimental (onde um único professor atende
todas as disciplinas da antiga 5ª série,
ou seja, um professor generalista).

Sindicato Estadual dos Profissionais
da Educação do Rio de Janeiro
www.seperj.org.br
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