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

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEIA DA REDE MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Realizada dia 08 de outubro de 2016 – no SINPRO

1- Dossiê sobre condições de trabalho: entregar até quinta-feira, 15h, no SEPE, para
sistematização do grupo responsável.
2- Nota política enfatizando a crítica à política educacional da prefeitura e a contribuição das
lutas e da campanha da categoria para a derrota do PMDB neste primeiro turno.
3- Sobre o PME: a avaliação é a de que não há correlação de forças favorável neste fim de
mandato. Aprovou se então o envio da votação para 2017.
4- Sobre o segundo turno: afirmar o projeto da educação através de nota política, afirmando
que a categoria não deve votar em candidatos que defendem OSs, que possuem o apoio do
PMDB, que sejam golpistas.
5- Solicitar abono de ponto para participar da audiência pública sobre orçamento da
educação, colocando-se contrário à aprovação deste orçamento - menor do que o atual antes do fim do segundo turno.
CALENDÁRIO:
13/10 (quinta) – 15h - Reunião coordenação geral e da capital para formatar dossiê, no
auditório do SEPE
15/10 (sábado) - 10h - praia de Copacabana: Ato contra PROJETO ESCOLA SEM PARTIDO
18/10 (terça) – 9h - AUDIÊNCIA PÚBLICA: ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO (pedido de abono de
ponto)
25/10 (terça) – 18h - DEBATE com candidatos ao cargo de prefeito - ABI
03/11 (quinta) – 18:30h - ASSEMBLEIA DA REDE MUNICIPAL RJ – Local a confirmar
 PARTICIPAR DA PREPARAÇÃO DA GREVE GERAL COM INDICATIVO PARA INICIO DE
NOVEMBRO

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2016

Rua Evaristo da Veiga 55 – 7º e 8º andares – Centro – Cep 20031.040 – Rio de Janeiro – RJ – secretaria.@seperj.org.br – Tel.: (21)2195-0450 - CNPJ 28.708.576/0001-27

