
VOTAÇÃO EM 2º TURNO SERÁ NO  
DIA 19/10, COM GREVE DE 24 HORAS 

O Sepe convoca os profissionais de 
educação da rede municipal do Rio de Janeiro a 
realizarem greve de 24 horas na próxima terça-
feira (dia 19/10), com ato em frente à Câmara 
de Vereadores (Cinelândia), às 13h. A greve é a 
nossa forma de pressão contra o Projeto de Lei 
Complementar 04/2021, que será votado dia 19 
em 2º turno.

O PLC foi aprovado em 1º turno dia 05/10 pela 
Câmara, mas graças à pressão dos servidores, 
especialmente da educação, os vereadores 
fizeram várias alterações que retiraram pontos 
que atacavam o funcionalismo. Mas ainda 
assim o PLC 04 continua muito ruim e com 
vários artigos muito nocivos aos funcionários 
públicos municipais.

Vamos manter a pressão para que os 
vereadores não aprovem em 2º turno o 
projeto; também vamos pressionar para que os 
parlamentares não mexam naquelas emendas 

ao texto do PLC que foram aprovadas no 1º 
turno de votação e que mantém importantes 
direitos dos servidores, como a emenda que 
suspendeu o veto a reajustes salariais.

A nossa pressão já conseguiu retirar do 
projeto:

– O congelamento do tempo de serviço para 
triênio e plano de carreira;

– A vedação a novos reajustes salariais;
– A vedação à criação de cargos e novos 

planos de carreira;
– A garantia de que seja obrigatório passar 

pela Câmara eventuais medidas, como a 
extinção de autarquias.

No site do Sepe tem os nomes e e-mails dos 
vereadores, com um modelo de mensagem a ser 
enviado a eles, reivindicando a rejeição da matéria. 
Pedimos que os profissionais de educação e os 
cidadãos pressionem os vereadores, enviando 
mensagens para os e-mails dos gabinetes.
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Ato realizado na Câmara de Vereadores do Rio (05/10/21)
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No dia da votação, categoria fará 
greve de 24 horas e ato na Cinelândia às 13h



O Sepe participou de uma audiência 
de conciliação com a prefeitura do Rio 
de Janeiro no Tribunal de Justiça RJ, no 
dia 6 de outubro. A audiência de dissídio 
coletivo foi convocada em razão de uma 
ação apresentada pelo sindicato contra 
as retaliações do governo municipal em 
razão da Greve pela Vida realizada pelos 
profissionais da rede municipal contra a 
reabertura das escolas municipais durante 
a pandemia, especialmente os descontos 
nos salários e a abertura de inquéritos 
administrativos para apurar supostos 
abandonos de cargo pelos grevistas.

No acordo homologado pela Justiça, 
que teve a participação do presidente do 
Tribunal de Justiça RJ, desembargador 
Henrique Carlos de Andrade Figueira, 
foram arquivados todos os processos 
administrativos abertos contra os 

profissionais grevistas, em razão exclusiva 
das faltas da greve; também foi acordada 
a devolução dos descontos de greve, após 
a reposição do período não trabalhado – o 
Sepe já entrou em contato com a SMERJ 
para negociar os termos da reposição. 
Informamos, também, que o sindicato 
convocará assembleia da rede para 
aprovar, com a categoria, os termos da 
reposição a ser proposta pela Secretaria.

Com isso, a categoria obteve uma vitória 
contra as retaliações da prefeitura ao 
nosso movimento em defesa da vida dos 
profissionais e da comunidade escolar. 
Registramos, também, a importância do 
acordo, comprovando a representatividade 
de nosso sindicato e a força de pressão dos 
profissionais de educação do município do 
Rio de Janeiro.

O Sepe é nossa força, é nossa voz.

ARQUIVA INQUÉRITOS E GARANTE A 
DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS (COM 
REPOSIÇÃO) DA GREVE PELA VIDA

ACORDO NO TJ-RJ:

15 DE NOVEMBRO – ATO FORA BOLSONARO


