
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA REDE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. 

REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, NO CLUB MUNICIPAL 

No dia vinte sete de agosto de dois mil e vinte dois, com atraso de mais de uma hora por 

dificuldades tecnológicas, operacionais e ausência de membros da coordenação geral, teve 

início a assembleia geral da rede estadual com uma mesa composta por Helenita Beserra 

(coord. geral), Eliana Cunha (sec. aposentados), Renata Tavares (sec.de interior), 

Alexandre Silva (base) e Flávio Lopes (dep. jurídico). Destes, o Flávio se limitou a realizar 

apoio operacional, sendo o único da mesa que estava no formato online. A parte presencial 

da assembleia aconteceu no Club Municipal e a online através da plataforma ZOOM, 

programa webinar. Durante toda a assembleia recebemos contatos de profissionais que 

afirmaram ter feito inscrição para assembleia e que não receberam o link para participar. 

Todos os profissionais sorteados para falar que foram colocados na sala virtual ao serem 

"baixados" da mesma acabaram sendo removidos da assembleia e não conseguiram 

retornar. O que evidência que o funcionário disponibilizado para operar o programa não 

tinha o domínio necessário para realizar a tarefa. Por esta razão, a mesa, por diversas 

vezes precisou contar com a ajuda do diretor Augusto, do SEPE Lagos, para orientar o 

funcionário. Em meio a este cenário foi apresentado e aprovada a seguinte pauta: Informes, 

apresentação do material produzido pelo GT Contra a Reforma do Ensino Médio, 

avaliações e encaminhamentos. Logo de início definiu-se que às 13h30 seria o teto da 

assembleia.  No ponto dos informes foi falado sobre as últimas atividades realizadas em 

função dos animadores culturais, o resultado até o momento do trabalho do GT Contra a 

Reforma do Ensino Médio, sobre a previsão de liberação da diferença salarial referente a 

implantação da lei do 1/3 de planejamento para os profissionais que possuíam uma carga 

horária de trabalho de 16 tempos, o andamento do processo de migração para 30 horas e 

sobre as ações do Nova Escola Aposentados, Nova Escola Ativos e Interníveis. Em seguida, 

ocorreu o sorteio dos inscritos para a avaliação do movimento. Neste momento, ficou mais 

uma vez evidenciado a ausência de estrutura pois o funcionário não sabia como acessar 

no programa a listagens dos que desejavam utilizar a fala. Após resolvido o problema teve 

início o sorteio de vinte inscritos e destes dez fizeram uso das falas avaliando o movimento 

e apresentando propostas.  Diego, autor dos quadrinhos produzido pelo GT Contra a 

Reforma do Ensino Médio, apresentou o material produzido. Colocado em votação a 

categoria aprovou a reprodução e distribuição do material junto às escolas com o adendo 

do Flávio Lopes de que o companheiro Diogo deve assinar uma autorização para que o 

sindicato o utilize. Foram lidas as propostas que chegaram através do chat e dos 

companheiros que se encontravam no formato presencial. Todas as que não sofreram 



destaques foram referendadas através de uma votação. Ao trabalhar sobre os destaques a 

assembleia redefiniu o teto da assembleia que já havia sido ultrapassado concordando que 

deveríamos apreciar e votar os destaques e definir a data da próxima assembleia. Foram 

aprovadas as seguintes propostas: No dia 31 de agosto, dia da reunião do GT do Ensino 

Médio, na SEEDUC, as escolas, vão prosseguir com as tarefas do dia D, visto que no dia 

24 de agosto o dia D, não aconteceu efetivamente, isto é, com debates, distribuição de 

material à comunidade, tuitaço; categoria deve participar no dia sete de setembro do ato 

dos excluídos; próxima assembleia da rede estadual vai acontecer no dia 17 de setembro, 

preferencialmente na região central da cidade do Rio de Janeiro, no formato híbrido, 

precedida de um Conselho Deliberativo; intensificar a campanha pela revogação do NEM, 

colocar a questão na  carta aos candidatos que concorrem as eleições; abaixo assinado 

em favor da manutenção dos cargos dos animadores culturais, reprodução e distribuição 

para toda a rede do gibi Contra a Reforma do Ensino Médio; apoio a greve da rede municipal 

de Niterói que terá início no dia 31 de agosto; Intensificar política para os funcionários 

administrativos da rede e exigência de concurso; Ida ao MP com abaixo assinado e 

documentos das escolas que resistem ao NEM; Campanha tendo como eixo as escolas 

que estão na resistência ativa contra o NEM; Campanha contra o NEM e o desmonte da 

educação de Claudio Castro, com inserção em rádio e TV, e impulsionamento nas redes 

sociais; Recuperar as instâncias representativas do Sepe, com conselhos de 

representantes e conselho deliberativo. Assembleia dia 17 de setembro, com conselho 

deliberativo antes da assembleia. Associar essa campanha ao desmonte da educação em 

Caxias, feito pelo vice de Castro (WR); Produção de adesivos e cartazes contra o NEM; 

que o próximo boletim da rede estadual conste a situação atual dos processos referentes a 

rede como: Interníveis, nova escola de ativos e aposentados, exigência do salário mínimo 

para funcionários e do piso salarial do magistério. 

 


