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Essa luta não começou agora e não tem hora para 
terminar até que todos os aposentados e 
aposentadas recebam o que é do seu direito! 
Tentaram de tudo para não pagar os 
aposentados(as). Depois de quase três meses de 
homologação do acordo, o pagamento começou a ser 
realizado com o depósito direto nas contas dos 
aposentados, no dia 21 de setembro. É importante 
lembrar de que o Processo Nova Escola de 2005 foi 
uma resposta às políticas de abono e quebra de 
paridade e integralidade contra as aposentadas e 
aposentados desse Estado. Uma dívida histórica com 
os aposentados(as) e que dinheiro nenhum reparará.  

É importante lembrar que o governo só começa a 
pagar por conta das lutas históricas desse coletivo 
que nunca saiu das ruas, cobrando os seus direitos. 

Não foi consignado o pagamento por grupos nem 
com risco de interrupção por mais tempo.  O Jurídico 
do Sepe anunciou que, se não houver celeridade, 
como o acordado em 15 de junho, recorrerá ao 
Tribunal de Justiça (TJRJ), via presidência, já que o 
acordo prevê celeridade no pagamento, fornecendo 
inclusive as respectivas contas bancárias a fim de 
evitar mais demora.  A pressão não vai parar. 

Ato das aposentadas e aposentados no Palácio Guanabara

O Sepe não divulga dados dos filiados nem envia mensagens por whatsapp! Não caia 
em golpe de bandidos!  Proteção para nossos aposentados(as)! O Sepe apresentou 

queixa-crime junto ao MP contra possíveis estelionatos!  Bandidos serão investigados.

ATENÇÃO!



E como início de conversa, propomos, para abrir o debate, que pesquisem filmes, músicas, 
poesias, ilustrações, charges, conceitos, histórias, entre outras. Aqui algumas indicações:

     
• “Envelhecer” - música Arnaldo Antunes
• “Sobre a Velhice” – poema de Cora Coralina
• Filme Up altas aventuras 
• Estatuto das Pessoas Idosas
• Curta:  Blobby
• UM APELO À CLÍNICA: NEM O RESPALDO DA NORMA, NEM O EXTRAVIO 
NA DOR por Benilton Bezerra Jr
“...Ter saúde, como nos lembra Canguilhem, não é igual a não ter sintomas. Saúde 28 é a negação da 
doença. Ao contrário, a saúde engloba a doença, pois ter saúde é poder adoecer e se recuperar. Saúde 
significa capacidade de poder suportar embates, sofrimentos, quedas, limitações e ir adiante, construindo 
novas formas de existência. Na verdade, uma experiência subjetiva na qual a incerteza, a imprevisibilidade, 
o fracasso e o sofrimento estivessem sistematicamente afastados estaria paradoxalmente mais perto da 
patologia do que da saúde.” (BEZERRA,2006, P.27)
• Prefácio de Paulo Freire no livro de Georges Snyders
“...O tempo que levamos dizendo que para haver alegria na escola é preciso primeiro mudar radicalmente o 
mundo é o tempo que perdemos para começar a inventar e viver a alegria. Além do mais, lutar pela alegria 
na escola é uma forma de lutar pela mudança no mundo.” (FREIRE, 2001, apud SNYDERS, 2001, P.10).

PROPOSTAS DA SECRETARIA DE APOSENTADOS
PARA CONSTRUIR O 43o ENCONTRO

VEM AÍ O 43º ENCONTRO ESTADUAL
DE APOSENTADAS E APOSENTADOS

O 43º Encontro Estadual de Aposentados da 
Educação está sendo construído e será realizado nos 
dias  6, 7 e 8 de dezembro. A comissão encarregada 
da organização teve sua primeira reunião e, no dia 11 
de outubro, será socializado o seu conteúdo. A 
temática versará sobre a promoção da saúde e 
prevenção de doenças como política de resistência 
num país que chegou a mais de 685 mil mortos pela 
Covid-19.  

 Sobrevivemos e queremos honrar todas aquelas e 
aqueles que tombaram. Por eles e por elas resistimos 
e a alegria será nossa bandeira. Vamos precisar 
superar, continuar atentos, fortes e saudáveis para 
reconstruir esse país. Apostando na alegria, na 
saúde, na força do coletivo, no afeto, na construção 
de ambientes humanos para construção de políticas 
que respeitem a velhice, 

 
Idosas, aposentadas, sangue novo, como 

quiserem, chegando para se somar aos que aqui já 
estavam.  “Vamos precisar de todo mundo!”

 
Que comecem os Encontros preparatórios por 

polos, pensando formas de bem- viver o cotidiano 
com alegria de militante.  Depois de anos no 
isolamento, lutos e grandes tristezas precisamos 
comemorar o que passamos e superar para 
continuarmos apostando que a “vida é bonita e é 
bonita”.  Não nos peçam menos que isso! A 
reconstrução do país precisará de gente feliz e 
saudável para construir o que virá!

“Gente é para brilhar não para morrer de fome....”
(Caetano Veloso)



Ainda neste semestre será realizada uma eleição 
para a escolha dos membros do Conselho de 
Administração do PREVI-RIO. A participação do 
conjunto dos servidores, incluídos os aposentados e 
aposentadas, será de fundamental importância para 
a luta pela preservação do órgão e dos nossos 
direitos e conquistas. 

Por isso é importante eleger conselheiros que não 
tenham ligação ou sejam indicados pelo governo 
municipal, ou seja que tenham independência e 
compromisso com os aposentados e pensionistas do 
município do Rio de Janeiro.

Por conta destes fatores, indicamos os seguintes 
candidatos oriundos de entidades ligadas à luta dos 
trabalhadores e dos movimentos sociais: Izabel 
Costa, professora da rede municipal RJ, 
ex-coordenadora geral do Sepe, membro do 
MUDSPM e diretora do Sinpro Rio. Ulysses Silva, 
ex-conselheiro do Previ-Rio, cientista social e 
membro do MUDSPM Veja fotos dos dois candidatos.

A Secretaria de Aposentados do Sepe vai marcar 
uma roda de conversa com os candidatos para 
debater suas propostas.

ELEIÇÕES PARA O CONSELHO
DA PREVI-RIO:

VOTE EM CANDIDATOS COMPROMETIDOS
COM A LUTA DOS APOSENTADOS

Para ver mais sobre a luta contra o desmonte
do Previ-Rio, acesse o site do Sepe.



Os aposentados(as) da Educação das redes 
públicas do Estado do Rio de Janeiro estão nas ruas 
para se manifestar em defesa do estado democrático 
de direito e contra os ataques dos governos federal, 
estadual e municipais aos trabalhadores. O Sepe 
participa das mobilizações pelo Fora Bolsonaro e 
Pela Defesa da Democracia. Denunciamos a política 
de terra arrasada de Bolsonaro, do governador 
Cláudio Castro e dos prefeitos que investem na 
sistemática retirada dos nossos direitos, cortando 
verbas de setores fundamentais para o bem-estar da 
população, como a Educação, Saúde, Assistência 
Social e Previdência.

Nos últimos anos, assistimos ao aumento da fome 
e do empobrecimento da população brasileira, fruto 
de uma política liberal que privilegia os mais ricos e 
retira dos mais pobres o direito mínimo à 
sobrevivência. O desemprego atinge mais de 10 
milhões de brasileiros e os que ainda conseguem 
trabalhar sofrem com o arrocho salarial e a 
precariedade nas relações de trabalho causados pela 
Reforma Trabalhista. Com a alta da inflação, os 
preços da cesta básica não param de aumentar, 

enquanto a população fica privada do acesso a 
serviços públicos de qualidade.

Os aposentados(as) também sentem no bolso 
todas a mazelas provocadas por Bolsonaro e pelos 
grupos que apoiam a sua política genocida. Num ano 
em que serão realizadas eleições que podem dar um 
basta contra tudo que está posto acima, é importante 
estarmos na rua para mostrar que só a luta muda a 
vida e que os aposentados e aposentadas também 
votam e darão uma resposta contra o governo de 
Bolsonaro e tudo o que é representado por ele e por 
todos aqueles que contribuem para os ataques que 
visam acabar com nossos direitos conquistados com 
muitas lutas.  

Os aposentados(as) estão na rua novamente para 
defender o fim e revogação de todas as 
contrarreformas e medidas que tiram direitos do 
conjunto da classe, bem como a luta contra as 
privatizações já feitas e as que continuam na pauta. 

 
Por tudo isso, Bolsonaro e Cláudio Castro nunca 

mais!

E, ainda, nossos candidatos precisam estar comprometidos com: o fim do 
desmatamento, em defesa dos povos originários, contra a PEC 32 – desmonte dos 
serviços públicos, contra a Reforma Previdenciária, em defesa do SUS – nosso IASERJ, 
patrimônio das servidoras e servidores; contra a Reforma administrativa; contra a PEC do 
Teto; contra o Novo Ensino Médio (pela sua revogação).

 
Por um piso Estadual que contemple a todas e todos profissionais da Educação, sem 

exclusão. É uma vergonha termos funcionários recebendo  abaixo do salário mínimo, 
fazendo parte das estatísticas do mapa da fome em nosso Estado! Além de que, os 
candidatos precisam estar comprometidos com a defesa dos direitos das idosas e idosos e 
contra a política de abonos e sobras; comprometidos com uma CPI dos fundos 
previdenciários.  

Por fim, que os candidatos às eleições no estado do Rio de Janeiro se comprometam 
com a Carta-Compromisso do Sepe RJ (veja no site do Sepe: www.seperj.org.br).

PAUTAS COM AS QUAIS OS NOSSOS
CANDIDATOS DEVEM SE COMPROMETER

NESTA ELEIÇÃO, CHEGOU A HORA DE COLOCARMOS NOSSA
CAMPANHA NAS REDES E NAS RUAS

EM DEFESA DA DEMOCRACIA:
APOSENTADOS E APOSENTADAS VOTAM EM CANDIDATOS(AS)

COMPROMETIDOS(AS) COM A CLASSE TRABALHADORA


