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“Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar,
ir ou ficar, desistir ou lutar; porque descobri, no caminho incerto da vida, que o
mais importante é o decidir.”

A CONJUNTURA DE ATAQUE AOS TRABALHADORES EM TODO O PAÍS
O período pós golpe do governo
Temer tem sido marcado por uma ofensiva
na retirada de direitos dos trabalhadores –
a aprovação da Reforma Trabalhista é um
exemplo – e em especial de desmonte do
serviço público, através da redução do já
parco investimento público destinados a ele
e de ataques aos servidores. Isso também
vêm ocorrendo em efeito cascata nos
estados e municípios, principalmente
naqueles alinhados com a política do
governo federal. Governadores e prefeitos
viram na retirada de direitos historicamente
conquistados por esses servidores a
solução para contenção de despesas em
um cenário de “crise econômica” gerada
não pelos servidores, mas pela farra do
dinheiro público em tempos passados e
manutenção de ganhos e vantagens por
uma elite econômica que não aceita nada
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perder.
No estado do Rio de Janeiro e seus
municípios a política de retirada de direitos
tem acontecido simultaneamente, como
vimos nas redes municipais de Duque de
Caxias, São João e Belford Roxo.
Sentimos aqui na nossa pele, da forma
mais dura e cruel, o que é essa política.
Esperávamos que viesse? Sim. Sempre
anunciamos isso. Temos o PMDB, o
grande
mandatário
dessa
política,
comandando a nossa cidade. Mas a
desfaçatez, forma e rapidez como tudo
aconteceu, sem o mínimo de preocupação
com o impacto que as medidas causariam
na vida das famílias dos servidores e na
educação do município, deixou indignado
até mesmo aqueles que fizeram campanha
ou ainda ousavam defender um governo do
PMDB.

O ATAQUE NÃO É SÓ À NOSSA CARREIRA MAS À NOSSA DIGNIDADE
TAMBÉM. EXIGIMOS RESPEITO!
Sabemos
que
a
conjuntura
se
apresenta
extremamente desfavorável à
luta dos trabalhadores em todo
o país. Mesmo assim nossa
categoria respondeu à altura a
todos esses ataques no início
de
agosto.
Isso
gerou
desconforto e insatisfação aos
políticos locais que não
gostaram nem um pouco que a
população ficasse sabendo
como os serviços públicos e os
servidores estão sendo tratados
no nosso município. Algo que
deveria ser visto como normal e
natural, todos saberem como
os
políticos
eleitos
se
posicionam nas situações nas
quais é preciso “tomar partido”,
passou a ser visto como ataque
pessoal aqui em Duque de
Caxias, onde o normal é que
tudo aconteça sem que a
população
participe
das
decisões tomadas ou sequer
fique sabendo das mesmas. O
que fizemos foi politizar a
população!
Isso
gerou
uma onda de ataques
aos nossos dirigentes
sindicais e à nossa
categoria que não se
limitaram apenas à
redução dos nossos
salários e destruição
do plano de carreiras
dos servidores. No
início
de
maio
presenciamos
o
ataque direto ao nosso
sindicato, com o corte do
repasse em folha da nossa
contribuição sindical voluntária
numa demonstração clara de
retaliação ao nosso movimento
de reivindicações e denúncias

públicas. Agora o que vemos é
o mandatário maior da cidade,
o Prefeito Washington Reis,
acompanhado da secretária de
Educação professora Marize
Ribeiro, demais secretários,
acessores e políticos da cidade
visitarem as escolas para nos
chamar de mentirosos e
desqualificar as razões da
nossa luta. Para passar à
comunidade
escolar
uma
realidade que não é a concreta

sobre a educação da nossa
cidade e a nos culpabilizar
sobre
o
desempenho
educacional
da
rede,
abandonada e sem estrutura
física e material para o

desempenho de um trabalho de
qualidade que se perpetua
nessa gestão. Ao invés de
apresentar soluções para os
vários problemas denunciados
por nós, o que vemos de forma
cada vez mais acintosa são
ameaças públicas, difamações
e mentiras! Assédio moral aos
profissionais da Educação em
alto e bom som com a
conivência da secretaria de
educação. Continuamos sendo
chamados
de
milionários
publicamente,
usam
exemplos
de
profissionais que fazem
jus ao que recebem por
terem muitos anos de
serviço
público
e
formação dedicados a
esse município, com
aulas extras e dupla
matrícula,
para
disseminar o que de
fato muitos políticos pensam e
defendem. Político deve ganhar
bem, professor deve ganhar
pouco. Professor receber um
salário razoável é um absurdo
para os políticos dessa cidade!

Há praticamente um ano vivemos com
salários atrasados e sem previsão de quando
receberemos o salário do mês seguinte. Uma
sensação de tormento e insegurança que
parece não ter fim. No início do mês de
setembro
muitos
companheiros
encontravam-se em situação desesperadora
sem o recebimento dos últimos 3 meses de
salários, já que o prefeito insistiu no “corte de
ponto” no pagamento da folha de junho dos
profissionais mesmo sabendo que cabe ao
sistema de ensino oferecer os 200 dias
letivos aos alunos. Os salários do mês de
julho de ativos da educação só foram
concluídos na metade de setembro.
Aposentados continuaram até então sem
conclusão. Muitos profissionais não tinham
sequer condições de se deslocar para o
trabalho. O governo não apresenta nenhuma
solução e a Secretaria de Educação mostrase mais uma vez omissa em relação a isso
tudo. Como garantir o direito à educação aos
munícipes com profissionais sem salários nos
últimos 3 meses? A responsabilidade pela

reposição dos dias de greve, compromisso
assumido por nós mediante um acordo
judicial, está também nas mãos da prefeitura,
na capacidade da mesma em respeitar as
negociações e cumprir com os acordos
assumidos com os profissionais da educação.
Duzentos dias letivos é lei e cabe ao governo
oferecer as condições concretas para que
isso aconteça. Os terceirizados da
Cooperativa, Profissionais da Educação como
nós, também vivem uma situação
desesperadora, trabalhando pelo período de
dois meses para receber apenas um. Uma
prática que vem se naturalizando e se
tornando corriqueira que além de ilegal, é
injusto e imoral. Esperamos que após a
retirada de vários da categoria, ao menos
nosso plano de carreira seja devolvido.
Aguardamos o compromisso da Câmara de
Vereadores com a aprovação dessa matéria
em breve.

O QUE FAZER DIANTE DESSE QUADRO?
A necessidade do Sindicato

Mas, quem é o Sindicato?
Ele fica sentado em sua sede com o telefone?
Seus pensamentos são secretos, suas decisões
Desconhecidas?
Quem é ele?
Você, eu, vocês, nós todos.
Ele veste sua roupa, companheiro, e pensa com
A sua cabeça.
Onde você mora é a casa dele.
Luta!
Mostre-nos o caminho que devemos seguir e,
nós seguiremos com você.
Mas não siga sem nós o caminho correto.
Ele é, sem nós, mais errado.
Não se afaste de nós.
Podemos errar e você ter razão, portanto não se
afaste de nós!
Que o caminho curto é melhor que o longo,
ninguém nega.
Mas quando alguém o conhece e não é capaz
De mostrá-lo a nós, de que serve sua sabedoria?
Seja sábio conosco!
Não se afaste de nós!
Bertolt Brecht

Não existe nenhuma solução mágica que
esteja ao nosso alcance para de uma hora pra
outra nos tirar dessa situação. Ser realista, ter o
“pessimismo da razão” de Gramsci é fundamental
para sabermos tomar decisões baseadas na
realidade concreta e naquilo que de fato nossa
categoria será capaz de assumir e cumprir no
momento.
Isso quer dizer que não faremos nada?
Não. Precisamos mais do que nunca de ações
coletivas que tenham respaldo na base da
categoria. Soluções individuais só nos enfraquece
nesse momento. Também não ganhamos nada
tentando apontar culpados entre nós mesmos
pela momento
difícil enfrentado
pelos
trabalhadores e
principalmente
pelos servidores
públicos
no
Estado do Rio de
Janeiro e no
Brasil.
Fazer
uma
análise
mais global da realidade vivida por nós é
importante para construirmos as estratégias
coletivas mais adequadas para este momento.
Estamos lutando há mais de um ano, quando
iniciou-se os atrasos constantes de salários e a
falta de pagamentos por meses seguidos, com
todas as armas e forças que tivemos para a
reversão dessa situação. Precisamos continuar
fazendo todas as denúncias sobre a situação
vivida pela educação municipal, os desmandos do
governo, estar em comunicação constante com a
comunidade escolar e fortalecer os nossos
espaços coletivos, como o Conselho de
Representantes, fundamental para nos aproximar
das avaliações concretas da nossa categoria
sobre o momento vivido. Ninguém ganha com o
esvaziamento desses espaços e a internet não
pode substituí-los nunca.
Nessa conjuntura é de fundamental
importância a participação massiva da categoria

no próximo Congresso do Sepe, que acontecerá
entre 28 e 30 de setembro. Discutir a concepção
de sindicato que nos atende, estratégias de lutas
diante dessa conjuntura e a própria organização
interna desse instrumento importantíssimo para a
nossa resistência é urgente nesse momento.
Estamos vivendo a consequência do golpe na
nossa pele e nas nossas casas. As principais
instituições brasileiras estão voltadas para a
manutenção no poder do grupo político que se
apossou do país a nível nacional e que vem
incentivando e respaldando toda a política de
arrocho e ajustes fiscais implementados nos
estados e municípios.
Agora,
mais do que
nunca, não
podemos
desistir da
luta. Não é
uma questão
de escolha, é
a
única
alternativa
que temos
para tentar impedir que tudo o que foi construído
historicamente
em décadas de lutas por
trabalhadores não seja enterrado de uma hora pra
outra, como já vem acontecendo, por políticos
que não representam de fato os interesses da
classe trabalhadora do nosso país. Não é à toa
que os sindicatos e movimentos sociais vêm
sendo atacados sistematicamente com um claro
objetivo: minar a organização e resistência dos
trabalhadores frente a essa política de retirada de
direitos. É nosso dever fazer a defesa do nosso
instrumento de luta, o sindicato, e ajudar a
construí-lo e aperfeiçoá-lo diariamente junto com
todos aqueles que comungam desse visão. O
sindicato é nosso, é de todos nós, e não é
brigando entre nós que nos fortaleceremos nesse
momento difícil para a classe trabalhadora.
Vamos todos juntos, à luta!
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