
GOVERNO PEZÃO MENTE SOBRE FALTA DE RECURSOS PARA 
PAGAR FUNCIONALISMO 

 

O Diário Oficial publicou no dia 26 de 

maio último um balanço orçamentário do 

primeiro quadrimestre de 2017. De acordo 

com o quadro abaixo, houve um superávit 

de mais de 4 bilhões de reais nos cofres 

do governo estadual nesse período. Esse 

montante seria suficiente para pagar duas 

folhas de pagamento do funcionalismo 

público. Ao invés de quitar os salários de 

aposentados, pensionistas e várias 

categorias da ativa, o governo Pezão 

continua estendendo isenções fiscais para 

as empresas financiadoras de sua 

campanha e dos deputados da base 

aliada do governo. Fica evidente que a 

crise está sendo artificializada pelo 

governo para gerar um ambiente de 

insegurança no funcionalismo público com 

objetivo de alcançar as condições 

políticas necessárias à retirada de direitos 

dos mesmos.  

Já foi também denunciado pela imprensa 

que as empresas do dito “Rei Arthur” vêm 

recebendo rigorosamente em dia os 

repasses dos convênios realizados nas 

áreas de limpeza e alimentação. Aos 

amigos, tudo. Aos inimigos, a lei! FORA 

PEZÃO E LEVE O VICTER JUNTO! 

 

 

BOLETIM 



CIRCULAR INTERNA 33 – ALÉM DE IMORAL É ILEGAL 
 

O Secretário de Educação Wagner Victer, 

continua perseguindo os profissionais de 

educação em todas as regiões do Estado. 

Descumpre acordos firmados na justiça 

pelo cumprimento da lotação dos 

professores em uma única escola e, fecha 

turmas e escolas em todas as 

metropolitanas do Estado. Como se não 

bastasse o fechamento de centenas de 

turmas e a consequente superlotação de 

tantas outras, a SEEDUC vem cometendo 

assédio moral contra centenas de 

professores, obrigando-os a lecionar em 

disciplinas pelas quais não foram 

devidamente formados e/ou concursados. 

Diversos Professores II estão sendo 

chantageados para entrarem em turmas do 

Ensino Fundamental II ou até mesmo do 

Ensino Médio. Já recebemos denuncia de 

professores de Educação Física sendo 

deslocados para lecionarem Artes; e 

professores de Geografia dando aula de 

História. Os desmandos da SEEDUC não 

têm mais limites, e já não se escondem 

mais diante de tantas irregularidades e 

desrespeito aos profissionais de educação. 

Vale mencionar o corte arbitrário de 

estudantes em virtude do boicote ao 

Conexão: isso também tem efeito no 

fechamento de turmas, relotação de 

funcionários e professores excedentes e 

lotações a revelia. 

Em várias escolas da nossa Regional, 

como no C.E Visconde de Cairu, C.E 

Central do Brasil, C.E Clovis Monteiro e 

tantos outras, vários professores estão 

prestes a perder sua origem ou serem 

remanejados para outro turno na escola, no 

meio do ano letivo, depois de já terem sua 

vida funcional arrumada em outras escolas. 

Mais um absurdo e falta de respeito com a 

comunidade escolar. O resultado desta 

otimização, será a formação de várias 

turmas superlotadas. O enxugamento do 

orçamento na Educação estadual não 

respeita mais nenhum princípio de 

moralidade e coerência por parte do atual 

Secretário. Essa realidade de fechamento 

de turma está presente em todas as 

regiões do Estado do Rio, e a categoria 

precisa dar a resposta necessária para 

frear tal absurdo.  

Hoje, a SEEDUC fecha várias turmas e 

mexe com a vida de muitos professores. 

Não podemos ficar parados porque essa 

otimização não atingiu a totalidade do 

grupo na escola, pois, o próximo ataque 

não tardará a vir contra os demais 

professores, cedo ou tarde. Portanto, a luta 

é de todos e em todas as escolas da rede 

estadual para garantirmos direitos, que 

foram conquistados com muitas lutas e em 

muitas greves, acampamentos, chuva e 

bombas de gás.  

Em breve estaremos divulgando no site da 

Regional III do Sepe uma enquete para que 

a categoria deixe sua opinião sobre a 

permanência ou não do Secretário Wagner 

Victer a frente da Secretaria de Educação.  

 

FORA VICTER ! 


