
Construir a 
Greve já !

 Vivenciamos na educação pública es-
tadual do Rio de Janeiro um apro-
fundamento de sua precarização 

que se dá ao longo dos anos. A política do Go-
verno Cabral, principalmente através do Plano 
de Metas, implementa medidas que têm como base o enxugamento 
orçamentário, sobrecarregamento de funções dos funcionários, uti-
lização de metodologias, que do ponto de vista pedagógico, além 
de débeis, acabam com a autonomia dos professores. Como exem-
plo temos o Novo EJA e Projeto Autonomia.
 Professores são obrigados a lecionar em diversos colégios 
para cumprir as novas regras, as escolas são injustamente ran-
queadas, reproduzindo uma lógica que aprofunda as disparidades, 
assim como são obrigadas a cumprir metas que não condizem com 
a realidade escolar e social de alunos e professores; dentre outros 
ataques.
 Desta forma, a categoria precisa se organizar e exigir a re-
vogação do Plano de Metas (imposto através de decretos e sem 
discussões). A efetivação deste plano afeta diretamente as condi-
ções de trabalho, estudo (dos estudantes) e os próprios salários 
da categoria (que tendem a diminuir ao longo do tempo), tanto de 
funcionários como de professores. Neste sentido, é urgente travar-
mos uma luta, não só econômica, mas também política por condi-
ções de trabalho e estudo de qualidade. 
 Estamos diante da necessidade de uma Greve forte, sem 
esperar migalhas e “cala boca” do Governo, onde a reivindicação 
principal seja a revogação imediata do Plano de Metas. Este plano 
só tem como lógica formar mera mão de obra barata, reprodutora 
da lógica vigente, criar números eleitoreiros e economizar dinheiro 
com a escola pública para fi nanciar as empreiteiras da Copa e Olim-
píadas. 

Pela revogação imediata do plano de metas!
Por uma greve combativa!
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e-mail: oposicaoderesistenciaclassista@gmail.com

Rede Estadual
23/02/2013

Construir a 
Greve já !

 Vivenciamos na educação pública es-
tadual do Rio de Janeiro um apro-
fundamento de sua precarização 

que se dá ao longo dos anos. A política do Go-
verno Cabral, principalmente através do Plano 
de Metas, implementa medidas que têm como base o enxugamento 
orçamentário, sobrecarregamento de funções dos funcionários, uti-
lização de metodologias, que do ponto de vista pedagógico, além 
de débeis, acabam com a autonomia dos professores. Como exem-
plo temos o Novo EJA e Projeto Autonomia.
 Professores são obrigados a lecionar em diversos colégios 
para cumprir as novas regras, as escolas são injustamente ran-
queadas, reproduzindo uma lógica que aprofunda as disparidades, 
assim como são obrigadas a cumprir metas que não condizem com 
a realidade escolar e social de alunos e professores; dentre outros 
ataques.
 Desta forma, a categoria precisa se organizar e exigir a re-
vogação do Plano de Metas (imposto através de decretos e sem 
discussões). A efetivação deste plano afeta diretamente as condi-
ções de trabalho, estudo (dos estudantes) e os próprios salários 
da categoria (que tendem a diminuir ao longo do tempo), tanto de 
funcionários como de professores. Neste sentido, é urgente travar-
mos uma luta, não só econômica, mas também política por condi-
ções de trabalho e estudo de qualidade. 
 Estamos diante da necessidade de uma Greve forte, sem 
esperar migalhas e “cala boca” do Governo, onde a reivindicação 
principal seja a revogação imediata do Plano de Metas. Este plano 
só tem como lógica formar mera mão de obra barata, reprodutora 
da lógica vigente, criar números eleitoreiros e economizar dinheiro 
com a escola pública para fi nanciar as empreiteiras da Copa e Olim-
píadas. 

Pela revogação imediata do plano de metas!
Por uma greve combativa!

oposicaderesistenciaclassista.wordpress.com
e-mail: oposicaoderesistenciaclassista@gmail.com

Rede Estadual
23/02/2013


