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Pela revogação imediata do plano de metas!
Por uma greve combativa!  Ação Direta Sindical! 
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A atual situação da Educação no Estado do 
Rio de Janeiro está de mal a pior. En-
contra-se em um momento crítico. Vi-

venciamos, a cada dia, condições precárias de 
trabalho e nossos alunos, precárias de estudo. 
Não encontramos o mínimo necessário para de-
senvolvermos uma pedagogia crítica e de quali-
dade para os fi lhos da classe trabalhadora. 
 Estamos assistindo o sucateamento, a 
precarização, a privatização e os desrespeitos 
com estudantes e trabalhadores. Nós profi ssio-
nais de educação, se quisermos tentar reverter 
este status quo, precisamos agir imediatamen-
te.
 É importante sabermos e termos clareza 
sobre a materialidade do Plano de Metas em 
nossas vidas profi ssionais e para classe traba-
lhadora. Com medidas privatizantes, ele aca-
ba com servidores essenciais como porteiros, 
técnicos, faxineiros, merendeiras, técnicos ad-
ministrativos, ou seja, toda parte de apoio, a 
exemplo do Projeto de Lei 2055/2013, de auto-
ria do próprio governador. 
 Além disso, aprofunda a implementação 
de medidas meritocráticas e autoritárias de 
caráter político-pedagógicas como aprovações 
“automáticas”, perda de autonomia docente, 
falta de infra estrutura, fechamento de escolas, 
política de certifi cação, obrigações que não são 
dos professores (correção do Saerj e lançamen-
to de notas no Conexão Educação), exigência 
das 4 horas de planejamento na escola, uso da 
violência policial nas escolas, dentre outras, as 
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 dia 18/04 às 10h  no Clube Municipal 
(R. Haddock Lobo, 359 - Tijuca)

quais pioram as condições de 
trabalho e ensino-aprendiza-
gem. 
 Neste sentido, o Plano de Metas amplia 
a exclusão dos fi lhos da classe trabalhadora ao 
acesso a uma educação pública e de qualidade 
com objetivo de mante-los como mão-de-obra 
super explorada e sem crítica. Qual objetivo? 
Economizar dinheiro com o serviço público, fa-
vorecer interesses privados e atingir índices de 
educação sem melhorar a qualidade do ensino e 
as condições de trabalho. 
 E como tem sido o enfrentamento ao 
Plano de Metas? No ano passado a direção do 
sindicato deixou a categoria a reboque das elei-
ções sindicais e municipais. Assim, cedemos 
terreno ao governo quando não realizamos uma 
resistência efetiva, o que facilitou no avanço do 
Plano de Metas.
 Por tudo isso, não podemos assistir pas-
sivamente à destruição da educação pública! 
Precisamos organizar o combate ao Plano de 
Metas! Faz-se necessário uma Greve, imediata 
e contundente. Temos que mobilizar a categoria 
que já se encontra insatisfeita, mas sem saber 
o que e como fazer para mudar tal quadro. Mo-
bilizar e construir, antes e durante a greve! 
 A ORC propõe que construamos Comi-
tês de Mobilização por regiões, criando deba-
tes, conscientizando, envolvendo e agitando os 
servidores nas nossas escolas, nas regionais e 
até mesmo no Sindicato, hoje tão desacreditado 
por grande parcela da categoria.


