A justiça é cega, mas enxerga quando quer
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Já está na hora de assumir (eu sei)
Sei que quem espera não alcança
Mas a esperança não acabará
Cantando e sambando acendo a chama
E sonho um novo dia clarear
Clareou

Respeito+Dignidade+Salárioemdia

Despertou o amor, que é fonte da vida (bis)

Aposentad@s,sim!
Educador@s,sempre!
Inativ@s,nunca!

Vamos dar as mãos e lutar
Sempre de cabeça erguida
E quando o amanhã surgir, surgir
A ﬂor da paz se abrir, se abrir
Será prosperidade
A brisa vai trazer mais alegria
No mundo haverá fraternidade
Direito é direito
Está na declaração (bis)
A humanidade
É quem tem razão

Sindicato Estadual dos Proﬁssionais
da Educação do Rio de Janeiro
Fundado em 16 de julho de 1977
o
o
Rua Evaristo da Veiga, 55, 7 /8 andares
Centro - Rio de Janeiro/RJ
CEP 20031-040
Tel. (21) 2195-0450
www.seperj.org.br
Secretaria de Aposentados

"Aposentarédireito!
Exigimospagamentoemdia
enossosdireitos
fundamentais".
Durante todo o evento haverá Ato-Exposição
Fotográﬁca Poesia de Nossas Vidas.
Uma homenagem aos aposentados e
destaque para a situação do RioPrevidência
e a falta de salário que assola nosso Estado.

Av.MemdeSá,117
Lapa-Centro/RJ
Sindicato Estadual dos Proﬁssionais
da Educação do Rio de Janeiro
Secretaria de Aposentad@s

OBJETIVOS

29 DE NOVEMBRO (QUARTA-FEIRA)

Orientar política e tecnicamente os
aposentad@s para enfrentar os desaﬁos
postos;

9h - Palestra: A organização dos aposentados
no Sepe: ocupando espaços deliberativos

Debater sobre os direitos dos aposentados e
idosos e a saúde ﬁnanceira dos fundos
previdenciários;
Elaborar plano de lutas priorizando pagamento
dos salários em dia, calendário de pagamento
uniﬁcado com ativos e garantia de direitos.

Palestrantes:
. Gesa Correa Linhares (diretoria do Sepe)
. Maria das Dores Pereira Mota (aposentada,
ex-diretora do Sepe/RJ e Sepe/Volta
Redonda)
. Soneli Antunes (aposentada, ex-diretora do
Sepe/RJ e Sepe/Duque de Caxias)
10h às 11h30 - Debate

PROGRAMAÇÃO
28 DE NOVEMBRO (TERÇA-FEIRA)
11 às 15 h – Credenciamento e hospedagem
15 h - Mesa de abertura com diretores(as) do
Sepe
1530 – Coﬀee break
16 h - Palestra com Debate: “Aposentar
é direito! Exigimos pagamento em dia
e nossos direitos fundamentais”
Palestrantes:

Samba-enredo da Escola de Samba
G.R.E.S Unidos de Vila Isabel no
carnaval de 1989
Jorge King, Serginho Tonelada, Fernando
Partideiro, José Antônio e J. C. Couto;

É hora da verdade

11:30 até 13h - Almoço

A liberdade ainda não raiou
13h às 15h30 - Grupos de Trabalho (GT's):
Plano de Lutas;
15h:30 - Concentração na Cinelândia para
passeata até a ALERJ. Reuniões com as
comissões de Educação, Direitos Humanos,
Servidores etc, Ministério Público e OAB para
entrega da pauta de reivindicações;
* No trajeto, panﬂetagem denunciando a
situação dos aposentados das redes estadual
e municipais.

. Selene Michielin (Secretaria de Aposentados

Queremos o direito de igualdade
Viver com dignidade
Não representa favor
Hoje, a Vila se faz tão bonita
E se apresenta destemida
Unida pelos mesmos ideais

e Assuntos Previdenciários da CNTE);

. Paulo Roberto Lindesay (Representante

"Direito é Direito»

30 DE NOVEMBRO (QUINTA-FEIRA)

Lutando com a maior sabedoria

9h30 às 11h30 - Plenária ﬁnal e votação do
Plano de lutas;

Contra os preconceitos sociais

11h30 - Exibição do vídeo "40 anos de luta"
homenagem às lideranças mais antigas dos
municípios e regionais.

A Declaração Universal

da Auditoria Cidadã da Dívida)

. Apresentação de esquete:
“Rioprevidência: cadê o dinheiro que
estava aqui?”
17h20 – Debate
19h:30 até 20h30 - Jantar

Não é um sonho, temos que fazer
cumprir

