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Moção de solidariedade ao companheiro Marcleo Roseli

Os participantes da 121ª Plena do SINASEFE, realizada em Brasília nos dias 26 e 27 de
abril de 2014, se solidarizam com o companheiro Marcleo Roseli, professor que, por sua prática
combativa, vem sofrendo com perseguições de governos do Distrito Federal e do governo municipal
de Valparaíso (GO).
Nos anos de 1990, o companheiro Marcleo atuou na luta contra as políticas de então
governador do Distrito Federal Joaquim Roris. Por causa dessa militância sofreu intensa
perseguição que se converteu em processo disciplinar administrativo e exoneração do serviço
público. O companheiro foi abandonado pelas direções sindicais governistas, por isso ficou sem
defesa diante da exoneração.
Nos anos 2000, o companheiro foi aprovado em concurso público para a rede municipal de
Valparaíso (GO). Voltando à militância em defesa da categoria, foi novamente perseguido e sofreu
novo processo de demissão. Na época, mais uma vez abandonado pelas direções sindicais, contou
com o apoio e solidariedade do SINASEFE e da CSP-Conlutas. O processo de demissão foi
impedido, entretanto as perseguições e o assédio continuaram o que provocou no companheiro um
quadro de depressão.
O governo de Valparaíso se aproveitou do adoecimento do companheiro e o aposentou,
contra a sua vontade, por invalidez. Por isso, hoje, o companheiro Marcleo encontra-se aposentado
recebendo cerca de 50% de seu salário.
Nós repudiamos todas as práticas de perseguição e criminalização dos lutadores.
Manifestamos nosso apoio político ao companheiro Marcleo Roseli e colocamos o jurídico
do SINASEFE à sua disposição para lutar pela anistia de sua demissão da Rede Pública de
Educação do Distrito Federal e reversão da aposentadoria forçada da Rede Municipal de Valparaíso.
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