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Expediente Editorial Chapa Novos Rumos é eleita 
para gestão do Sinteepe

O ano de 2017 será de muito 
esforço, muita luta e resistên-
cia. A longa noite do golpe, que 
perdura sob nossas cabeças pa-
rece está longe de um fim. 

Está provado que o impeach-
ment da presidenta Dilma, ano 
passado, foi só um primeiro pas-
so na agenda perversa imposta 
ao povo brasileiro. Setores do 
empresariado, setores do judi-
ciário, em aliança com a grande 
mídia e com grande maioria dos 
deputados e senadores, hoje 
metem o país no caos político 
e econômico, atacando direitos 
elementares e básicos da classe 
trabalhadora.

O Sinteepe vem cumprindo 
com seu papel de entidade re-
presentativa dos trabalhadores 
e trabalhadoras nos estabeleci-
mentos de ensino, presente nas 
manifestações contra as fami-
geradas reformas da previdên-
cia e trabalhista, que acaba com 
nosso direito de se aposentar. 
Mas também participando de 
audiências públicas, seminários, 
reuniões e se articulando com 
outras entidades para lutar con-
tra todos esses retrocessos. 

Ao mesmo tempo em que re-
servamos energias para exer-
citar a democracia em nosso 
sindicato, realizando nossas 

eleições de forma transparente 
e buscando ao máximo o diálo-
go com todos e todas que fazem 
parte de nossa base, nos com-
prometemos com novas ban-
deiras de luta e de melhorias 
em nossa entidade, de forma 
a sempre continuar avançando 
por mais valorização e melhores 
salários para os trabalhadores e 
as trabalhadoras em educação.

Este jornal fala sobre isso, lu-
tar, resistir, renovar-se e conti-
nuar no batente. 

Boa leitura.

A direção

Aconteceu no dia 3 de março, 
das 8h às 19h, a eleição para 
nova diretoria do Sinteepe. Com 
93,53% dos votos válidos, a Cha-
pa 1 – Novos Rumos - foi eleita 
para ficar a frente do sindicato 
nesta nova gestão 2017/2021.

Após a computação dos votos 
e diante dos demais integrantes 
que formaram a chapa, o coor-
denador geral reeleito do Sin-
teepe, Henrique Filho, comen-
tou sobre o trabalho realizado 
no sindicato, o futuro diante da 
atual conjuntura do país e as 
consequências da negligência do 
Governo de Michel Temer. 

“Nestes últimos anos tra-
balhamos firmemente para ga-
rantir os direitos dos nossos 
trabalhadores e trabalhadoras 
em estabelecimentos de ensino. 
Nós da diretoria agradecemos a 
confiança do filiado e reafirma-
mos continuar nossa luta por va-
lorização profissional e melhores 
salários. Reafirmamos também 
o compromisso de não aceitar 
nenhum direito a menos. Somos 
contra essa Reforma da Previ-
dência, contra a Terceirização. 

Não vamos permitir que essas 
injustiças passem no Congresso. 
É com esta vontade que vamos 
continuar a frente do Sinteepe”, 
comentou Henrique Filho.

Os filiados do sindicato pude-
ram votar em diferentes cida-
des, garantindo maior adesão 
dos trabalhadores e trabalha-
doras, que compareceram em 
grande quantidade, reafirmando 
a legitimidade da Chapa eleita e 
a confiança do trabalho que está 
sendo desenvolvido para a cate-
goria.

“O Sinteepe vem fazendo um 
trabalho forte pelos nossos di-
reitos. Henrique, junto com a 
categoria e integrantes da dire-

toria, sempre está participando 
das atividades pelos direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras. 
A vontade de querer mudar já 
é o começo para dias melhores. 
Precisamos continuar acreditan-
do que estamos no caminho cer-
to”, comentou José Geraldo.

Fiscais que acompanharam 
as eleições informaram que o 
processo aconteceu de forma 
tranquila e sem intercorrências 
que pudessem atrapalhar o an-
damento das atividades. Alguns 
locais de votação foram visita-
dos pelos integrantes da Chapa 
1 – Novos Rumos, que constata-
ram a idoneidade e a funcionali-
dade das eleições.

Nova direção já começou o trabalho na luta contra as reformas que atacam os direitos da classe trabalhadora

Marianne exercendo seu direito democrático do voto
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NOSSA LUTA NÃO PODE PARAR
Sinteepe, CUT e demais sindicatos juntos por 
Nenhum Direito a Menos

Contra a Re-
forma da Previ-
dência e traba-
lhista, contra 
as terceirizaões 
irrestritas e 
contra a retira-
da de direitos 
da classe traba-
lhadora. É com 
esse desejo que 
a diretoria do 
Sinteepe, junto 
com os traba-
lhadores e tra-
balhadoras nos 
estabelecimen-
tos de ensino 
de Pernambuco, a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT-PE) e vá-
rios sindicatos e associações do 
estado, ocupou as ruas do Reci-
fe lutando contra as arbitrarie-
dades deste governo golpista de 
Michel Temer.

Nos dias 15 e 31 de março, 
no dias nacionais de mobiliza-
ções, mais de 100 mil pessoas, 
somados os protestos, mostra-
ram a insatisfação com a atual 
conjuntura no país. Com faixas, 
cartazes, fantasias, todos e to-
das estavam unidos em defesa 
da grande maioria. 

Fortalecidos, a Greve Ge-
ral do dia 28 de abril já aponta 
como uma das mobilizações mais 
aguerridas deste movimento. 
Centenas de milhares de mani-
festantes vão parar o país, dei-
xando claro para oposição os 
transtornos causados aos traba-
lhadores e trabalhadoras. Será 
um dia de intensa resistência ao 
golpe e aos ataques aos direitos.

“Não vamos nos calar, nem 
ficar de braços cruzados diante 
deste processo injusto. O gover-
no de Michel Temer está acaban-
do com os ganhos de anos dos 
nossos trabalhadores e traba-

lhadoras. Preci-
samos nos unir 
cada vez mais e 
mostrar que não 
pode ser como a 
minoria quer. Va-
mos parar quan-
tas vezes for 
necessário, até 
consegu irmos 
frear a tentativa 
de atropelamen-
to deste gover-
no”, comentou o 
coordenador ge-
ral do Sinteepe, 
Henrique Filho.

Desde o início 
do ano o Sinteepe está nas ruas 
mostrando sua força e união 
com demais categorias. No dia 
8 de março, com concentração 
no Parque 13 de Maio, o sindica-
to caminhou junto com as mulhe-
res pelo respeito, seus direitos e 
pela igualdade de gênero. O ato 
seguiu pela Avenida Conde da 
Boa Vista com milhares de mu-
lheres e apoiadores da luta.

O Sinteepe também esteve 
presente, no dia 16 de março, 
na Colônia de Férias dos Apo-
sentados. Inconformados com 
a Reforma da Previdência, tra-
balhadores e trabalhadoras fo-
ram às ruas, com irreverência e 
indignação, mostrar esta triste 
realidade com a aposentadoria 
de quem já contribui de forma 
exorbitante.

“Estamos enfrentando o pior 
dos tempos. Este governo está 
tentando implantar uma agenda 
perversa. Nossa luta é por ne-
nhum direito a menos. Não esta-
mos nas ruas pedindo aumento 
de salário ou menos tempo para 
se aposentar. Só queremos nos-
sos direitos da mesma forma que 
conquistamos. Não vamos nos 
calar”, finalizou Henrique.

“Estamos 
enfrentando o 

pior dos tempos. 
Este governo está 
tentando implantar 

tudo que desfavorece 
os que mais 

precisam. Nossa luta 
é por nenhum direito 

a menos.”
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Advogado de Lula fala da triste 
conjuntura do país

Sinteepe participa de etapa 
inaugurada da Transposição

Sáiba quando se aposentar 

Sinteepe e Humanitas promovem debate
          Unicap

O dia 30 de março foi marca-
do pela presença do advogado 
do ex-presidente Luiz Inácio lula 
da Silva, Cristiano Zanin, em 
Recife. Com a presença mar-
cante da também advogada do 
ex-presidente, Valeska Teixeira, 
uma palestra sobre a atual con-
juntura do país e o “Caso Lula” 
foi realizada na Universidade 
Católica de Pernambuco (Uni-
cap). Abrindo o evento, o lança-
mento do filme Operação Con-
dor - verdades inconclusas - do 

cineasta Cleonildo Cruz, provo-
cou discussões sobre o tema.

“A população, que já não 
aguenta mais as injustiças co-
metidas pelo governo Michel 
Temer, estava aguardando um 
momento como este para tirar 
algumas dúvidas. A retirada 
dos direitos dos trabalhadores 
e trabalhadoras, o Reforma da 
Previdência e Trabalhista, são 
pontos inaceitáveis. Porém, 
pelo que os advogados afirma-
ram, estamos em um momento 

que mais se assemelha a um 
regime de exceção”, relatou o 
coordenador geral do Sinteepe, 
Henrique Filho.

Durante o bate-papo com 
o advogado de Lula, além das 
questões mais quentes da po-
lítica brasileira, foi discutido o 
conceito de Lawfare (uso da 
lei como arma de guerra) na 
perseguição ao ex-presidente 
Lula. Cristiano Zanin enfatizou 
e apontou o que está por trás 
de toda essa perseguição, ten-
do, como pano de fundo, o des-
monte do estado brasileiro em 
benefício  das grandes corpora-
ções.

O presidente da CUT-PE, 
Carlos Veras, destacou que “a 
discussão é oportuna, principal-
mente nas vésperas do golpe 
militar no Brasil completar 53 
anos. Precisamos acordar para 
os abusos impostos e para a 
grave situação do país, principal-
mente para os trabalhadores”.

 Diretores do Sinteepe foram 
até a cidade de Monteiro, no es-
tado da Paraíba, no dia 10 de 
março, para prestigiar a inau-
guração de mais uma etapa da 
Transposição do Rio São Fran-
cisco. Os diretores Alex Renê, 
Claudivan Bezerra, José Geraldo 
e Whashigton Vidal, estiveram 
no local para mais está conquis-
ta do governo do ex-presidente 
Lula. 

O açude de Poções, que abas-
tece o município de Monteiro, 
no Cariri paraibano, mais que 
dobrou o seu volume, em pouco 
mais de 48 horas, após receber 
as águas da transposição. Du-
rante este período foram quase 

400 mil m³ de água, isso desde 
a inauguração do Eixo Leste da 
transposição no estado paraiba-
no.

“Muita coisa boa vai acon-
tecer a partir desta etapa da 
transposição. O ex-presidente 

Lula declarou que é mais uma 
fase do desenvolvimento que ele 
havia planejado para o nordeste, 
e está acontecendo”, comentou 
o coordenador de Assuntos Ju-
rídicos e Trabalhistas do Sintee-
pe, Whashigton Vidal.

O projeto ilegal de Reforma 
da Previdência, que está sento 
proposto pelo governo Michel 
Temer, reduz consideravelmente 
o valor dos benefícios previden-
ciários, prolongando o tempo de 
trabalho, restringindo o alcance 
da assistência social.

Você já sabe quanto tempo 
está faltando para se aposen-
tar com valor integral? Ou para 
atingir a idade mínima? Você 
trabalhador pode ficar sabendo 
sobre essas informações no site 
do DIEESE (Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estu-

dos Socioeconômicos) https://
www.dieese.org.br/

Com esta ferramenta do 
DIEESE você pode fazer simula-
ções e comparar o resultado. O 
cálculo é realizado a partir da 
atual lei da Previdência e com as 
novas regras da PEC 287.

O Sinteepe realizou a entrega da pauta de rei-
vindicações, no dia 15/03, ao SINEPE (Sindicato 
dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Per-
nambuco), referente às demandas da Educação 
Básica, que abrange atualmente o 1º e 2º grau.

Já tivemos duas rodadas de negociação e o sin-
dicato patronal continua com o discurso de não 
negociar. Vamos nos manter mobilizados e dá a 
resposta na hora certa. Participem das assem-
bleias convocadas pelo Sinteepe. 

  Educação Básica

No dia 18/04, em assembleia, foi aceita a 
proposta de reajuste salarial de 5,50% retroa-
tivo a data-base  março/17 para todos os tra-
balhadores administrativos. É sempre complicado 
negociar num cenário totalmente desfavorável. A 
inflação do período foi de 4,69%. Mesmo assim 
tivemos um reajuste com ganho real. Os trabalha-
dores da Unicap precisa entender que tudo que 
conquistamos foi com muita luta, e é preciso se 
mobilizar para os enfrentamentos futuros. 

CAMPANHA SALARIAL 2017

Sinteepe apoiou evento, que ocorreu nos auditórios G1 e G2 da Unicap
Diretoria do Sindicato presenciou verdadeira festa popular em Monteiro (PB)

Reformas Trabalhista
As consequências

e Previdenciáriad
a
s

Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes (Tribunal Superior do Trabalho)

Hugo Cavalcanti Melo Filho (ALJT)
José Adelmy da Silva Acioli (AMATRA 6ª)

Profa. Rogéria Gladys (UNICAP)
Profa. Juliana Teixeira Esteves (UFPE)

5 de maio - 9h
Auditório G1 (Unicap)

Sindicato dos Trabalhadores nos
Estabelecimentos de Ensino de Pernambuco

Janine Rego de Miranda (ANPT)
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Confira os preços 
de ingressos para 
sócios do Sinteepe. 

(81) 3366.2013

Com nova temporada 
começando em 5 de 
setembro, tem muitas 
vantagens para nossos 
sócios. 

(81) 3207.6363        
(81) 3436.6491

No último dia 30 de março, das 8h às 18h, no 
hall do bloco A na Unicap, aconteceu as eleições 
para delegado sindical. Os funcionários da insti-
tuição elegeram Múcio Pessoa Lopes, também 
funcionário da Unicap, para representar os com-
panheiros perante as demandas da categoria.

Delegado Sindical
Unicap

Convênios

Múcio Pessoa Lopes representa funcionários da Unicap


