
Após vencer as eleições 
em 2010, a Chapa No-
vos Rumos vem sempre 

a cada mandato conquistando 
melhores condições de traba-
lho e salários para toda a ca-
tegoria, prova disso foi a con-
quista da Convenção Coletiva 
do Ensino Superior.

Diante da injusta e covarde 
conjuntura que passa o país, 

precisamos ser ainda mais 
aguerridos nas nossas lutas e 
objetivos. O governo ilegítimo 
e golpista de Michel Temer não 
nos deixa escolha. É por este 
e outros motivos que a Chapa 
Novos Rumos se coloca a dis-
posição e não permitirá, ainda 
que arduamente, que as con-
quistas vindas com muito suor 
sejam retiradas de forma tru-
culenta e arbitrária.

Trabalhadores nos 
estabelecimentos de ensino 
merecem total respeito

VOTE
CHAPA 1

03 de Abril 
de 2017

Vamos continuar 
no rumo certo para 

nossa categoria.

ELEIÇÕES 
SINTEEPE

CHAPA 1
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Programa de Trabalho

Plano de luta
• Nenhum Direito a Menos;

• Contra a Reforma Previdenciária e Trabalhista;

• Contra Terceirização;

• Redução da jornada de trabalho sem redução salarial;

• Lutar pela valorização do nosso piso salarial;

• Valorização permanente do salário mínimo;

• Continuar na luta por mais direitos e benefícios para nossa Convenção Coletiva de Trabalho 
de Ensino Superior;

• Democratização dos estabelecimentos privados de ensino, assegurando a participação dos 
trabalhadores e trabalhadoras nos fóruns de discussão;

• Defesa e ampliação dos direitos sociais e trabalhistas e combate a precarização do trabalho;

• Plano de Cargos, Carreiras e Salário para categoria;

• Regulamentação do ensino privado sob o controle do poder público;

• Ratificação da convenção 87 (que garante a liberdade e autonomia sindical) e da convenção 
158 (que inibe demissão sem justa causa) da OIT;

• Democratização dos Conselhos Estaduais e Municipais de educação, buscando a represen-
tação do SINTEEPE.

• Interiorização do SINTEEPE com visitas periódicas programadas para todas as regiões do Estado;

• Implantação de uma política de convênios com empresas e entidades para beneficiar os associa-
dos e associadas, com especial atenção nas áreas de educação, cultura, saúde e lazer;

• Funcionamento efetivo e regular do Conselho Deliberativo da entidade com representantes da base;

• Retomada de luta pela organização de locais de trabalho com delegados sindicais eleitos com 
estabilidade;

• Construção e acompanhamento da CIPAS;

• Continuar modernização a estrutura do sindicato, adaptando a estrutura física às políticas de 
acessibilidade e conforto, para um melhor atendimento à categoria;

• Fortalecimento dos coletivos de formação, saúde e comunicação do SINTEEPE e da CUT;

• Ampliação do atendimento da Assessoria Jurídica, incluindo informações na área previdenciária, 
cível e direito do consumidor;

• Realização do 3º Congresso Estadual da Categoria, fórum máximo do Sindicato previsto no seu 
Estatuto.
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1º CONTEEPE 2º CONTEEPE

Carnaval sem TEMER

Assembleia

Momento de descontração

Na luta pela Categoria

Carnaval Sem
TEMER 2017

Festa do Trabalhador

Sinteepe 25 anos

Companheiros e
Companheiras de Luta

Confraternização 2016

Luta em defesa dos direitos 
dos trabalhadores(as)

Gestão de União e Luta
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Manoel Henrique
Coordenador Geral
Unicap

Ester Maria
Secretaria de Finanças
Instituto Helena Lubienska

Geovane Nunes
Secretaria de Comunicação
Unicap

Erilson Pereira
Secretaria de Saúde
Terceiro Milênio (Limoeiro)

Joeide de Melo
Sec. de Política Sindical
Funeso

Cícero Pedro*
Coordenador Geral
Sagrado Coração (Caruaru)

José Geraldo
Secretaria Formação
Colégio Agnes

Washington Vidal
Sec. de Assuntos Jurídicos
Colégio Agnes

Delma Nogueira*
Secretaria de Finanças
Funeso

Vandecarlos Xavier*
Secretaria de Comunicação
Colégio Prof. Simão (Petrolina)

Claudivan Bezerra*
Secretaria de Saúde
Unicap

Irinea Barros*
Secretaria Formação
Instituto Capibaribe

Joselmira Deus*
Sec. de Política Sindical
Colégio Fazer Crescer

Alex Renê*
Sec. de Assuntos Jurídicos
Imaculado Coração de Maria

* Suplente

VOTE
CHAPA 1


