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Campanha Salarial 2018

A luta vai continuar na Educação Básica

Unicap: a Campanha Salarial não terminou

Após quatro rodadas de negociação com o sindicato patronal,
o Sinteepe recebeu uma vergonhosa contraproposta à sua pauta de
reivindicações da Campanha Salarial 2018. Os patrões não reconhecem o valor de seus trabalhadores ao apresentar percentual de reajuste de apenas 2% (dois por cento), sem direito a discutir nenhuma
melhoria nas condições de trabalho. Em assembleia, decidimos que
é preciso apostar no avanço do percentual, tanto para o Piso Salarial, quanto para quem recebe além do valor do Piso.

Na Unicap a Campanha Salarial 2018 permanence. Durante as
três últimas reuniões foi apresentada a mesma proposta de 2,15%
para reajuste. A comissão de negociação insiste em aumentar este
percentual, como também ampliar o benefício da bolsa de estudo no
Curso de Medicina e a TCS (Taxa de Campanha Salarial), para todos
os beneficiados pelo ACT (Acordo Coletivo de Trabalho) conquistado
pelo Sinteepe. O Sindicato está solicitando mediação ao Ministério
Público do Trabalho, já que as negociações travaram.

Na Fafica permanece negociação

Universidade Salgado de Oliveira continua calada

A direção da Fafica analisou e respondeu, com algumas alterações, a Pauta de Reivindicações dos trabalhadores e
trabalhadoras, que foi aprovada em assembleia realizada
no dia 17 de maio. Na reunião, a classe decidiu, por unanimidade, que a direção possa de fato passar informações
sobre a regularidade dos salários em atraso, antes mesmo
de responder às propostas de alterações no Acordo Coletivo de Trabalho.

A Assembleia Geral dos funcionários da Universo, em 18 de
abril, deliberou que a categoria iria aguardar, em tempo breve,
uma resposta da direção, o que, até o momento não aconteceu.
Diante do quadro de desrespeito com os funcionários que ficaram
sem respostas, o Sinteepe encaminhou a situação para o Ministério do Trabalho. O sindicato convoca, também, os funcionários
para aderirem à paralisação como forma de protesto contra a
falta de atenção dessa direção.
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A educação e a consciência
coletiva da classe trabalhadora
Mesmo por motivos diversos, a classe trabalhadora está mobilizada e tomando
consciência do desastre econômico, social e político do Governo de Michel Temer.
Exemplos temos muitos e recentes. Seja nas mobilizações do setor educacional
em torno da Conape (Conferência Nacional Popular de Educação), seja nesta greve
dos petroleiros contra a privatização da Petrobrás e contra os absurdos preços do
gás de cozinha e demais combustíveis, ou na paralisação dos caminhoneiros que
interrompeu serviços essenciais no Brasil, percebemos a adesão espontânea dos
trabalhadores e da população, forçando o consórcio golpista a, inclusive, impor o
uso das Forças Armadas contra o povo. O fato é que a turma que colocou Temer no
poder há dois anos tenta destruir o tecido produtivo brasileiro, mas vem recebendo
a resistência dos trabalhadores e trabalhadoras.
Não fosse pelo forte apoio da mídia (Globo à frente), do judiciário (“com STF
com tudo”) e do setor financeiro (bancos privados que lucraram como nunca), esse
governo moribundo não estaria de pé. Por isso, todo e qualquer movimento da
classe trabalhadora, mesmo que seja de forma difusa e desorganizada, merece a
solidariedade da esquerda brasileira e do movimento sindical.
A educação está apresentando uma importante plataforma de lutas que veio
da discussão de profissionais do Brasil inteiro, que em Belo Horizonte, reuniram-se
na Conape. Ali, reafirmaram-se compromissos com a gestão democrática, com a
necessidade de investimentos crescentes na educação e com as deliberações das
conferências nacionais, solenemente rejeitadas pelo ministro da Educação de Michel
Temer, Mendonça Filho.
Nossa reação tem sido do tamanho de nossos sonhos. Estamos resistindo aos
desmandos de Temer há dois anos, mas estamos em um momento chave para nos
recuperarmos de toda a destruição empreendida pelos que hoje estão governando
irresponsavelmente o Brasil. O setor educacional é um dos grandes responsáveis
pela conscientização da classe trabalhadora e o apoio à luta do seu Sindicato é, mais
que nunca, essencial.
Participar das mobilizações é tarefa de todos e todas que querem um Brasil
melhor, um Brasil que havíamos começado a construir, mas que foi interrompido
violentamente com o golpe. Porém, quem sonha e realiza, não quer voltar atrás.
Vamos à luta para ampliar direitos e refazer nossa soberania.

Carlos Veras | Presidente da CUT-PE
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Conape resulta em lutas e propostas para as eleições 2018
O resultado de três dias de intensos
debates travados na primeira edição da
Conferência Nacional Popular de Educação
(Conape), realizada de 24 a 26 de maio na
capital mineira, será a luta unificada em
defesa do ensino público, gratuito e de qualidade para todos os brasileiros. Os educadores e educadoras querem influenciar
nas eleições deste ano com propostas que
coloquem luz no debate sobre a educação.
A Conape buscou formas de resistir ao desmonte promovido pelo governo
de Michel Temer, após sucessivos cortes
orçamentários e a aprovação da Emenda
95, que congelou os investimentos públicos por 20 anos, incluídos em educação,
saúde e assistência social.

O Sinteepe participou da conferência dando sua contribuição nos assuntos da educação privada, que comporta
mais da metade dos brasileiros e brasileiras em sala de aula. “A preocupação
com o atual tratamento da educação,
transformado em mercadoria por muitas instituições de ensino privadas,
foi a tônica dos debates”, diz Manoel
Henrique, coordenador do Sinteepe.
O cenário é realmente desalentador.
O orçamento do Ministério da Educação (MEC) para 2018 possui praticamente o mesmo valor do reservado no
ano anterior: 107,5 bilhões de reais.
A Conape iniciou-se com uma marcha
pela Liberdade do Presidente Lula. Nos

Conferência chamou-se “Lula Livre”

dois dias que se seguiram, mesas de
discussão encheram o pavilhão de exposições do Parque da Gameleira, com
mais de 4,3 mil inscritos.

Delegado Sindical da Unicap eleito
Os funcionários da Unicap elegeram o companheiro Múcio Pessoa
como representante dos trabalhadores e trabalhadoras na Instituição
de Ensino. Múcio é filiado há muitos
anos ao Sinteepe e conhece a dinâmica dos trabalhadores da Unicap
como poucos. O delegado sindical é

de fundamental importância para a
organização por local de trabalho. É
ele o elo entre os trabalhadores e a
direção sindical, é ele quem primeiro
observa as demandas nas relações
trabalhistas e, por fim é ele o primeiro a agir para coibir qualquer tentativa de desrespeito

Múcio é filiado ao Sinteepe há mais de 10 anos

IV Semana de Serviço Social
O Sinteepe foi representado pelo
seu coordenador geral Manoel Henrique
como debatedor da IV Semana de Serviço Social da FAINTVISA, com o tema
Nossa Escolha é a Resistência, no colóquio As Transformações no mundo do
trabalho e na proteção social: elemen-

tos de análise. “Como nós que fazemos o
Sinteepe nunca deixamos de lutar, levamos para os participantes do seminário
experiências de Luta de nossa categoria,
com otimismo de que só o povo organizado pode reverter todos os desmandos
cometidos”, disse Henrique.

Proteção social foi tema de debate

Convênio com o Centro de Formação e Lazer do Sindsprev
Aproveite a parceria do Sinteepe com
o CFL (Centro de Formação e Lazer) do
Sindsprev e disfrute de uma excelente infraestrutura de lazer e recreação. O “day
use” (hospedagem por apenas um dia, sem
pernoite) será para filiados e seus familiares, devidamente autorizados, com envio de
nome e RG para acesso ao clube.
O associado do Sinteepe deverá resgatar o passaporte na sede do sindicato, na Rua
do Veras, 69, Boa Vista, apresentando seu
contracheque atual e efetuar o pagamento.
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Diária - Pensão Simples com
café da manhã
Quarto casal ou duplo
Quarto triplo
Quarto quádruplo

R$ 150,00
R$ 195,00
R$ 255,00

Passaporte por pessoa R$20,00
(já incluso o exame médico para piscina)

Criança até 1,10m não paga.

Mais informações:
(81) 3231-7853 | 99243-6369
sinteepe@gmail.com
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A ideia “Lula” mobiliza milhares pelo Brasil e pelo mundo

Lula, o melhor presidente que o Brasil já teve

Movimentos sociais e partidos progressistas realizaram no domingo, 27 de
maio, uma série de atos que marcaram
o lançamento da pré-candidatura de Lula

à Presidência da República. Milhares de
municípios brasileiros realizaram bandeiraços, fizeram discursos e reafirmaram
seu apoio ao melhor presidente que o
Brasil já teve.
Dezenas de cidades em Pernambuco fizeram seus atos. No Recife, a atividade foi no histórico bairro da Brasília
Teimosa, onde o então presidente Lula
fez sua primeira visita como mandatário
do Brasil em 2003, prometendo e cumprindo retirar as pessoas que viviam em
palafitas e realocá-las para moradias
dignas. Em Olinda, pela tarde, um ato
na Praça do Carmo lembrava que Lula

CAMPANHA DE

SINDICALIZAÇÃO
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é o primeiro lugar nas pesquisas e no
coração dos munícipes.
No dia em que a prisão política e arbitrária do presidente Lula completa 50 dias,
o aquecimento da pré-candidatura mobilizou a população. “Existe nos brasileiros
que querem ver o país melhor um desejo
em comum: que o maior líder das pesquisas eleitorais assuma o comando do Brasil
outra vez e devolva ao povo o direito de sonhar com uma vida mais digna”, diz Manoel
Henrique, coordenador do Sinteepe.
Luiz Inácio Lula da Silva será registrado candidato à Presidência da República pelo PT no dia 15 de agosto.

MAIS QUE NUNCA,
É HORA DE SE

FILIAR!
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