Volta às aulas e às lutas!

U

m novo semestre se inicia, convidando a todos(as)
professores(as) a retornarem ao trabalho, após suas
merecidas férias de julho. Porém a volta às aulas, infelizmente
não carregará apenas o simbolismo do recomeço de nossas jornadas
pedagógicas, pelo contrário, voltamos aos nossos postos com a
necessidade de avançarmos na resistência contra os profundos
ataques que foram proferidos à classe trabalhadora, desde o golpe
jurídico e parlamentar que ceifou a democracia e os direitos trabalhistas no Brasil.
Contudo, mesmo diante de uma quadra complexa e adversa, o Sindicato dos Professores no Estado de
Pernambuco, ao longo de seus 72 anos de lutas, nunca se furtou em defender os interesses dos
trabalhadores e trabalhadoras e de ser presente na luta em defesa de uma educação pública, gratuita,
democrática, de qualidade socialmente referenciada e com ampla valorização do magistério. Portanto,
desejamos a toda categoria uma excelente volta às aulas e às lutas!
Mais do que nunca a sala de aula será nossa trincheira na luta de ideias, a ﬁm de instituirmos a defesa pela
democracia e os avanços necessários na educação. A agenda política que se apresenta a todos(as)
trabalhadores(as) da educação para esse próximo semestre não será pequena, tampouco simplória, pelo
contrário, exigirá mais esforços, organização e militância. A unidade será a nossa bandeira de esperança. E
juntos precisamos nos contrapor e resistir ao atual cenário político, marcado pelo aumento das taxas de
desemprego, precarização das relações de trabalho, privatização da educação, desmonte do Estado e
maximização das desigualdades sociais e econômicas.
No âmbito educacional, temos o desaﬁo de construir a Conferência Nacional Popular de Educação
(CONAPE), principalmente para reaﬁrmar a importância do Plano Nacional de Educação (PNE), defender a
democracia e fazer a justa crítica ao congelamento (por vinte anos) dos investimentos públicos nas áreas
sociais e na educação proposto pelo governo ilegítimo Michel Temer (PMDB) e seu ministro Mendonça
Filho (DEM/PE), bem como o atual processo de entrega da educação ao capital internacional e privatista e
para não esquecer da (anti) reforma do ensino médio.
Uma agenda cheia e que nos apresenta um ambiente de muita luta e nos remete, sobretudo, ao desaﬁo de
juntarmos o conjunto das forças e setores progressistas, democráticos, patriotas e de esquerda em uma
grande frente ampla, democrática e popular. Os dias estão postos. A luta nos convoca!
Fora Temer e Diretas Já!
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PROFESSOR HELMILTON BESERRA É ELEITO PARA PRESIDIR A CTB-PE
Durante o mês de junho, mais de 150 delegados e
delegadas, reuniram-se em Itamaracá para o 4º
Congresso Estadual da Central de Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil de Pernambuco. Foi lá, que os
participantes debateram e apontaram os rumos que vão
nortear a luta sindical da entidade e elegeram a diretoria
que conduzirá a central pelos próximos quatro anos no
estado. E para presidir a CTB-PE, foi eleito o atual
presidente do Sinpro, professor Helmilton Beserra.
O congresso também aprovou o balanço estadual dos
últimos quatro anos, o plano de lutas da próxima gestão
e a bancada de delegados e delegadas que
representarão Pernambuco no Congresso Nacional da CTB, que acontece entre os dias 24 e 26 de agosto
próximo, em Salvador (BA).
Para Wagner Gomes, secretário geral da CTB nacional, o evento foi um sucesso e cumpriu seu papel de
aprofundar o debate acerca dos desaﬁos da classe trabalhadora na atual conjuntura e a construção de um
plano de lutas. “Este Congresso foi uma surpresa positiva para todos os participantes pelo elevado debate e
ampla participação, cumprindo seu papel”, avaliou.
Para o presidente eleito, os desaﬁos serão muitos e um dos principais será o de ampliar a intervenção da
Central. “Vamos ampliar nossa participação nos sindicatos rurais e urbanos; investir na formação das
nossas bases e consolidar a presença da central nas frentes dos movimentos sociais e do Fórum das
Centrais”, aﬁrmou Helmilton Beserra.

SINPRO PERNAMBUCO
DENUNCIA ESCOLAS QUE DESRESPEITARAM OS DIREITOS NAS FÉRIAS DE JULHO!

De acordo com o professor Helmilton Beserra, presidente
do Sinpro-PE , o mês de julho deve ser percebido pelas
escolas como um momento importante para os
professores e professoras, uma vez que, para além de
um direito constitucionalmente protegido, o período de
férias relaciona-se com a saúde dos trabalhadores e
trabalhadoras. É a reposição das nossas energias e um
descanso essencial para nossa categoria.

PROFESSORES (AS) DO SETOR PRIVADO SAEM COM GANHO REAL APÓS
CAMPANHA SALARIAL
No primeiro semestre, os professores e professoras do setor privado
em Pernambuco participaram, junto ao sindicato, da construção e
condução da campanha salarial 2017. E frente a uma conjuntura
complexa e bastante conturbada, principalmente no que tange o
cenário político, e marcada pelo ataque iminente aos direitos
trabalhistas, sobretudo pelo ﬁm da ultratividade dos Acordos e
Convenções Coletivas de Trabalho e desaceleração da economia, a
categoria apresentou uma pauta de reivindicações ressaltando a
necessidade de se obter um aumento superior a reposição anual da
inﬂação (INPC), manutenção dos direitos convencionados e avanço
na obtenção de novos ganhos.
E na medida que as negociações aconteciam, as assembleias eram convocadas (na região metropolitana e
no interior) para que a categoria decidisse os rumos da campanha. No ﬁnal da campanha, foi aprovado a
manutenção de todos os direitos previstos pela Convenção Coletiva de Trabalho (bolsa de estudos para os
(as) ﬁlhos (as) dos (as) professores (as), proibição das câmeras em sala de aula, estabilidade do emprego
durante o período de campanha salarial e multa na demissão dentro do semestre letivo) e reajuste salarial
na ordem de 5%, obtendo assim um aumento real de 0,44%.
Infelizmente não conseguimos avançar nas conquistas de novos ganhos e direitos para nossa categoria,
de fato uma situação percebida pelo conjunto de sindicatos dos professores em quase todos os estados da
federação e analisada pela própria Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de
Ensino (CONTEE). Mesmo diante de tantas adversidades, entramos em uma campanha com uma pauta
de reivindicação justa e legitimada pela categoria, tivemos a participação da base na comissão de
negociação e saímos com um ganho real superior aos obtidos durante os dois últimos anos. Mas ainda
temos muitas lutas a fazer e muitos direitos à conquistar, avaliou o professor Helmilton Beserra, presidente
do Sinpro Pernambuco.
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INFORMES DOS MUNICíPIOS
O Sinpro Pernambuco acompanha um grande conjunto de municípios, representando os professores e
professoras das redes municipais de ensino. Nossa representatividade não para de crescer, do agreste ao
sertão, a luta por uma educação pública, gratuita, de qualidade socialmente referenciada e com respeito ao
magistério, fazem do nosso sindicato uma referência em todo estado. Vejamos alguns informes das lutas
nas cidades pernambucanas.

PALMERINA
Após negociações, a prefeitura deu o reajuste a
categoria e parcelou o retroativo. Já saiu o
pagamento da primeira parcela. Os processos
judiciais sobre o fundão e os salários não pagos
referentes a dezembro de 2016 estão sendo
encaminhados, já os referentes aos dos anos
anteriores estão sendo pagos em forma de RPV. A
gestão já sinalizou que pretende reformular o plano
de cargos e carreiras, com a presença dos membros
do sindicato.

BEZERROS
O piso salarial foi implementado, mas parcelado em
duas vezes de 3,82%, sendo implantado no mês de
junho, com o pagamento do mês de janeiro,
retroativo, também incorporado nesse mesmo
percentual, ﬁcando a gestão municipal o
compromisso de zerar todo débito até a folha de
pagamento de agosto.

:
As negociações permanecem, agora com a
mediação do Ministério Público. Infelizmente a
prefeitura publicou um decreto diminuindo as horas
trabalhadas dos professores e professoras,
reduzindo bastante o salário dos docentes.
Contudo, o Sinpro Pernambuco intercedeu e com a
determinação do Ministério Público esse decreto foi
revogado.
Porém, ainda com a ordem do MP, houveram
reduções nesse último contracheque. Mas o
sindicato está atendo e continuamos em busca de
deﬁnições concretas com a gestão municipal, para
discutirmos com a categoria na para próxima
assembleia.

JAQUEIRA

Após mais de seis meses sem atender a categoria e
o sindicato, a prefeitura, depois de muita pressão,
iniciou as negociações, apresentando aos
professores e professoras uma proposta de reajuste
salarial de 2% para os que recebem o piso. Contudo
o sindicato já apresentou outras propostas acerca do
reajuste e sobre a aula-atividade. As negociações
avançaram e chegamos aos 4% de reajuste,
Piso implantado integralmente de forma linear a atualizando o piso nacional para os professores.
7,64% desde fevereiro, com retroativo de janeiro já
incorporado.

CACHOEIRINHA

PRIMAVERA
A categoria já está recebendo o Piso Salarial, porém
o sindicato ainda está na luta judicial para garantir o
pagamento de valores retroativos devidos aos
professores e professoras dos anos de 2011 e 2012

IBIRAJUBA, AGRESTINA e
ALTINHO
Piso Salarial também já implantado no percentual
estabelecido 7,64%.

