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Editorial

Volta às aulas!

Professores(as), que tenhamos uma excelente volta às aulas e sigamos 
firmes na lutaEstamos iniciando mais um ano letivo. Junto com ele, 
renovamos o ânimo pela construção dos caminhos pra educação no 
nosso país. Esse ano será marcado pelo signo da luta e pela esperança 
em novos rumos.

O ano que passou não foi fácil, sobretudo para nós, trabalhadores em 
educação. Temos visto a educação ser desmontada, os investimentos no 
setor público foram drasticamente reduzidos após a  emenda 
constitucional 95, o piso nacional do magistério está sob intenso ataque, 
os servidores públicos tem, diuturnamente, sofrido a ameaça de verem 
sua estabilidade ser quebrada.

No setor privado o ataque é ainda mais grave. Além da não 
regulamentação, temos  a terceirização da atividade fim e, sobretudo, a 
completa desestruturação da CLT, consolidação das leis trabalhistas, o 
que nos expõe a condições de trabalho ainda mais precárias, e temos o 
ataque aos acordos e convenções coletivas por meio do fim da 
ultratividade.

Todas essas medidas somadas estimam um retrocesso de mais de mais 
de setenta anos tanto na educação como no direito trabalhista, os 
princípios da educação pública, gratuita, de qualidade e laica foram 
atacados um a um.

Mais do que nunca, nosso lugar de luta é no fortalecimento dos 
sindicatos. É a hora de fortalecer esse importante instrumento dos 
trabalhadores, participar de seus fóruns, unificar a classe trabalhadora 
na defesa de seus direitos, ampliar o alcance de sindicalização, construir 
uma grande frente de mobilização em defesa da classe trabalhadora e 
compreender que somente marcando juntos conseguiremos nos 
defender dos ataques a que estamos expostos

Voltaremos pra nossas escolas, nosso posto de trabalho e de luta. 
Voltaremos também as ruas. A defesa da democracia marcha de mãos 
dadas com a defesa da educação e, como sempre, essas vitórias só 
serão possíveis com muita luta e mobilização, disputando corações e 
mentes, fortalecendo a classe trabalhadora, a educação e o Brasil.

 Nos vemos na luta!

Professores (as), que tenhamos uma excelente volta às 
aulas e sigamos firmes na luta

Volta às aulas
Após o aprofundamento do golpe e a 
imposição de um governo impopular,  posto à 
se rv i ço  dos  i n te res ses  do  cap i t a l 
internacional, o povo brasileiro terá em 2018 
mais um ano de lutas e mobilizações.

Um ano eleitoral, onde a democracia está em 
cheque. E os dias que estão por vir, terão 
como cenário político, um mundo do trabalho 
precarizado, sobretudo pelos efeitos da 
reforma trabalhista, a possibilidade das 
mudanças nas regras da previdência e um 
Estado desmontado e com orçamentos 
reduz idos  d ras t i camente ,  v i s to  as 
consequências nefastas da Emenda 
Constitucional 95, que congelou os gastos 
públicos em 20 anos.

Um ano desafiador, para os movimentos 
sociais que passarão a ser mais perseguidos 
e  c r i m i n a l i z a d o s .  O n d e  s e r e m o s 
expectadores (as) de um expressivo 
aumento das desigualdades sociais.

Contudo, será nesse quadro adverso que a 
classe trabalhadora, mais uma vez terá que 
s e  c o l o c a r  c o m o  p r o t a g o n i s t a , 
p r i n c i pa lmen te  na  pa r t i c i p a ção  e 
fortalecimento das entidades sindicais, 
enquanto instrumentos de representação e 
enfrentamentos contra os retrocessos 
impostos pela agenda do presidente, Temer 
(MDB) e sua ampla base aliada e na defesa 
dos direitos historicamente conquistados.

A construção coletiva de sindicatos fortes e 
atuantes farão toda diferença para os 
trabalhadores e trabalhadoras de quaisquer 
que sejam as categorias.

E mesmo diante de tantos ataques e 
tentativas de enfraquecido do movimento 
sindical, lembremos que a esperança sempre 
se renovará. Se o horizonte próximo se faz 
em escuridão, que cantemos e caminhemos 
todos (as) juntos (as), de mãos dadas, 
unidos pelos anseios da classe trabalhadora, 
uma vez que o jogo ainda está sendo jogado.

As ruas serão, mais uma vez, os cenários de 
nossas lutas em defesa da democracia e de 
nossos direitos. Sigamos assim, firmes e 
militantes na construção desse nosso 
sindicato forte, combativo e organizado. Que 
tenhamos um excelente 2018!.

2018: Fortalecer os Sindicatos para
resistir aos retrocessos 



Sindicato
8º Consinpro foi um grande sucesso

O 8º Congresso do Sindicato dos Professores de 
Pernambuco (CONSINPRO), realizado na Cidade de 
Itamaracá, no mês de dezembro, reuniu cerca de 200 
delegados (as) das diversas bases de filiação do Sinpro 
Pernambuco. Durante o evento, os professores (as) 
discutiram questões relativas à vida sindical e de 
interesse da sociedade brasileira como: as reformas 
trabalhistas, o papel do sindicalismo no pós-golpe e os 
ataques à liberdade e à democracia na educação.

O tema escolhido pata o Congresso foi: “Contra 
Reformas: Unidade e Resistência no pós-golpe” e teve 
como debatedores Valeria Silva, diretora da Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Ísis Tavares, Diretoria do Sinpro Pernambuco

diretora da Secretária de gênero da CNTE, Berenice Dar'c, que integra a Direção da Secretaria de políticas 
Educacionais da CNTE, Gilson Reis, coordenador geral da CONTEE, Edson de Paula que integra a direção da 
CONTEE, o presidente da Fitraene, Robson Câmara e o presidente do Sinpro Alagoas, Eduardo Vasconcelos. 

A categoria respondeu de forma plena à convocação para o evento, que superou as expectativa. Atingindo o 
objetivo do Congresso, que foi debater o futuro da educação no Brasil e o enfrentamento aos desafios que 
atual conjuntura apresenta em meio a um período conturbado da política brasileira. A expectativa é que os 
professores (as) das diversas regiões do Estado multipliquem as discussões e o aprendizado construído 
durante o encontro. 

Durante os três dias do Congresso, os professores (as) cumpriram o papel de representar toda a categoria, 
debater ideias, apontar propostas de resoluções e votar, num verdadeiro exercício de participação e 
democracia. Na plenária final, a categoria aprovou o novo plano de luta 2018-2022, a tese guia do Congresso e 
a reforma estatutária. 

Para o presidente do Sindicato, Helmilton Bezerra, o 8º CONSINPRO foi um sucesso. “Nesses três dias 
podemos trocar experiências e fortalecer o engajamento dos trabalhadores em educação nas lutas da 
sociedade brasileira pela garantia de direitos individuais e coletivos. Uma tarefa que necessitará de um 
Sindicato forte, para assim, criarmos um ambiente de luta e resistência às reformas propostas pelo governo 
mais impopular da história do Brasil. Os dias estão postos e nosso triunfo será fruto de nossas lutas!”, afirmou 
o presidente.

Intervenção do presidente do Sinpro Pernambuco 
Helmilton Bezerra

Mesa de abertura do 8º Consinpro Intervenção do presidente da Contee, Gilson Reis diretora da CTB, Valéria Silva e assessora da
 deputada estadual Thiara Milhomen 

Lançamento da campanha ‘ Apaga o professor
é apagar o futuro’ 

Aprovação o novo plano de luta 2018-2022, 
a tese guia do Congresso e a reforma estatutária



A valorização de quem trabalha começa por cada um/a e depende de um sindicato forte. Não foi à toa que a 
reforma trabalhista, que destruiu direitos e conquistas históricas que estavam na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), buscou desestruturar também o movimento sindical, priorizando, inclusive, acordos 
individuais. Isso aconteceu porque tanto o governo ilegítimo de Michel Temer quanto todos aqueles alinhados 
com os interesses patronais sabem que, para terem sucesso em sua tentativa de retirar direitos e conquistas 
dos trabalhadores, precisam enfraquecer sua representatividade e sua luta coletiva.

Para enfrentar esse ataque, é fundamental nos fortalecermos ainda mais. Por isso, a Contee e suas entidades 
filiadas estão lançando mais uma campanha nacional de sindicalização, cujos materiais podem ser 
personalizados e usados por cada sindicato. Só com uma representatividade sólida e resistente é possível 
manter e assegurar os direitos e as conquistas dos professores/as .

Fortaleça seu sindicato:
 *Pela renovação das Convenções Coletivas de Trabalho, sem retrocessos;
 *Para que as homologações continuem sendo feitas na entidade sindical;
 *Por ganhos reais nos salários;
 *Por nenhum direito a menos!

Quando você diz NÃO para o sindicato, diz sim para a reforma trabalhista, para a reforma da Previdência, 
para a terceirização, para a desprofissionalização e desvalorização da categoria, para a Lei da Mordaça, para a 
mercantilização do ensino.

Diga SIM, mas para o SINDICATO, contra todos esses golpes. Sindicalize-se!
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