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O governo Temer, através 
da Proposta da Emen-
da Constitucional (PEC 

287), vai prejudicar regras de 
benefícios previdenciários e de 
assistência social. As mudanças 
são totalmente arbitrárias, tirando 
direitos dos trabalhadores e tra-
balhadoras, elevando o tempo de 
contribuição e afetando as apo-
sentadorias.

Neste novo cenário, a Re-
forma da Previdência inviabiliza 
a aposentadoria para milhões de 
brasileiros (as). É fato e notório 
que a PEC está contra os traba-
lhadores (as), não existindo ne-
nhuma linha de raciocínio lógico 
para que a mesma seja aprovada. 
A população, ainda descrente 
com o governo ilegítimo, não 
aceita o que está por vir, reafir-
mando a luta por seus direitos e 
se colocando inteiramente dis-
ponível para barrar a aprovação 
desta frustrante proposta.

Desrespeito: Reforma da 
previdência para Mulheres

Historicamente a mulher está 
vinculada ao trabalho doméstico 
e, apenas na segunda metade do 
século XX, através dos movi-
mentos feministas, começaram a 
se desprender desta realidade.

Desconsiderando a dupla 
jornada feminina, em que as 
mulheres retornam do trabalho e 
assumem as tarefas domésticas, a 

Reforma da Previdência é extre-
mamente injusta, principalmente 
com aquelas que abraçaram o 
magistério, as quais enfrentam 
jornadas estressantes, excesso de 
estudantes por classe e péssimas 
condições de trabalho.

A rotina do magistério femi-
nino resulta em maior suscetibili-
dade aos acidentes de trabalho e 
às doenças profissionais. Embora 
a mulher assuma maior responsa-
bilidade frente às tarefas domésti-
cas, suas faltas são semelhantes ou 
mesmo ligeiramente inferiores as 
dos homens. Porém é maior o nú-
mero de faltas de professoras jus-
tificadas por dispensas médicas, o 
que mostra a maior incidência nas 
mulheres de doenças tipicamente 
profissionais da docência.

Demonstra-se portando que a 
aposentadoria especial às profes-
soras e aos professores, aos 25 e 
aos 30 anos de exercício da do-

cência, está longe de caracterizar-
-se como privilégio, pois é uma 
medida de justiça tomada pela 
constituição de 1988. E são esses 
motivos que explicam a grande 
mobilização dos (as) professores 
(as) contra a anunciada Reforma 
da Previdência do governo gol-
pista do Michel Temer.

A Reforma da Previdência 
deixa claro que os direitos adqui-
ridos pelas mulheres estão sendo 
atropelados pela nova proposta.  
A idade de aposentadoria aos 65 
anos será a mesma para homens 
e mulheres em qualquer atividade 
ou profissão.  A diferença de cin-
co anos entre homens e mulheres 
será extinta, bem como a aposen-
tadoria especial para professoras 
da educação básica. Tudo isso 
sem mencionar a diferença sa-
larial entre homens e mulheres. 
Contra tudo isso, VAMOS À 
LUTA!

Prejuízos para classe 
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Mulheres vão ter direitos cortados e
professoras perderão aposentadoria especial

O carnaval é nossa 
mais genuína expressão de 
cultura. É tempo de colo-
carmos nossa criatividade 
e fôlego de transformação 
a serviço da luta pela edu-
cação pública e por valo-
rização de nossa catego-
ria. A diversão, legítima e 
necessária, também pode 
ser didática. Após o carna-
val, já nos encontraremos 
nos preparativos de nossa 
grande greve da educação, 
que este ano promete ser a 
maior e mais abrangente, 
atingindo as redes muni-
cipais, estaduais e federal 
de ensino, até as da educa-
ção privada.

O SINPROJA vai man-
ter sua força revolucionária 
participando intensamen-
te de todas as atividades. 
Este será um ano de muitas 
lutas e a direção deste sin-
dicato quer se comunicar 
mais e melhor com cada 
trabalhador (a) em educa-
ção do município. 

Juntos somos fortes!

Até breve.

A direção

EditorialREFORMA DA PREVIDÊNCIA

Telefone: (81) 3482-1744
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Congresso da CNTE aprova
Greve da Educação
No início do mês de janei-

ro, no 33º Congresso da 
Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Educação 
(CNTE) que aconteceu em Brasí-
lia-DF, foi aprovado o indicativo 
para Greve Geral, por unanimida-
de, para o dia 15 de março.

Diante do que está acontecen-
do no país e das arbitrariedades 
cometidas pelo governo golpista 
de Michel Temer, o Congresso 
contou com a mobilização das en-
tidades filiadas, entre elas a força 
do SINPROJA. Os motivos pelos 
quais a Greve Geral foi aprovada 
são: a Reforma da Previdência, o 
fim do golpe instaurado do Brasil 
e o corte dos investimentos ne-
cessários para o Plano Nacional 

de Educação (PNE).
Durante o Congresso que reu-

niu 2.500 trabalhadores e trabalha-
doras em educação de todo o país, 
no Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasília, ocorreu a 
eleição e posse da nova diretoria 
da Confederação. No Congresso 

ocorreu a eleição da nova diretoria 
da CNTE – a chapa Resistência 
e Luta foi eleita com maioria dos 
votos, dentre seus componentes 
dois são de Pernambuco: Heleno 
Araújo na Presidência e Valéria 
Silva como Diretora adjunta, am-
bos do SINTEPE. 

O presidente Heleno Araújo 
(PE) comentou sobre seu senti-
mento de poder lutar pela catego-
ria. “Eu assumo o compromisso 
de continuar resistindo com fir-
meza e determinação na defesa 
dos direitos dos trabalhadores e 
trabalhadoras, contra esse gover-
no golpista e pela volta da demo-
cracia nesse país”.

Ainda de acordo com Heleno, 
no mês de março estão previstos 
para acontecer várias passeatas, 
atos públicos e assembleias que 
vão deliberar sobre a Greve Na-
cional. Uma coordenação da Gre-
ve Geral também vai ser formada, 
participando dela diretores da 
CNTE e um representante de cada 
sindicato filiado a Confederação.

SINPROJA mobiliza
categoria para a luta

SINPROJA trata com novo 
prefeito assuntos da categoria

O SINPROJA começou no 
início de fevereiro de 2017 a 
cumprir um extenso calendário de 
visitas às escolas do município. 
A intenção é motivar a categoria 
para lutar pelos seus direitos.

A Greve Geral, movimento 
nacional da educação que se es-
palha com muita força, é um dos 
assuntos tratados pela diretoria 
do SINPROJA nas visitas às uni-
dades de ensino. Os sindicalistas 
esclareceram a categoria sobre as 
perdas e a necessidade de união 
na luta, chamando a todos para 

aderir ao movimento paredista.
Os prejuízos anunciados 

atingirão não só os atuais traba-
lhadores e trabalhadoras, como 
também as futuras gerações. 
Não podemos ficar de braços 
cruzados. 

Outro ponto debatido nas 
visitas foi a convocação da ca-
tegoria para construção da pau-
ta da Campanha Salarial Edu-
cacional 2017 nas unidades de 
ensino, a qual será aprovada na 
próxima assembleia do dia 21 
de fevereiro.

O SINPROJA solicitou uma 
reunião com o prefeito do Jaboa-
tão dos Guararapes, que aconteceu 
no dia 6 de fevereiro, em que fo-
ram abordados alguns pontos de 
interesse da categoria.

Na ocasião, o presidente Ronil-
do Oliveira entregou um documen-
to com reivindicações que buscam 
a valorização dos profissionais da 
educação. O grupo solicitou ao 
prefeito um canal de diálogo atra-
vés da formação de uma comissão 
permanente de negociação.

Sobre a reunião, Ronildo res-
saltou os motivos do encontro e 
como o Sindicato pretende atuar 

junto com a administração públi-
ca. “Este momento é fundamen-
tal. É o primeiro contato com o 
prefeito Anderson Ferreira, onde 
nós tivemos a oportunidade de 
apresentar nossas reivindicações. 
Apontamos as pendências para 
que ele ficasse ciente, principal-
mente sobre o nosso piso salarial”. 

A reunião contou também 
com a participação de diretores 
do SINPROJA, entre eles Eugê-
nia Lemos, vice-presidente, João 
Eudes, secretário de Assuntos Ju-
rídicos, José Bandeira, secretário 
da GOAAM, e Maristela Ângelo, 
secretária de Aposentados.

Diretoria do SINPROJA entrega
documento ao prefeito Anderson Ferreira

SINPROJA marca presença 
no 33º Congresso do CNTE

Escola José Claudino da Silva
é vistoriada pelo Sindicato
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Venha brincar com a gente!
O tradicional Carnaval do 
SINPROJA vai acontecer no 
dia 24 de fevereiro no Clube 
dos Ferroviários do Jaboatão 
dos Guararapes

Venha brincar com a gente!
O tradicional Carnaval do 
SINPROJA vai acontecer no 
dia 24 de fevereiro no Clube 
dos Ferroviários do Jaboatão 
dos Guararapes

DENÚNCIA
Direção do SINPROJA 

protocolou queixa no Mi-
nistério Público de Jaboa-
tão pedindo apuração 
dos fatos da denúncia do 
atual prefeito contra Elias 
Gomes por ter deixado 
um déficit nos cofres do 
JABOATÃOPREV.

FILIAÇÃO
Na atual conjuntura de 

ameaças à classe traba-
lhadora, é fundamental o 
engajamento da categoria 
na luta sindical. Para isso, 
é necessário o fortaleci-
mento do nosso Sindica-
to através da filiação, que 
pode ser feita através do 
preenchimento de uma fi-
cha e entregue na sede do 
SINPROJA ou para qual-
quer diretor.

NOVO SITE
O SINPROJA comu-

nica que o Site do Sin-
dicato está sendo rees-
truturado, ficando mais 
dinâmico e atrativo para 
melhor atender seus fi-
liados e visitantes.

ASSESSORIA 
SINPROJA

A Tempus Comunicação, 
empresa que está há mais 
de 10 anos no mercado, vai 
ser a responsável pela in-
teração entre SINPROJA 
e nossa categoria.  

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

A diretoria do SINPRO-
JA informa que na próxima 
edição do Jornal vai ser di-
vulgada uma prestação de 
contas do período de ou-
tubro a dezembro de 2016.

Notas

Dia de Luta e
Resistência.

8 de Março
Dia Internacional da Mulher

Concentração às 14h
Local: Parque 13 de Maio - Recife

As mulheres unidas
por um mundo melhor,

reconstruindo
a democracia.

As Mulheres vão parar!

SINPROJA apura denúncias em escola municipal
Denúncias de abandono le-

varam diretores do SINPROJA 
a voltarem à Escola Aníbal Va-
rejão para constatarem os pro-
blemas que impedem o início do 
ano letivo.

“São vários empecilhos que 
retardam a volta às aulas na Es-
cola Aníbal. Existe um esgoto 
passando na entrada do local, 
grandes buracos coloca em ris-
co a vida dos estudantes. Den-
tro da escola falta estrutura nos 
banheiros e segurança para os 
usuários”, comentou a vice-pre-
sidente do SINPROJA, Eugênia 
Lemos.

Durante vistoria, moradores 
da comunidade comunicaram 
aos dirigentes do Sindicato so-
bre os riscos das obras para as 
crianças. Em denúncia feita ao 

SINPROJA, uma criança já ha-
via caído no buraco que vai ser-
vir de estrutura para uma futura 
quadra esportiva. O local está 
sem proteção.

Geiza Brasil, diretora do Sin-
dicato, informou que o SINPRO-
JA está preocupado com a inse-

gurança de algumas escolas no 
Jaboatão dos Guararapes, e que, 
diante dos fatos constatados, ou-
tras vistorias vão acontecer para 
garantir que algo seja feito e os 
riscos para estudantes e traba-
lhadores (as) sejam eminente-
mente resolvidos.

Escola Aníbal Varejão tem graves
problemas que prejudicam as aulas

Esse espaço é seu!
Divulgue sua experiência criativa nos
diversos campos de conhecimento.

Email para envio:
sinprojaimprensa@gmail.com


