
Mais de 20 mil profissionais de educação, convoca-
dos pelo SINPEEM, paralisaram suas atividade em 08
de março - Dia Internacional da Mulher – para partici-
par de manifestação e assembleia na Praça Oswaldo
Cruz e ocuparam a Avenida Paulista, para protestar
contra a PEC 287, que dispõe sobre a reforma da Pre-
vidência, que retira direitos dos trabalhadores dos se-
tores público e privado. Em assembleia, decidiram ade-
rir à greve nacional da educação, a partir de 15 de mar-

ço, convocada pela CNTE e pela CUT, com a realiza-
ção de manifestação e nova assembleia, às 15 horas,
em frente à Prefeitura, quando o SINPEEM entregará
ao governo Doria a pauta de reivindicações da cam-
panha salarial de 2017. A categoria também luta con-
tra as reformas trabalhista e do ensino médio, contra o
Sampaprev e em defesa dos direitos e reivindicações
de todos os profissionais de educação, com data-base
em maio.  Páginas 3 a 5
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Indiscutivelmente, a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) nº
287/2016, do governo Temer, é
uma afronta aos direitos dos profis-
sionais de educação, dos demais
servidores públicos e dos  trabalha-
dores em geral.

As mudanças pretendidas evi-
denciam a intenção do governo de
não permitir que os trabalhadores
se aposentem.

Se aprovada pelo Congresso,
será praticamente impossível o tra-
balhador se aposentar. A “PEC da
morte” ou “PEC da bengala”, como
vêm sendo chamada, unifica os cri-
térios de idade e de tempo para con-
cessão de benefícios entre homens
e mulheres, desconsiderando que a
mulher tem dupla e muitas vezes até
tripla jornada de trabalho; acaba
com a aposentadora do magistério,
revoga a garantia de integralidade
e paridade da aposentadoria por in-
validez, decorrente de acidente de
trabalho; altera o cálculo da aposen-
tadoria, que passa a ser feito  com
base na média das remunerações e
dos salários de contribuição; proíbe
a acumulação de aposentadorias,
entre outras mudanças danosas aos

SINPEEM LUTA CONTRA REFORMA QUE
ATACA OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

trabalhadores dos setores público e
privado.

Para protestar contra a PEC 287,
contra as reformas trabalhista e do
ensino médio e contra o Sampaprev,
os profissionais de educação da rede
municipal de ensino, mobilizados
pelo SINPEEM, ocuparam a aveni-
da Paulista no Dia Internacional da
Mulher e, em assembleia, decidiram
aderir à GREVE NACIONAL DA
EDUCAÇÃO, no dia 15 de março,
convocada pela CNTE e a CUT.

Com data-base em maio, duran-
te a manifestação e assembleia que
será realizada às 15 horas, em frente
à Prefeitura, o SINPEEM entregará
ao governo Doria a pauta de reivin-
dicações da categoria, em defesa dos
nossos direitos e reivindicações.

A participação de todos os tra-
balhadores é fundamental nesta im-
portante luta contra a retirada de di-
reitos.

Nenhum direito a menos!

A DIRETORIA

CLAUDIO FONSECA

Presidente
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NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Categoria aprova participação na greve

nacional da educação a partir de 15 de março
Em mais uma demonstração

de que a união para barrar medi-
das que retiram direitos dos tra-
balhadores é necessária, mais de
20 mil profissionais de educação
da rede municipal de ensino, con-
vocados pelo SINPEEM,  transfor-
maram o Dia Internacional da
Mulher (08/03) em um dia de luta,
ocupando a avenida Paulista, para
dizer NÃO à reforma da Previ-
dência, do governo Temer; ao Re-
gime de Previdência Complemen-
tar (Sampaprev), do Executivo
municipal; e em defesa dos direi-
tos e reivindicações da categoria,
que tem data-base em maio.

Antes de sair em caminhada
pela Paulista e se juntar a outras
entidades, o SINPEEM realizou
manifestação e assembleia geral
na Praça Oswaldo Cruz, onde di-
retoras do sindicato falaram sobre
a importância da luta da mulher,
ao longo dos anos, por melhores
condições de trabalho, direitos so-
ciais, econômicos e políticos, e da
necessidade de maior união ago-
ra, com a reforma da Previdência,
que mexe em direitos pontuais das
mulheres – como o aumento da
idade para a aposentadoria.

Nenhum direito a menos!

Todos à luta. Juntos somos mais fortes!

15 DE MARÇO – GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO
manifestação e assembleia às 15 horas
em frente à Prefeitura – Viaduto do Chá

A luta pela manutenção de direitos trabalhistas e sociais depende da união da sociedade, disseram as diretoras Patrícia e Priscila

No início da manifestação, presidente
enaltece a luta das mulheres, maioria

entre os profissionais de educação
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Após a manifestação, teve iní-
cio a assembleia geral da catego-
ria, que deliberou a adesão à Gre-
ve Nacional da Educação, no dia
15 de março, atendendo à convo-
cação da CNTE e da CUT.

Para construir um grande mo-
vimento, as diretoras do SINPE-
EM, que comandaram a manifes-
tação e a assembleia, ressaltaram
a importância da união de todos
nesta luta.

“É necessário que todos os
presentes discutam em suas uni-
dades, com seus pares, com pais,
alunos e a comunidade, sobre os
efeitos danosos da PEC 287, pre-
tendida pelo governo federal, para
todos os trabalhadores, indistinta-
mente, e a necessidade da união
de toda a siciedade para impedir
mais este ataque aos nossos direi-
tos”, disseram.

Greve nacional da
educação terá início

em 15 de março
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SINPEEM realiza

encontros regionais

sobre a reforma

da Previdência

Conforme aprovado nas reu-
niões de representes sindicais e do
Conselho Geral do SINPEEM e
deliberado em assembleia, o sin-
dicato está realizando encontros
regionais para debater a reforma
da Previdência pára esclarecer as
principais dúvidas sobre a PEC
287/2016.

Os encontros são abertos à
participação de todos os profissi-
onais de educação e da população
em geral.

Até o momento, foram reali-
zados  os seguinte encontros: no
dia 04 de março, nas regiões Sul e
Oeste e, no dia 11 de março, na
região Leste.

PRÓXIMOS ENCONTROS:

18 DE MARÇO DE 2017

Região Norte, das 9h às 13h –
Centro de Formação do SINPEEM
– rua Guaporé, 240, Metrô Armê-
nia.

25 DE MARÇO DE 2017

Centro, das 9h às 13h – Cen-
tro de Formação do SINPEEM –
rua Guaporé, 240, Metrô Armênia.

Durante a assembleia de 08 de março os
profissionais de educação também delibera-
ram que no dia 15 de março será realizada
manifestação e assembleia geral, às 15 horas,
no Viaduto do Chá, em frente à Prefeitura,
ocasião em que o SINPEEM entregará ao go-
verno Doria a pauta de reivindicações da
campanha salarial de 2017, já aprovada em
todas as instâncias do sindicato.

Além de lutar contra as reformas da
Previdência, trabalhista e do ensino médio
e contra o Sampaprev, a categoria reivindi-
ca a retirada da Câmara Municipal do PL
621/2016, que dispõe sobre o Sampaprev,
reapresentado pelo ex-prefeito Haddad três
dias antes de deixar o governo, além do
atendimento a todas as reivindicações. En-
tre elas, fixação de novos valores de pisos
para o Quadro dos Profissionais de Educa-
ção, fim da política de terceirização, reposi-
ção das perdas salariais, isonomia entre ati-
vos e aposentados, restabelecimento da pa-
ridade para todos os aposentados, redução
do número de alunos por sala/turma/agru-
pamento, fim da exigência do Cref pela SME
e nenhuma punição aos professores de Edu-
cação Física, convocação de todos os apro-
vados em concurso, realização de concur-
sos para docentes, gestores e Quadro de
Apoio (veja a íntegra da pauta na edição
do Jornal do SINPEEM de fevereiro e no
Boletim de representantes, disponíveis no
site do sindicato.)

Manifestação e assembleia
geral em 21 de março

 Com a categoria em greve a partir de
15 de março, foi deliberado pelos presentes
que uma nova manifestação e assembleia
serão realizadas no dia 21 de março, para
cobrar uma resposta do governo Doria e
decidir os rumos do movimento.

O horário e o local serão definidos na
assembleia de 15 de março.

Profissionais de educação
ocuparam a Paulista

Após a assembleia, os profissionais de
educação convocados pelo SINPEEM ocupa-
ram a avenida Paulista em caminhada até o
Museu de Arte de São Paulo (Masp), onde se
juntaram a outras entidades municipais e
estaduais, que também realizavam manifes-
tação contra as medidas do governo federal.

 Com palavras de ordem contra a refor-
ma da Previdência, contra o Sampaprev e
em defesa dos direitos e reivindicações dos
profissionais de educação, dos demais ser-
vidores e dos trabalhadores em geral, por
valorização salarial e profissional, caminha-
ram até a Prefeitura, no Viaduto do Chá,
onde o ato foi encerrado.

Campanha 2017 - SINPEEM entregará
pauta de reivindicações ao governo Doria

Dia Internacional da Mulher marcado pela luta por direitos

Profissionais de educação carregavam cartazes com palavras de ordem

Movimento parou São Paulo para demonstrar a insatisfação dos trabalhadores com as medidas do governo Temer
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Rio Grande do Sul - Educadores aprovam greve
nacional unificada a partir do dia 15 de março

Professores e funcionários de escolas de várias cidades do Esta-
do deflagraram greve nacional unificada a partir do dia 15 de março,
por tempo indeterminado, para pressionar os deputados federais e
estaduais para que votem contra a reforma da Previdência, entre
outras reivindicações.

Minas Gerais – Greve na educação por tempo
indeterminado a partir de 15 de março

Profissionais de educação aprovaram a participação na greve ge-
ral convocada pela CNTE, a partir de 15 de março, para lutar contra
as reformas do governo Temer, que ferem os direitos conquistados
pelos trabalhadores.

Rondônia – Trabalhadores em educação aprovam
adesão à greve geral do dia 15/03

Os trabalhadores em educação estaduais e os municipais de Por-
to Velho e de várias outras cidades também aprovaram a adesão da
categoria à greve geral nacional, marcada para começar no dia 15
de março.

Mato Grosso do Sul – Trabalhadores em educação
entram em greve a partir do dia 15 de março

Os trabalhadores em educação do Estado aprovaram, por unani-
midade, a adesão à greve nacional da convocada pela CNTE, para
protestar as medidas do governo Temer que acabam com a aposen-
tadoria especial do magistério e igualam a idade necessária para apo-
sentadoria entre homens e mulheres.

Bahia – Mulheres foram às ruas de Salvador para marcar o
08/03 contra a reforma da Previdência e por direitos iguais

Nos protestos os manifestantes se posicionaram contra as pro-
postas de reforma da Previdência e trabalhista, contra a violência e
o machismo. Segundo os organizadores, em 08 de março as mulhe-
res não se unem só para celebrar a data e sim para defender a de-
mocracia.

Manifestação realizada pelo SINPEEM na Paulista
amplia as convocações para a greve nacional da educação

Atendendo à convocação da CNTE e da CUT, assim como o SINPEEM, entidades sindicais dos profissionais de

educação e dos mais variados setores de todo o país realizaram manifestações e caminhadas em 08 de março

– Dia Intrenacional da Mulher –, tendo como principal bandeira a luta contra a reforma da Previdência,

que retira direitos de todos os servidores públicos e trabalhadores em geral, independentemente da categoria.

Muitos sindicatos, a exemplo do SINPEEM, já decidiram com suas bases pela adesão à greve nacional

a partir de 15 de março.  Em São Paulo, haverá ato unificado às 16 horas, na avenida Paulista.

SINPEEM (profissionais de educação da rede municipal de ensino): vai parar a
partir do dia 15, com a realização de ato e assembleia, às 15 horas, em frente à Prefei-
tura, no Viaduto do Chá

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE): convoca greve
nacional da educação a partir do dia 15/03

Apeoesp (professores estaduais): vai parar a partir do dia 15/03 e realizará assem-
bleia na Praça da República, seguindo para a avenida Paulista.

Bancários de São Paulo: vão parar dia 15/03

Condutores de São Paulo: vão parar da 0h às 8h do dia 15/03 e realizará assembleia,
que poderá ampliar o período de paralisação.

Correios: paralisação de 24 horas no dia 15/03

Eletricitários de São Paulo: paralisação de 24 horas no dia 15/03

Luta Popular São Paulo: fará manifestações em avenidas e estradas

Metalúrgicos de São Paulo: zona sul vai parar, com passeata e ato na Ponte do
Socorro. Nas regiões Leste, Oeste e Norte vão parar as principais fábricas, com a realiza-
ção de atos.

Metroviários de São Paulo: greve de 24 horas no dia 15/03. Na segunda-feira, dia
13/03, às 15 horas, haverá plenária para definir a participação no dia de luta com os traba-
lhadores das bases de Osasco, ABC e Guarulhos.

Químicos de São Paulo: vão parar dia 15/03

Servidores municipais de São Paulo: vão parar no dia 15/03 e realizará ato na aveni-
da Paulista

Sinafase: paralisação no dia 15/03

Sindisef: paralisação no dia 15/03

Sindsaúde: vários hospitais vão parar dia 15/03

Sintaema (Sabesp): vai parar metade do dia

Sintrajud: paralisação no dia 15/03

Sintusp: paralisação no dia 15/03

     OUTRAS CIDADES:

Metalúrgicos de São José dos Campos: vão parar as fábricas e fazer manifestações
em avenidas e estradas

Servidores municipais e professores de Francisco Morato: vão parar dia 15/03 e
irão para a Paulista

Químicos de Osasco e bancários de Santos: vão fazer manifestações em avenidas

Químicos de São José dos Campos: vão parar as fábricas

Em Belo Horizonte, educadores lutam por direitosNa capital baiana, milhares foram às ruas Em Rondônia, trabalhadores também aderem à greve

Veja como algumas entidades se posicionaram:
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Com a finalidade
de garantir a
formação
continuada dos
profissionais de
educação da rede
municipal de
ensino, todos os
anos o SINPEEM
elabora a sua grade
de cursos
presenciais, EaD,
de formação e de
extensão
universitária,
dando a
oportunidade aos
associados de
aprimorar ainda
mais seus
conhecimentos.
As vagas são
limitas e as
inscrições, feitas
exclusivamente
pelo site
sinpeem.com.br,
são divididas em
dois períodos:
metade é
disponibilizada a
partir das 10 horas
e a outra metade a
partir das 21 horas.
Acompanhe a
programação.

Programação de cursos do SINPEEM

informes@sinpeem.com.br

3329-4516

Informações sobre

atualização cadastral,

filiação, desfiliação,

cursos, certificados,

declarações, convênios

e outros serviços.
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REMETENTE:

Av. Santos Dumont, 596 - Luz

São Paulo - SP - Fone 3329-4500

CEP 01101-000

FECHAMENTO AUTORIZADO - PODE SER ABERTO PELA ECT

DEVOLUÇÃO
ELETRÔNICA

e

Mala Direta

Postal Especial

9912252003/2010-DR/SPM

SINPEEM

Para uso dos Correios

Mudou-se

Desconhecido

Recusado

Endereço insuficiente

Não existe o número indicado

Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Falecido

Ausente

Não procurado

Outros

Reintegrado ao Serviço Postal em _____ /_____ /_____

___________________________________
responsável

Acompanhe a programação dos hotéis do SINPEEM

FERIADOS
Tiradentes

Período: 21 a 23 de abril – Inscrições: 13 a 17 de março
Sorteio: 20 de março – Pagamento: 27 a 31 de março

____________________________________________________

Dia do Trabalhador

Período: 29 de abril a 01 de maio  – Inscrições: 27 a 31 de março
Sorteio: 03 de abril – Pagamento: 10 a 13 de abril

____________________________________________________

Corpus Christi

Período: 15 a 18 de junho – Inscrições: 08 a 12 de maio
Sorteio: 15 de maio – Pagamento: 22 a 26 de maio

FESTAS EM IBIÚNA
08 de abril - Festa Árabe

Atividades recreativas, lazer, música ao vivo e comida típica
Inscrições de 20 a 24 de março

____________________________________________________

14 de maio - Festa do Dia das Mães

Um dia especial de lazer para as mamães
Inscrições de 17 a 20 de abril

____________________________________________________

04, 10 e 24 de junho - Festa Junina

A festa é uma das mais esperadas, com uma
grande fogueira, fogos, quadrilha e comida típica

Inscrições de 22 a 25 de maio

Mais informações 3329-4521 ou

hoteis@sinpeem.com.br


