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Governador, cumpra a sua palavra. 

Queremos o Plano de Saúde e a data base! 
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iso, carreira e formação são 

Ppontos essenciais na vida do 
professor. No Amazonas, desde  
2004, o Sinteam vem lutando 
para que haja dentro deste tripé 

uma isonomia salarial dos professores em 
relação às outras categorias com a mesma 
formação .
No Governo Eduardo Braga, a luta da 

entidade se acirrou. O governo não queria 
atender os novos dispositivos constitucio-
nais da LDB. Foi uma luta árdua. Os profes-
sores foram às ruas e fizeram uma das mais 
intensas greves que o estado já viu.
O governo se viu obrigado a ceder cedeu e 

instituiu uma comissão para elaborar um 
novo PCCR . Desta comissão nasceu a Lei 
2.871/04, que trouxe no seu bojo uma nova 
concepção de carreira para os professores 
do Amazonas baseada na nova LDB.
Foi um ganho substancial haja vista que 

durante oito anos, o então governador 
Amazonino Mendes deu zero de reajuste 

para os professores. A defasagem salarial 
era brutal.
O novo plano nos deu um novo alento, com 

a implementação da Data-Base da catego-
ria, um fato inédito no Brasil. Mesmo com 
todos os benefícios, houve um entrave. A lei 
dizia que o plano teria que ser revisto a cada 
dois anos. Não foi. Passaram-se nove anos 
até a revisão deste plano, em 2013.
Com isso nenhum professor teve carreira, 

ficaram congelados no tempo. Era necessá-
rio a revisão do PCCR da Seduc. E nova-
mente o Sinteam peitou o governo, agora na 
administração de Omar Aziz. Nova comis-
são foi formada, inclusive, agora com a 
participação do Sinteam.
A revisão trabalhou para rever a distorção 

que havia na não-progressão por tempo de 
serviço e titularidade.
Uma nova lei nasce sob o Nº 3.951 de 4 de 

Novembro de 2013. Ela instituiu a comis-
são de enquadramento, resultando na 
promoção por tempo de serviço e titularida-

de de mais de 22 mil servidores do quadro 
da Seduc. Ela também reduziu o tempo para 
reivindicar promoção de tempo de serviço, 
que passou de 7,5 anos para quatro anos.
Ainda é pouco. O Sinteam quer reduzir 

para 3 anos de interstício e aumentar o 
percentual de 2,4% para 5%.
 O novo Plano avançou e abarcou também 

todos os profissionais da educação tais 
como: vigias, merendeiras, motoristas, 
administrativos, administradores, nutricio-
nistas etc.
Portanto, agora o Sinteam tem uma nova 

frente de batalha: fazer o governo de José  
Melo cumprir com a data-base dos profes-
sores no ano que se inicia. E desde já o 
Sinteam conclama para essa nova batalha 
dentro dessa guerra que é a valorização 
incondicional dos trabalhadores em educa-
ção do estado  do Amazonas.
Por Manoel Paixão, coordenador do zonal 

leste de Manaus do Sinteam

Bom trabalho em 2016 com muita luta e conquistas



Editorial

Meus amigos e minhas amigas, 
Quero neste nosso primeiro encontro 

saudar a todos e desejar um ano próspero e 
de muitas conquistas para a nossa categoria.

O ano de 2015 foi um ano atípico e cheio 
de grandes batalhas para a nossa categoria. 
Pela primeira vez, em sete anos, desde que 
nossa data-base foi instituída na rede 
estadual, foi a primeira vez que um gover-
nador não concedeu reajuste para os traba-
lhadores da educação.

Hoje vivemos um arrocho salarial e 
esperamos que, com muita luta, consiga-
mos reverter esse quadro em 2016. Para 
isso, vamos, mais do que nunca, precisar da 
categoria unida e forte no sentido de buscar 
cada vez mais a valorização dos trabalhado-
res e trabalhadoras em educação do nosso 
Estado.

É oportuno relembrar, principalmente aos 
docentes recém-chegados ao magistério, 
por meio de concurso, que desde a sua 
fundação em 1979, o Sinteam consolidou-
se como o maior e mais importante sindica-
to de servidores públicos do Estado do 
Amazonas. Isto só foi possível graças à luta 
daqueles (as) companheiros (as) que ajuda-
ram a construir a história deste sindicato 
através das mobilizações e das lutas contra 
os governos reacionários, autoritários e 
retrógrados que outrora governaram o 
nosso Estado.

Nos últimos dez anos o SINTEAM 
realizou feitos históricos com conquistas 
significativas para a categoria, tanto na 
capital como nos municípios do interior do 
Estado, a saber: a data-base no Estado e no 
município de Manaus, proporcionando 
ganho real acima da inflação e da média 
nacional das demais categorias do setor 
público, com exceção do governo Melo; 
aprovação do plano de cargos da SEDUC, 

após dez anos, beneficiando mais de 17 mil 
profissionais no que tange à promoção por 
tempo de serviço, sem a necessidade de 
avaliação, a redução do interstício da 
progressão horizontal de 7,5 para 4 anos, 
maior percentual de aumento na progres-
são vertical, com a eliminação das distor-
ções salariais, a inclusão dos técnicos de 
ensino fundamental e médio (merendeiras, 
vigias, serviços gerais e administrativos), 
com benefícios semelhantes aos dos 
professores e pedagogos e auxilio periculo-
sidade para os professores que atuam no 
sistema socioeducativo; implementação do 
Programa de Formação Técnica Profissio-
nalizante para os funcionários da educação 
- PROFUNCIONÁRIO; a Hora de Traba-
lho Pedagógico; o resgate do benefício do 
vale-transporte; a implantação do benefí-
cio do vale-alimentação; a participação nos 
Conselhos de Controle Social; a constru-
ção dos Centros Recreativos de Esporte e 
Lazer nos municípios de Manacapuru, 
Tefé, Lábrea, Humaitá e Carauari.

No contexto nacional, juntamente com a 
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil - CTB, temos como pautas a 
defesa da regulação democrática dos meios 
de comunicação, a realização de uma 
reforma tributária progressiva e a aplicação 
do Plano Nacional de Educação que foi 
uma conquista histórica com o estabeleci-
mento de 10% do Produto Interno Bruto 
para o setor, somando-se a outra vitória que 
é a destinação de 75% dos royalties do 
petróleo e de 50% do Fundo Social do Pré-
Sal.

Ademais, os nossos desafios para os 
próximos anos são enfrentar as defasagens 
na educação básica e continuar aumentan-
do e democratizando o acesso à educação 

superior pública, suprir a demanda por 
creches, continuar promovendo a valoriza-
ção dos professores e trabalhadores da 
educação, continuar as iniciativas de 
reestruturação do ensino médio, priorizar 
os investimentos públicos no setor, reafir-
mar a defesa da efetiva construção de um 
sistema nacional de educação, fortalecer o 
controle público do processo de financia-
mento da educação, lutar pela redução 
drástica dos contratos de trabalho temporá-
rios e precários junto às redes de ensino na 
capital e no interior através da realização de 
concurso público, lutar pela elaboração 
e\ou revisão dos planos de cargos nos 
municípios, lutar pela implementação 
definitiva do piso salarial nacional do 
magistério nos municípios e lutar pela 
universalização da educação pública e 
laica, democrática e de qualidade.

A partir deste mês de fevereiro daremos 
início às nossas negociações com os gover-
nos Estadual e municipal. Dentre as nossas 
pautas constam um plano de saúde laboral 
para os trabalhadores em educação do 
Estado e a reformulação integral do PCCR 
da SEMED.

Portanto, aproveito a oportunidade para 
convidar cada trabalhador e cada trabalha-
dora em educação para conhecer o nosso 
sindicato e participar ativamente das mobi-
lizações e das atividades em prol da valori-
zação e por uma educação que sirva para a 
concretização de um projeto de desenvolvi-
mento nacional e soberano, pois um sindi-
cato forte se faz com a unidade e a participa-
ção da categoria.

Marcus Libório
Presidente do Sinteam

Piso Nacional do Magistério é lei e precisa  
ser cumprido, diz presidente do Sinteam

Fonte: Portal do Movimento Popular

- Inflação - 5,90%
  Reajuste Seduc - 5%
  Reajuste Semed – 5,31%

- Inflação - 5,17%
  Reajuste Seduc – 5,17%
  Reajuste Semed – 5,5%
 

 

- Inflação – 6,01%
  Reajuste Seduc – 8%
  Reajuste Semed – 8%

- Inflação – 5,67%
  Reajuste Seduc – 10%
  Reajuste Semed – 10%

- Inauguração do CREL (Centro 
Recreativo de Esporte e Lazer) de Tefé 
(04 de agosto)
- Licença maternidade de 6 meses para 
as servidoras públicas.
- Promoção Horizontal cai de 7 anos e 
meio para três anos.
- Oficialização da HTP-SEDUC.
- Inflação – 5,84%
  Reajuste Seduc – 6%
  Reajuste Semed – 8%

- Inauguração dos CREL's (Centro 
Recreativo de Esporte e Lazer) de Lábrea 
(19 de abril), Humaitá (19 de abril) e 
Carauari (20 de abril).
- Aprovação do novo Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração do Estado. (04 
de novembro).
- Fim da avaliação por desempenho.
- inclusão dos funcionários do ensino 
público no novo PCCR.
- Progressão horizontal automática.
- Inflação – 6,31%
  Reajuste Seduc – 10%
  Reajuste Semed – 10%
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Dia do Aposentado

Seu João é exemplo de sabedoria e de ensinamentos
abedoria é uma palavra que pode 

Sresumir as qualidades do seu João 
Arruda da Costa. Professor aposenta-

do, ele é nosso homenageado no dia do 
aposentado, comemorado no dia 24 de janei-
ro.

Aos 82 anos, seu João tem uma memória 
incrível e é cheio de histórias pra contar. Por 
falar nisso, tem um projeto que quer tirar do 
papel esse ano: gravar um CD com seus contos 
com o título “histórias que educam”.

Como bom professor, a cada história que 
conta, deixa um ensinamento. As histórias são 
reais e falam de experiências vividas por ele, 
ao longo de sua vida.

Casado e pai de oito filhos, adora viajar, 
declamar poesia e falar de política. Na opinião 
dele, Gilberto Mestrinho foi o melhor gover-
nador do estado para a categoria e Lula o 
melhor presidente que o Brasil já teve. 
“Gilberto estabeleceu que o salário do 
professor seria equivalente a três salários 
mínimos. Amazonino disse que não tinha 
como pagar e acabou com isso. Com Lula, a 
renda do brasileiro foi melhor distribuída e 
com mais gente com dinheiro, a economia 
melhora pois o dinheiro circula”, disse.

SILÊNCIO

Em duas histórias que contou, seu João 
defendeu que o silêncio, em algumas 
situações, é a melhor arma contra uma 

injustiça, pois a vida se encarrega de corrigir 
esses problemas. Numa delas, disse que teve 
a unha arrancada por um motorista de ônibus 
ao entrar no coletivo. “O motorista era 
emburrado, então achei melhor não falar com 
ele. Era meio dia, ele parecia chateado e se eu 
falasse que tinha acontecido aquilo comigo 
talvez ele se aborrecesse mais”, contou.

Um outro motorista viu o pé de seu João no 
curativo e perguntou o que era aquilo e ele 
falou que tinha tido a unha arrancada quando 
o motorista fechou a porta do ônibus sem 
esperar que ele saísse do degrau. “Esse 
motorista era mais amigável e perguntou por 
que eu não denunciei o colega dele. Pensei: 
vai ver que o rapaz é casado, tem família e 

precisa do emprego. Se eu fizesse isso, ia 
causar mais problema pra ele”, disse.

Pois o amigo de seu João contou para o 
motorista emburrado, que ficou surpreso com 
a reação do senhor. “Ele me procurou, pediu 
desculpa e disse que nunca mais fecharia a 
porta do ônibus enquanto alguém estivesse na 
porta. O tempo se encarrega de resolver essas 
coisas”, disse.

É com uma história como essa que o Sinte-
am homenageia quem dedicou mais de 20 
anos de sua vida para a educação. “Que seu 
João inspire muitas histórias e sirva de exem-
plo de vitalidade para nossos aposentados”, 
declarou o presidente do Sindicato, professor 
Marcus Libório.

Integrados

Governos iludem trabalhadores
As medidas populares feitas irresponsavel-

mente pelos governantes podem deixar sérias 
consequências. É o caso dos integrados, 
servidores do quadro suplementar do Estado, 
efetivados de forma irregular no ano 2000 pelo 
então governador Amazonino Mendes.

Com objetivo eleitoreiro, Amazonino 
editou a Lei Estadual 2624/2000 tornando 
efetivos cerca de 17 mil servidores temporári-
os e suplementares e ainda recebeu o aval da 
Assembleia Legislativa do Estado.

Da educação, há uma parcela considerável 
nessa situação que tende a se agravar, uma vez 
que o Superior Tribunal Federal determinou a 
exoneração imediata desses servidores 
alegando inconstitucionalidade na lei e afir-
mando que o ingresso no serviço público deve 

ser feito apenas por meio de concurso públi-
co.

O Sinteam sempre defendeu a realização de 
concurso público, primeiro por entender que 
a estabilidade é a melhor posição que um 
trabalhador pode alcançar no serviço público; 
segundo pelo fato do número de trabalhado-
res nunca ser suficiente para atender a grande 
demanda da educação.

O concurso é uma bandeira de luta que 
nunca saiu de nossas pautas e nunca vai sair. 
Estamos estudando que medidas podemos 
adotar para evitar maiores prejuízos para 
esses trabalhadores que não têm culpa da 
irresponsabilidade praticada por governantes 
do nosso estado.

A diretoria.

Rapidinhas

MPF
A diretoria do Sinteam denunciou ao 
MPF problemas encontrados nos 
conselhos de acompanhamento social 
do Fundeb, de alimentação escolar e de 
educação do interior do estado. A 
procuradora federal Bruna Menezes 
disse que o órgão vai tomar as medidas 
necessárias.

 

Revisão do PCCR
O Sinteam participa da comissão de 
revisão do PCCR da Semed Manaus. A 
comissão terá 90 dias para verificar as 
alterações.

 

Data base Semed
2016 é um ano eleitoral e os prazos 
acabam ficando mais curtos. Pensando 
nisso, o Sinteam já iniciou o debate 
sobre a data-base da Semed. A 
primeira reunião aconteceu no início 
de fevereiro.
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