
Em assembleia geral, os tra-
balhadores em educação 
votaram e aprovaram a pro-
posta da Prefeitura de Ma-

naus de 9,5% de reajuste salarial e de 
10% de aumento no vale-alimentação. 
Os 9,5% devem ser divididos em duas 
vezes. Quatro por centro retroativos a 
maio e os 5,5% restantes serão incor-
porados ao salário em outubro. O rea-
juste no vale alimentação começará a 
ser pago em janeiro de 2016.

O presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores em Educação do Amazonas 
(Sinteam), professor Marcus Libório, 

Assembleia debate e vota proposta de 
reajuste para trabalhadores de Manaus

informou que além dos reajustes, o sin-
dicato começa a revisar o Plano de Car-
gos, Carreira e Remuneração (PCCR) 
dos funcionários da Secretaria Munici-
pal de Educação (Semed), a partir de 
julho, na comissão paritária criada para 
a discussão sobre a educação.

“A revisão no PCCR trará ganhos 
signifi cativos como, por exemplo, a in-
corporação da prática docente ao ven-
cimento, que foi desmembrado pela 
prefeitura e será um item prioritário da 
revisão já que prejudicou a todos, prin-
cipalmente os que vão se aposentar”, 
afi rma Libório.

Outro anúncio feito pelo presidente 
do Sinteam é a participação na dis-
cussão da Lei Orçamentária Anual de 
2016 para garantir o reajuste do ano 
que vem. “Como trata-se de ano elei-
toral, vamos antecipar a discussão para 
não haver desculpas por causa dos im-
pedimentos legais”, disse.

Em anos eleitorais, a legislação       
proíbe que no período de 180 dias an-
tes das eleições até o dia da posse dos 
candidatos eleitos haja aumento de re-
muneração para o funcionalismo pú-
blico, a fi m de evitar que o eleitor seja 
infl uenciado.
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Agosto será decisivo para a 
data-base da Seduc 

Libório reafi rmou que a categoria não 
vai aceitar reajuste zero, como foi pro-
posto pelo governador José Melo, em 
abril. Em audiência no mês de maio, o 
Sinteam conseguiu garantir a retomada 
das negociações com o governo para 
agosto, o que foi acatado por Melo.

Enquanto isso, o sindicato participa 

de reuniões da comissão paritária para 
tratar de assuntos de interesse dos tra-
balhadores da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), como a criação do 
Plano de Saúde dos servidores da edu-
cação, o fi m do desconto do auxílio-
transporte e o reajuste do vale-alimen-
tação.

A Comissão Paritária tem caráter 
permanente e objetivo de discu-
tir, planejar e projetar melhorias 
para a classe dos trabalhadores 
da educação estadual do Amazo-
nas. O termo paritária signifi ca 
pares, ou seja, há número igual 
de representantes do Governo 
e da sociedade civil organiza-
da. Participam Sinteam, CTB, 
CNTE, UEE, além da Sefaz, Se-
duc, Seplancti e Sead.

Comissão Paritária 
Seduc

O Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação do Amazonas (Sinteam) 
e a deputada estadual Alessandra 
Campelo vão procurar a Sead para 

Sinteam busca solução para 
enquadramento de servidores da Seduc

buscar uma solução para os 307 fun-
cionários (professores, pedagogos e 
administrativos) da Secretaria de Es-
tado da Educação (Seduc) que estão 

com problema para serem enquadra-
dos de acordo com o Plano de Car-
gos, Carreira e Salário da categoria.

O presidente do sindicato, professor 
Marcus Libório, disse que esses tra-
balhadores ingressaram no serviço 
público antes de 1983. “O nosso pla-
no, aprovado em 2013, contempla os 
servidores que entraram cinco anos 
antes da promulgação da Constitui-
ção Federal (1988), portanto essas 
pessoas têm direito. Só que a Sead 
(Secretaria de Estado da Adminis-
tração) não quer pagar”, disse.

A deputada Alessandra vai fazer 
dois requerimentos – um para a Sead 
e outro para a Casa Civil – para co-
brar a resolução do problema, além 
da visita à Sead junto com o Sinteam.
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Beruri - Em negociação com a pre-
feitura do município, a delegacia sindi-
cal conquistou um percentual de 13,01 
% na data base da categoria e avançou 
na composição dos Conselhos, bem 
como na busca de melhores condições 
de trabalho para categoria para o pleno 
desenvolvimento das atividades do-
centes e valorização do profi ssional de 
educação.

No entanto, por um erro na folha, 
houve um desconto a mais para os tra-
balhadores da sede do município, no 
mês de junho, que culminou com uma 
grande assembleia geral para a prefei-
tura explicar o motivo do desconto. 
“Houve descumprimento do acordo 
com a categoria. Estamos pressionando 
para esse valor ser reposto o mais breve 
possível”, disse o delegado do Sinteam 
no município, Ageu Lima de Oliveira.

 

Borba - Borba está aguardando con-
curso público para os professores mu-
nicipais que vem sendo anunciado 
pelo poder executivo desde o início de 
2014. “Temos esperanças que até fi nal 
do mês de julho esse concurso aconteça 
para efetivar o quadro de pessoal dos 
servidores da SEMD”, disse a delegada 
sindical Cosme Rodrigues Machado.

O plano municipal de educação foi 
elaborado e aprovado com a partici-
pação do SINTEAM/Borba que lutou 
por sua aprovação. Para valorizar ainda 
mais a nossa categoria estamos lutando 
pelo Horário de Trabalho Pedagógico 
(HTP), auxílio alimentação e saúde, 
além de transporte, dentre outros be-
nefícios que serão efetivados para me-
lhorar a vida dos nossos  companheiros 
trabalhadores em educação. 

Nova Olinda, Presidente Figueiredo 
e Iranduba - Participaram ativamente 
da construção do Plano Municipal de 
educação e aprovação do mesmo. Ago-
ra é cobrar para que ele seja efetiva-
mente executado e traga mais ganhos 
para a educação.

 

São Paulo de Olivença- Aprovou 
neste semestre o novo Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração da categoria, 
contemplando a carreira e valorizando 
os trabalhadores municipais.

 Careiro Castanho - Ainda na luta 
pela data base.

 
Iranduba - Em sessão itinerante no 

dia 26/03/2015 em Cacau-Pireira, a 
Câmara de Vereadores de Iranduba 
aprovou por unanimidade o Projeto de 
Lei nº 234/2015 que dá o Reajuste Sa-
larial de 13% escalonados em 10% no 
mês de março e 3% no mês de agos-
to/2015 para Professores, Pedagogos e 
Mestres e 4% para os Administrativos 
(ASG, ADM, Merendeiras e Vigias) da 
Educação de Iranduba.

Giro pelas Delegacias Sindicais

Reajuste de 13,01% retroativo a maio, 
cumprimento do Horário de Trabalho 
Pedagógico (HTP) para o 1º ao 5º ano, 
promoção vertical, correção da tabela 
de promoção horizontal, visando re-
cuperar perdas salariais, eleição para 
gestores das escolas municipais, cum-
primento da data-base (maio), funcio-
namento da comissão para a discussão 

Trabalhadores em Educação de Presidente 
Figueiredo buscam melhorias para a educação

zação da delegacia sindical de Presi-
dente Figueiredo, Laurence Galvão, a 
prefeitura se comprometeu em repassar 
as informações referentes à folha e pa-
gamento, Receita Corrente Líquida e 
repasses do Fundeb para embasar as 
negociações do reajuste salarial. 

O prefeito garantiu que respeitará o 
pagamento do percentual que for acor-
dado com efeito fi nanceiro retroativo a 
data base de maio de 2015. Ele disse 
que se os recursos do Fundeb forem 
sufi cientes para pagar os 13,01% de 
reajuste, não haverá problema em au-
mentar os salários.

O presidente do Sinteam, Marcus Li-
bório, acompanhou a reunião.

do Plano de Cargos, Carreira e Remu-
neração (PCCR), garantia de participa-
ção do SINTEAM em reuniões ou me-
sas de negociação, onde forem tratados 
assuntos trabalhistas de interesse da 
categoria e chamada dos concursados. 
Essa é a principal pauta de reivindica-
ção dos trabalhadores em educação do 
município de Presidente Figueiredo. 

O Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação do Amazonas (Sinteam) está 
acompanhando a situação. Um grupo 
da direção executiva esteve na cidade 
acompanhando a reunião entre delega-
cia sindical e o prefeito Neilson Caval-
cante, no início de julho.

De acordo com o diretor de organi-
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O Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação repudia a onda de ódio 
e intolerância que invade o parla-
mento brasileiro e se traduz nos 
vários ataques às políticas públicas 
de ampliação à democracia e direito 
de acesso ao conhecimento histori-
camente produzido pela sociedade, 
nas escolas públicas.

Num momento em que cidadãos 
e cidadãs brasileiros/as – crianças, 
jovens e adultos - têm que conviver 
com o temor da exposição e cons-
trangimento público, e até da agres-
são física e morte, pela possibilidade 
de manifestar seu direito de perten-
cer à uma religião, partido político 
ou de manifestar seu direito inalie-
nável à expressão de sentimentos 
de amor e orientação sexual, uma 
parte considerável de nossos/as par-
lamentares ignora esse fato.

Entendemos que o parlamento 
deve re� etir a representação dos in-
teresses dos cidadãos e das cidadãs 
brasileiras, em sua diversidade, sob 
a égide da laicidade do estado e a 
liberdade de associação partidária, 
como premissa básica para sua le-
gitimidade. Os/as nossos parlamen-
tares devem garantir que as leis e a 
Constituição da República Federati-
va do Brasil sejam cumpridas.

No entanto, parlamentares repre-
sentantes de setores de algumas 
religiões tentam fazer valer suas 
posições pessoais e de parte de 
seus grupos religiosos, elegendo a 
palavra gênero, como a desagrega-
dora do que entendem por moral e 
bons costumes, desconsiderando o 
acúmulo histórico da produção em 
educação e direitos humanos, e as 
milhares de pessoas que construí-

ram o Plano Nacional, e os Planos 
Estaduais e Municipais de Educa-
ção.

Os/as parlamentares brasileiros/
as devem, sim, se preocupar em ga-
rantir que as mulheres não ganhem 
até 30% menos que os homens em 
trabalho igual, que as mulheres, me-
ninas e meninos não sejam violen-
tadas/os por pessoas consideradas 
promotoras da moral e dos bons 
costumes, tidas como reservas mo-
rais e referência social, como mos-
tram os noticiários veiculados em 
nível nacional.

Os/as parlamentares brasileiros/as, 
devem se preocupar em apurar, in-
vestigar e punir o crime organizado 
que movimenta bilhões em recursos 
para promover o narcotrá� co e o 
trá� co de armas, que leva nossa ju-
ventude para a morte.

Sinteam repudia onda de ódio e 
intolerância no parlamento brasileiro
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