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A crise econômica mundial explodiu a 
partir de 2008 tendo seu epicentro nos 
EUA. O sistema em que vivemos - o 
capitalismo - está em sua agonia de morte. 
Os trabalhadores estão pagando o preço. 
Nesse contexto o funcionalismo público 
mundial é um dos alvos preferenciais, e 
os trabalhadores da saúde e educação são 
os que sofrem os maiores ataques em seus 
direitos.
Os protestos e grandes manifestações 
de Junho demonstraram desejos de 
mudanças.  Em acordo com o governo 
federal de Dilma-PT os estados e 
municípios aplicam as mesmas políticas 
de arrocho salarial e privatização. Tudo 
com a omissão e colaboração das direções 
sindicais.
A administração de Fernando Haddad-
PT não é diferente dos governos tucanos-
PSDB e dos outros partidos. Nada temos 
a comemorar. As direções traidoras dos 
sindicatos (estadual e municipal) dirigidas 
por esses  burocratas levaram às derrotas 
das campanhas salariais. Não é à toa que 
em anos subsequentes tiveram que sair 
escoltadas pela polícia. Essa direção abriu 
caminho para a reforma educacional 
imposta pelo prefeito e governador. Esse 
projeto, além disso, não considera as 
péssimas condições de trabalho que fazem 
das Unidades Escolares verdadeiros 
centros de adoecimento. 
Esse Congresso é a oportunidade de 
discutir um Plano de Lutas que coloque o 
sindicato na vanguarda de mobilização e 

retomada da Luta. Temos que combater o 
processo de privatização e terceirizações, 
as avaliações de desempenho, o 
autoritarismo, o descaso com a educação. 
  Porém, para conseguirmos isso, a nossa 
categoria deve se organizar desde baixo, 
exigir sub-sedes regionais, estabelecer 
discussões de base permanentes, exigir 
que comitês de base greve acompanhem 
as negociações com os patrões. Precisamos 
fazer uma discussão séria com relação à 
eterna reeleição presidencial no nosso 
sindicato, em suma uma discussão 
séria em suma, buscar estabelecer uma 
verdadeira democracia sindical.
- Reconquistar o sindicato para os trabalhadores 
da educação.
- Por um Projeto Pedagógico constituído 
pelo atendimento das reivindicações dos          
trabalhadores em educação, e da comunidade!
- Pela rejeição na íntegra do projeto populista, 
eleitoreiro e privatista! 
- Pelo pela implantação das duas referências, 
inclusive para os aposentados!
- Pelo fim da portaria das salas mistas nos 
CEIs e EMEIs!
- Pela redução do número de alunos em sala 
para garantir a aprendizagem!
- Pela garantia da JEIF para todos que optarem 
por essa jornada!
- Pelo fim da eterna reeleição presidencial no 
Sinpeem!
- Pela organização de forma independente do 
controle das burocracias!
- Por  verdadeiros sindicatos democráticos- 
Fora com as burocracias!
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