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Governo NÃO apresenta proposta
O Sinte-PI até o presente momento (16/02,
16:14), ainda não recebeu nenhum
documento oficial por parte do governo ou
seus representantes informando qualquer
proposta diferente do parcelamento do
reajuste de 7,64%, sendo 4% em janeiro e
3,64% em julho apresentada em
20/janeiro/2017.
A direção lamenta a postura autoritária do
governador e seus representantes em fazer
ameaças de corte de ponto ou assédio moral
junto aos professores e funcionários de
escola que escolheram não iniciar o período

letivo de 2017, previsto para 13/02/17,
conforme deliberação em assembleia
geral.

cumprimento da Lei do piso salarial
nacional.

Somos Fortes! Somos Sinte!

O Sinte-PI convoca a
categoria para uma
Assembleia Geral
Extraordinária dia 20/02/2017,
às 10h, para avaliar o
movimento grevista e
construirmos a Greve
Nacional da Educação com
início em 15 de março de
2017, contra a Reforma da
Previdência e pelo al nacional.

Falta de estrutura nas escolas públicas
O Sindicato dos Trabalhadores em
Educação da rede estadual do Piauí
denuncia a falta de estrutura das escolas da
rede por parte do governo do estado. Essa é
uma dos motivos da paralisação da
cetegoria.

governo e da Seduc em oferecer
condições para o funcionamento das
escolas. Por exemplo, a convocação dos
concursados de 2014, pauta antiga do
Sindicato, mesmo que a Seduc convoque
todos os concursados, ainda sim não
atende a demanda das escolas da rede
estadual. E agora as estruturas físicas
das escolas desabando, literalmente, na
cabeça de alunos e funcionários, as salas
de escolas inundadas, com goteiras e
infiltrações.

Enquanto a Secretaria de Educação
(Seduc) inaugura escola de um lado, do
outro há escolas caindo o teto, alagadas,
sem professores e funcionários suficientes
para atender os alunos, e a falta de
segurança para que a escola possa
Não é essa educação pública que
continuar funcionando com o mínimo de
queremos. Queremos condições dignas
estrutura.
Há anos o Sinte-PI vem fazendo de trabalho e de aprendizado para nossos
denuncias sobre a falta de compromisso do alunos.

Algumas escolas públicas no Piauí:

União-PI
Esperantina-PI

Teresina-PI

Água Branca-PI

União-PI

Sancionada Reforma do Ensino Médio
A reforma do ensino médio foi sancionada
nesta quinta-feira (16) pelo presidente Michel
Temer. A reforma promove diversas alterações
na carga horária e estrutura curricular dessa
etapa do ensino.
Mesmo diante de muitos protestos contrários
a esta reforma, o governo aprovou e sancionou
uma medida que representa um retrocesso para
os estudantes que esperam chegar às
universidades públicas.
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O Ministro da Educação, Mendonça Filho,
Carga Horária: passa das atuais 800
disse que as mudanças da reforma só serão horas para 1000 horas (5 horas diárias);
implementadas efetivamente na rede pública Grade curricular: Apenas as disciplinas de
em 2019.
português, matemática e inglês são
obrigatórias nos três anos do EM. As
outras disciplinas devem ser tratadas na
Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
sem clareza de obrigatoriedade. E ainda
os estudantes poderão optar pelo ensino
técnico e profissionalizante.
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