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EDITORIAL

Um ano de luta, um ano de muito trabalho

Todo Sindicato deve trabalhar planejando suas ações para que estas se convertam em rea-
lizações de curto, médio e longo prazo. Em um ano de gestão, o Sinproja preocupou-se com a 
consolidação de um projeto de sindicato cidadão, que prioriza sua luta corporativa, mas que 
não deixa de lado seu papel como ator social em nosso município, no estado e em nosso país.

Lutamos sem rodeios por benefícios imediatos para nossa categoria, como a garantia da apli-
cação da Lei do Piso do Magistério, aumentos salariais acima da inflação, melhores condições 
de trabalho e benefícios para os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Também estive-
mos ao lado das centrais sindicais, de outros sindicatos e do movimento popular na luta contra 
os ataques à democracia e contra os retrocessos hoje implementados pelo governo golpista de 
Michel Temer.

Priorizamos abrir as portas do sindicato para os(as) associados(as). Além de reformas estru-
turais na sede, subsede e Cinafol, fizemos um enorme esforço por realizar oficinas, debates, se-
minários, plenárias e reuniões. Nossas aulas públicas e protestos seguiram o esforço de alertar a 
população jaboatonense sobre a situação em que se encontra a educação no município.

Em um mês tão especial como é outubro, onde celebramos o Dia do Professor e da Professora 
e o Dia do Servidor Público, temos a honra de publicar a Revista Sinproja, apresentando um re-
sumo de nossas atividades durante 2016 e 2017, marcando um ano de trabalho da atual gestão.

Ousamos em melhorar nossa comunicação, seja pelas redes sociais, seja na reformulação de 
nosso site, ou pelos vídeos que publicamos e distribuímos pelo WhatsApp. Tudo para nos co-
nhecermos e estarmos cada vez mais próximos.

Esta edição mostra isso e, passando a limpo tudo que fizemos neste um ano de gestão. Te-
mos a certeza de que a categoria merece mais. Para tal, contamos com a presença, com a força e 
com o apoio de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras em educação do município do 
Jaboatão dos Guararapes. O Sinproja só existe porque você faz parte dele. Filie-se, compareça 
às nossas atividades e construa o seu sindicato. Boa leitura.

A DIREÇÃO
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OBrasil está há dois 
anos em um perío-
do de intensos re-
trocessos no campo 
político, econômico 

e social, fruto de um golpe midiá-
tico-parlamentar-jurídico.  Essa ma-
nobra usurpou a escolha popular, 
implantou uma agenda ultra-liberal 
que não foi eleita nas urnas e que 
colocou no governo federal uma 
quadrilha que está dilapidando o 
patrimônio nacional.

Entendendo seu papel históri-
co, o Sinproja se opôs a tudo isso. 
O Sindicato se colocou em favor da 
democracia, com foco nas urgentes 
necessidades da educação jaboato-
nense e brasileira.

O Sinproja foi às ruas contra 
todo esse retrocesso, promoven-
do aulas públicas em locais de 
grande circulação de pessoas no 

município, participando de todas 
as grandes passeatas convocadas 
pela CNTE (Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em Educa-
ção), CUT, outras centrais sindicais 
e a Frente Brasil Popular.

Durante o ano de 2016 direto-
res(as) do Sinproja estiveram nas 
grandes lutas contra o golpe que 
hoje, sabemos, não era contra a 
corrupção, mas sim, contra as pou-
cas conquistas do povo brasileiro. 
Em 2017 mobilizamos nossa base 
para a Greve da Educação e a Gre-
ve Geral ocorrida em março, mês 
que também foi o mais intenso de 
nossas Aulas Públicas, em Jaboa-
tão Centro, no Metrô de Cavaleiro 
e em Prazeres. Em maio, além das 
mobilizações pelo Dia do(a) Tra-
balhador(a), realizamos outra aula 
no Mercado das Mangueiras. Em 
junho, novamente mobilizamos a 

Luta pela democracia

Ao  lado  do  povo, da democracia e do Brasil

base para outra Greve Geral.
“Batalhamos não só por valo-

rização, mas também por nossos 
direitos. Nossa crença na demo-
cracia não permite que nos ca-
lemos diante dos retrocessos”, 
afirma o diretor de finanças, 
José Roberto.

Indignação foi o estopim para 
levar milhares de trabalhadores e 
trabalhadoras para às ruas de todo 
país. O professor Manuel Louren-
ço fala que o momento é de desa-
fios. “As principais potências do 
mundo só se tornaram o que são 
graças a fortes investimentos na 
educação. Sem a nossa classe não 
existiriam médicos, advogados, 
engenheiros, profissão nenhuma. 
Atualmente, podemos afirmar 
que o professor está sendo pisado, 
o que torna nossa luta sindical im-
prescindível”, afirmou. 

LUTA Ronildo Oliveira discursa durante ato. Lutar pela nossa classe significa defender a dignidade e semear o respeito à educação
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Ao  lado  do  povo, da democracia e do Brasil
Trabalhadores e trabalha-

doras da educação se mobi-

lizaram contra a Reforma da 

Previdência e pelo Piso Salarial 

Nacional dos Professores, pro-

movendo uma Greve Geral do 

setor em março. O ato foi con-

vocado pela CNTE e pela CUT.

O Sinproja acredita que 

não podemos ficar de braços 

cruzados. O governo golpista 

de Michel Temer e seu paco-

te de maldades foram alvo de 

ações do Sindicato, que partici-

pou de forma ativa dos protes-

tos e atos públicos.

“Colônia de Férias dos 

aposentados de Temer”. Ato 

público e unificado contra a 

Reforma da Previdência e pelo 

Piso Salarial do Magistério. 

Participantes levaram maque-

tes de mini caixões e cruzes, 

além de mini túmulos repre-

sentando os direitos que serão 

sepultados caso a reforma seja 

aprovada.

Oito plenárias, 12 assem-

bleias e seis aulas públicas 

marcaram parte das ações do 

primeiro ano da atual gestão 

do Sinproja. 
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A gestão de um Sindicato 
deve pensar nas ques-
tões imediatas, na luta 
cotidiana, nas reivin-
dicações e conquistas 

salariais. Mas também deve preparar 
sua base para formar novos quadros e 
garantir o futuro da luta pela educação.

Em um ano de gestão, o Sinproja 
promoveu uma intensa bateria de con-
ferências, debates, oficinas e seminá-
rios, sempre oferecidos aos associados 
e associadas, visando despertar a cha-
ma da luta em cada um dos trabalha-
dores e trabalhadoras em educação do 
Jaboatão dos Guararapes.

O Sinproja é membro idealizador 
do Curso de Extensão de Formação de 
Dirigentes Sindicais - Sociedade, Demo-
cracia e Movimento Sindical, uma iné-
dita parceria entre movimento sindical 
e a UFPE (Universidade Federal de Per-
nambuco). A experiência pode tornar-se 
a primeira pós-graduação no tema, for-
mando novos quadros para o movimen-
to sindical em todo o Estado.

Se em novembro de 2016 o Sindi-
cato já havia relizado uma oficina em 
alusão ao mês da consciência negra, 
em dezembro realizava sua III Con-
ferência de Educação do Sinproja.

Entre janeiro e março de 2017, diretores e base do Sindicato tam-
bém participaram do 33º Congresso Nacional da CNTE e de debates 
sobre a reforma da previdência do governo golpista de Temer.

Em abril deste ano, o Sinproja participou de duas audiências pú-
blicas na Câmara dos Vereadores sobre a violência nas escolas e, outra 
vez, sobre a malfadada reforma da previdência. 

Em junho, o Sinproja participou do Seminário Nacional sobre Privatização 
e Mercantilização da Educação no Brasil, promovido pela CNTE, em Brasília.

Em julho a diretoria e base do Sindicato envolveram-se nos deba-
tes promovidos pela CNTE para discutir os ataques à BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular).

Em setembro, o Sindicato realizou o “Seminário de Educação Física: Con-
dições de Trabalho e Perspectivas de Mudança”, com a presença da professo-
ra da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Erika Suruagy 
e do professor da UFPE e mestrando em Educação, Paulo Rubem Santiago.

Ainda em setembro o Sinproja também participou de Seminário so-
bre Financiamento da Educação, Lei da Escola de Tempo Integral, da 
Jornada Latino Americana de Luta em Defesa da Educação Pública, 
Gratuita, Laíca e Emancipadora e do II Módulo do Curso de Formação 
em Saúde dos Trabalhadores da CUT.

Entre setembro e outubro deste ano, o Sindicato promoveu oficinas e 
rodas de diálogo sobre combate ao racismo, ao machismo, à violência do-
méstica e violência contra a mulher, à cultura do estupro. O compromisso 
da atual gestão é manter acesa a chama da formação, do compartilhamen-
to das informações e da cultura entre os(as) trabalhdores(as) da educação.

Investimento em formação para
dirigentes e base do Sindicato

EXTENSÃO Ciente do quanto a formação é importante para a luta, o Sinproja 
 participou da elaboração do curso de extensão sobre sociedade e movimento sindical
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Lutar pela educação é 
uma lição de cidada-
nia. O primeiro ano 
da atual gestão do 
Sinproja foi marca-

do por duras negociações duran-
te a campanha salarial educacional.  
A pauta foi além da questão financei-
ra e trazia a preocupação em manter 
na mesa de negociações pontos que 
garantissem melhorias das condições 
de trabalho: o reajuste salarial em 
2017, pagamentos dos retroativos de 
progressões, direitos trabalhistas, con-
vocação dos concursados(as); estrutu-
ra física e segurança das escolas.

“Quando assumimos constatamos 
uma série de pendências deixadas 
pelo governo anterior. Era necessário 
limpar a pauta para que pudéssemos 
firmar um novo canal de debate com 
a gestão”, explica o presidente do 
Sinproja, Ronildo Oliveira. 

Em nossa campanha salarial edu-
cacional estava também o desejo da 
categoria de garantir uma escola de 
qualidade para os filhos e filhas dos tra-
balhadores e trabalhadoras jaboatonen-
ses. O Sinproja desempenhou um traba-
lho de base, com a realização de aulas 
públicas, passeatas com carro de som, 
adesivaço e panfletagem em escolas, 
praças públicas, nas ruas e em feiras.

 Nessas ocasiões, diretoria e asso-
ciados(as) abordavam tanto a questão 
salarial, quanto questões nacionais 
que afetam todas e todos, como as 
reformas trabalhista, previdenciária e 
do ensino médio.

Prioridade em resolver pendências
e avançar em novas conquistas

 Em maio deste ano, a adminis-
tração municipal anunciou a convo-
cação de 685 professores(as) aprova-
dos(as) em concurso público, como 
resultado de nossas reivindicações, 
inclusive com ações no Ministério 
Público que também foi acionado de-
vido a problemas no Jaboatão Prev.

“A validade desse concurso era 
até 17 de junho e constatamos esse 
déficit alto no quadro docente, quase 
metade não eram efetivos. Já na pri-
meira reunião com o prefeito, em 6 
de fevereiro,  pressionamos o gover-
no para chamá-los”, recorda Ronildo.

Além desse, outros pontos priori-
tários foram alcançados: Bônus de R$ 
500 reais para incentivo à cultura; a 
formação de professores(as) em 2018 
em dois turnos; seleção e contratação 
de 200 porteiros para as escolas; pa-
gamento do retroativo das progres-
sões a partir de setembro, com pers-
pectiva de atualização até dezembro  
deste ano; reprogramação das licen-
ças prêmio indeferidas; reajuste de 
6,5% para o GOAAM e de 4% para as 
professoras e professores.

“Dialogamos a partir de uma pau-
ta enxuta, com prioridade a resolver 
pendências do governo passado. Tí-
nhamos profissionais de 2015 que 
progrediram, mas ainda não tinham 
recebido o retroativo. Outra deman-
da nesse mesmo caminhar era a das 
pessoas que tinham solicitado a pro-
gressão em 2016, mas o governo 
não viabilizou as progressões.  En-
tendemos que muitos gostariam, de 
forma justa, do reajuste no valor de 
7,64% correspondente ao piso na-
cional estabelecido pelo MEC. Con-
seguimos 4% e vamos lutar, dentro 
da pauta de reivindicações de 2018, 
para acrescentar o valor restante 
de 3,64%”, esclarece o presidente  
Ronildo Oliveira.

“Após as 
reivindicações,
alguns receberam 
até R$ 6 mil de 
retroativo de 
uma vez”, 
disse Ronildo.

CLASSE Campanha salarial buscou defender direitos do(a)s trabalhadores(a)s da educação
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OUTUBRO | 2016

Debate entre os candidatos 
a prefeito  

Composição dos Conselhos 
Administrativos e Fiscal 
do Jaboatão Prev

Aula pública com
panfletagem e adesivaço 
Quatro reuniões de negociação  
Assembleias gerais

Comitê Pacto pela Educação 
de Jaboatão 
III Conferência de Educação
do Sinproja.

Plenária das(os) Aposentadas(os) 
Marcha Ocupa Brasília 
Três reuniões de negociação   
Aula pública   
Duas assembleias gerais

Forró da Indignação 
Três assembleias gerais
Duas reuniões com o Conselho    
de Representantes Regionais  
Entrega de donativos doados
pelos(as) aposentados(as) 
ao abrigo Cristo Redentor

Julho das(os) Pretas(os) 
Debate Regional da CNTE, sobre 
a Base Nacional Curricular 
Duas assembleias gerais  
Entrega dos donativos para  
os desabrigados da Mata Sul

33º Congresso Nacional e 
Seminário Internacional da 
CNTE em Brasília 

Caminhada de Luta e Resistência da Mulher 
Rodas de conversas nas escolas 
Cinco plenárias

 Deflagração Unificada de Greve Geral Nacional de Educação 

Quatro aulas públicas  
Colônia de férias dos(as) aposentados(as)
de Temer

Carnaval Sinproja
Eleição do Conselho de 
Representantes Regionais
Assembleia geral   

15º Plenária da Cut em São Paulo
 Visita ao Instituto Ricardo Brennand 
com aposentados(as) 
Doação de alimentos ao  Abrigo Cristo Redentor 

Viagem a Porto Seguro com Aposentado(as)
Seminário sobre Precatório do FUNDEF 
Rodas de conversas 
Assembleia com sócios(as) para prestação de contas

Greve Geral Nacional
Festa do trabalhador(a) em educação  
Novembro dos (as) pretos e pretas

NOVEMBRO | 2016 JANEIRO | 2017 MARÇO | 2017

DEZEMBRO | 2016 FEVEREIRO | 2017

MAIO | 2017

ABRIL | 2017
JUNHO | 2017

AGOSTO | 2017

JULHO | 2017
SETEMBRO | 2017

Curso de Formação da Juventude Cutista

OUTUBRO | 2017

Plenária e viagem para Toritama e Santa 
Cruz do Capibaribe com aposentados(as) 
Festa dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras em Educação
Participação na XI Bienal do Livro
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Comunicar-se adequada-
mente é uma obrigação 
do Sindicato e uma ferra-
menta extremamente im-
portante para organizar, 

educar, mobilizar e promover a partici-
pação da base e da sociedade nas lutas 
comuns e em favor da educação. Praticar 
uma comunicação eficaz é pré-requisito 
para o fortalecimento das lutas, dando 
visibilidade às causas sindicais e sociais. 

Diante disso, uma das principais 
medidas da atual gestão do Sinproja 
foi o investimento em um plano de co-
municação eficiente, onde o Sindicato 
pudesse se tornar uma voz na catego-
ria, na educação, na sociedade jaboato-
nense e pernambucana. Sendo assim, a 
direção decidiu contratar uma empresa 
especializada em comunicação sindi-
cal, a Tempus Comunicação. 

Baseada em nosso planejamento, a 
agência promoveu a utilização dos ins-
trumentos de audiovisual, profissiona-
lizou o uso das redes sociais, criou um 
novo site e firmou um contato mais es-
treito com a grande mídia, divulgando 
reivindicações e conquistas da categoria 
para a sociedade como um todo.

“Assumimos o trabalho com a clareza do que pretendia a atual 
direção do Sinproja, que era comunicar-se com sua base e com a so-
ciedade, ter voz ativa, fazendo com que sua luta sindical fosse ou-
vida”, explica o diretor da Tempus Comunicação, Jônatas Campos.

O Sinproja inovou ao ampliar sua “voz digital”. Agora, ativida-
des, protestos, atos e serviços são divulgados por meio de avisos di-
gitais, vídeos e áudios publicados no Facebook, Instagram, Twitter e 
pelo WhatsApp da entidade. O site, completamente renovado e com 
conteúdo mais dinâmico e fácil de acessar, também apresenta as po-
sições políticas e as últimas notícias da luta sindical local e nacional. 

Cumprindo sua responsabilidade social, em maio, o Sinproja de-
nunciou o descaso e a falta de segurança em diversas escolas do mu-
nicípio. Nosso “Dossiê das Escolas - na Trilha do Descaso” ganhou 
destaque na grande mídia pernambucana por meio de uma coletiva 
de imprensa com canais de televisão, rádios e jornais locais. Também 
contabilizamos e denunciamos, na imprensa, os sucessivos casos de 
violência e arrombamento das escolas municipais, em alguns casos, 
ameaçando a integridade física dos profissionais da educação jabo-
atonense e estudantes. O Sinproja cobrou providências do Governo 
do Estado e do Governo Municipal, através da imprensa, ganhando 
o apoio da sociedade.

Investir na comunicação com a base 
e com a sociedade

VOZ DIGITAL Conteúdo audiovisual e site renovado divulgam ações do Sindicato

REPERCUSSÃO Denúncia sobre a situação das escolas em Jaboatão dos Guararapes foi destaque na mídia pernambucana

Revista Sinproja10
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Preservando o patrimônio da Categoria

O atual momento do 
Sinproja vem sen-
do marcado por 
grandes realiza-
ções. Uma das pri-

meiras preocupações da atual di-
retoria foi com a modernização da  
sede, subsede e do Centro de For-
mação Integrado de Atividades e 
Lazer Prof. Roberto Inácio da Silva 
(Cinafol). A revitalização das insta-
lações reflete a preocupação dessa 
gestão em oferecer uma estrutura 
que atenda aos associados e asso-
ciadas de forma adequada, através 
de espaços agradáveis que tornem 
sua utilização mais confortável. 

Segundo a diretora de Patrimônio 
do Sinproja, Rita de Cássia Lopes, as 
mudanças vêm acontecendo dia a 
dia, na busca por excelência e melho-
rias contínuas para a categoria. 

“Cada obra que fazemos, in-
dependente do tamanho, é para 
atender melhor os associados e as-
sociadas. Essas melhorias são obje-
tivos alcançados na nossa gestão e 
as reformas são projetos em meio a 
tantos outros”, afirmou.

A sede do Sinproja, situada 
na  Rua Alice Azevedo, centro de 
Jaboatão, teve a pintura renovada 
e ganhou nova sinalização com o 
nome do sindicato, além de placas 
indicativas com as normas inter-
nas da entidade. Jardim, auditório 
e elevador também passaram por 
intervenções.

A subsede, localizada na Rua 
Arão Lins de Andrade, em Praze-
res, também ganhou nova pintura, 
fachada com identificação do sin-

dicato e melhorias na recepção, 
visando receber melhor visitantes 
e associados(as). 

As melhorias no Cinafol, espa-
ço de lazer, descanso e encontro da 
categoria, também é um meio de 
valorizar o(a) servidor(a). O espaço 
recebeu intervenções na parte in-
terna e em seu entorno. O Sindicato 
melhorou a vigilância com a contra-
tação de uma empresa terceirizada 
que dispõe de bombeiros, porteiro, 
guarda-vidas e vigilante, além de 
reforçar a segurança com o monito-
ramento realizado por oito câmeras. 

Os brinquedos do parque in-
fantil foram vistoriados e passaram 
por manutenções. Toda a área ver-
de do clube foi ampliada e cuidada, e como 
uma das medidas de maior destaque, o refei-
tório “Sabor da Classe” agora oferece opções 
de pratos ainda mais saudáveis e saborosos. 

O Sinproja entende que  os momentos 
de descontração e lazer são fundamentais 
para garantir uma melhor qualidade de vida 
aos(às)  trabalhadores(as) da educação e, para 
isso, investe em seu patrimônio com este fim.  
“Nossa categoria passa por altas cargas de 
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estresse. Oferecer espaços de 
descanso é fundamental e 
também faz parte do nosso pa-
pel como sindicato”, ressalta 
Rita de Cássia.

Associados e associa-
das, e seus familiares, po-
dem desfrutar do espaço 
todos os finais de semana, 
das 9h às 16h.

MODERNIZAÇÃO Os espaços foram renovados para tornar a permanência no sindicato mais confortável

SUBSEDE ganhou pintura e reforma na fachada

CINAFOL passou por reformas e reforço na segurança

Estrutura do Sindicato



Diretoria valoriza melhor idade

A   força de um sin-
dicato depende, em 
grande parte, da    
participação dos apo-
sentados e aposenta-

das em suas atividades. A presença des-
ses companheiros e companheiras em 
plenárias e demais eventos promovidos 
pelo Sinproja reflete sua preocupação e 
compromisso com a educação  jaboato-
nense, mesmo depois de já terem cum-
prido sua jornada laboral. Inatividade 
nunca é o lema dessa classe.

Ao longo do último ano, foram rea-
lizadas cinco plenárias com aposentados 
e aposentadas no Sinproja. Durante os 
encontros, foram discutidas as viagens, 
passeios e eventos, assim como compar-
tilhadas as informações sobre as conquis-
tas da categoria. São nas plenárias que o 
Sindicato compartilha informações jurí-
dicas e divulga ações e atividades. 

A aposentadoria é uma fase mui-
to aguardada ao longo da vida dos 
trabalhadores e trabalhadoras. Ela é 
vista como o momento de descansar 
e de aproveitar o tempo livre, tão es-
casso na rotina do(a) trabalhador(a) 
em educação, que as vezes têm dois 
vínculos. Pensando em oferecer mo-
mentos de diversão, lazer, bem-es-
tar e confraternização, o Sinproja 
promove, frequentemente, viagens 
e excursões entre os membros para 
diversas localidades, dentro e fora de 
Pernambuco. É uma chance também 
de reencontrar colegas de trabalho 
com os quais muitos conviveram 
praticamente durante toda uma vida. 

A associada Elizabete Teixei-
ra, que lecionou durante 27 anos, 
relata que já perdeu as contas de 

quantas vezes participou das viagens promovidas pelo Sindicato. De 
imediato, ela relembra os passeios aos municípios pernambucanos de 
Caruaru e Gravatá e de uma viagem interestadual à Fortaleza, capital 
do Ceará. 

“Acho tudo muito bem organizado, são momentos merecidos de lazer 
para nós. Revejo amigos e amigas de longa data que a profissão e a luta 
sindical aproximaram”, conta ela. 

O associado Severino Ribeiro, que atuou como professor durante 25 anos, 
diz que para ele aposentadoria é o oposto de ficar apenas em casa, sentado no 
sofá, assistindo televisão. Ribeiro, como é mais conhecido, conta que tenta 
participar de todos os eventos promovidos pela entidade. “Eu gosto demais 
desses passeios porque me divirto  muito e reencontro pessoas queridas. 
É muito bom ocupar o corpo e a mente com outras atividades”, afirma ele.  
Entre os destinos já visitados, Ribeiro relembra as cidades pernambucanas 
de Gravatá, Santa Cruz, Brejo da Madre de Deus, Toritama e Tamandaré, 
onde conheceu a Praia dos Carneiros.

O Sinproja vai continuar promovendo atividades para os aposentados e 
aposentadas, sempre em sintonia com suas sugestões e opiniões. 

ENGAJAMENTO Seja nas viagens ou em plenárias e assembleias, aposentados e 
 aposentadas participam ativamente das ações do Sinproja
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Aposentados



Celebrar a vida 
para fortalecer 

a luta

A vida do(a) trabalhador(a) é jogo 
duro: acorda cedo, utiliza transpor-
te precário, trabalha muito e ganha 
pouco, levando uma rotina can-
sativa, muitas vezes com poucos 

momentos de descanso. Com o objetivo de apro-
ximar os trabalhadores e trabalhadoras do sindica-
to e criar momentos de confraternização e lazer, o 
Sinproja promove, regularmente, eventos em datas 
comemorativas e significativos para a classe.  En-
contros desse tipo mostram como as pessoas do 
grupo são importantes para a entidade e são um 
convite à participação e mobilização coletiva, for-
talecendo os laços entre o Sinproja e a categoria.

A associada Socorro Azevedo conta que sempre 
busca participar dos eventos promovidos pelo Sinproja 
porque eles são uma oportunidade tanto de descontra-
ção, quanto para reencontrar antigos colegas.

“São momentos de amizade, divertidos e gratifi-
cantes em que a gente recarrega as energias. É mui-
to bom ver todos reunidos, com bons motivos para 
celebrar e muita disposição de luta. Nós, da área 
de educação, dedicamos a nossa vida a essa carrei-
ra e muitos dos nossos colegas são companheiros e 
companheiras há décadas, é sempre bom revê-los”, 
conta ela.
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Comemorações



Me chamam de Negra
E querem me humilhar
Mas a cor da minha pele
Me dá forças para guerrear.

Sou negra, sim. E daí?
Sou guerreira, tenho o sangue fervendo
Nas veias que me encoraja a lutar.

Derrubo barreiras, enfrento preconceitos
Sem deixar me intimidar
Sou negra sim, mas tenho convicçao
Que Deus me criou com um coração
Transbordando de amor para dar,
Sou negra sim, tenho certeza de que
Um dia alguém vai me exaltar.

Sou negra bonita, formosa e faceira
Tal qual a noite linda de luar.
Sou negra linda que sonha
Um dia a verdadeira liberdade conquistar.
Sou negra linda mulher brasileira,
Que ajudo este país a ultrapassar
Fronteiras e a caminhar.

Mulher Negra

O amor materno é o tipo de senti-
mento que só entende quem já sentiu. 
A morte de um filho exige um novo 
significado para a vida. A agente de 
manutenção e infraestrutura escolar 
Maria de Fátima Alves ressignifi-
cou a dela através da poesia, há nove 
anos, quando a resposta aos assassi-
nos do filho veio em forma de carta. 
“Foi a primeira vez que escrevi. Des-
de então, não parei”, conta. Uma das 
poesias de Maria foi premiada em um 
concurso realizado pela Secretaria da 
Mulher de Jaboatão e tinha como tí-
tulo “Mulher, Etnias, Raças e Gêne-
ro no Trabalho”. “Ligaram para mim 
enquanto eu estava trabalhando. Fui 
receber o prêmio acompanhada por 
outros membros do Sindicato. Escre-
ver me transformou. Na verdade, me 
ressignificou”, relembra ela.

Maria de Fátima Alves
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Cultura



Ivaldo Batista Costa é cordelista e escri-
tor. Formado em História pela Universida-
de Católica de Pernambuco (Unicap), é pro-
fessor da rede municipal e membro efetivo 
da União Brasileira de Escritores (UBE) e 
do Instituto Histórico de Jaboatão dos Gua-
rarapes. É autor de dezenas de cordéis que, 
em geral, homenageiam personalidades e 
municípios e discorrem sobre temas do co-
tidiano. Também tem forte conteúdo políti-
co e crítica social.

 
 
O Brasil está tão desculhambado  
Não parece, mas é proposital  
Se espalha aqui todo esse mal  
E o povo vive atordoado  
Isso que ocorre foi planejado  
Pelos homens que estão no poder  
Eles fazem isso acontecer  
Nada disso ocorre por acaso.  
O Brasil sofre à vista ou a prazo  
Nossa gente começou a sofrer. 
 
Esse Temer devoto do capeta  
Veio só para promover o mal  
Ilegítimo parece legal  
Tudo é feito se usando de mutreta  
Nosso povo gemendo faz careta  
Muitos não sabem como proceder  

No Brasil tudo isso vai feder  
Nessas terras se promove o atraso. 
O Brasil sofre a vista ou a prazo  
Nossa gente já começou a sofrer. 
 
Eita miserável inconsequente  
Infeliz do cabaré de Joana  
No Nordeste tu é Besta fubana  
Michel Temer tu és um indecente  
Tu maltrata assim a nossa gente 
O caldeirão tá prestes a ferver  
Mas o povo não tem o que comer  
Se morrer de fome não vem ao caso.  
O Brasil sofre a vista ou a prazo  
Nossa gente já começou a sofrer.

Ivaldo Batista Costa

Você associado(a) ao Sinproja, envie seu trabalho para o e-mail: sinprojaimprensa@gmail.com e o 
publicaremos em nossas redes sociais, na próxima edição da revista e de nossos jornais.

Querido Presidente... é só uns versinhos pra descompor...
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SEDE 
Rua Alice Azevedo, 91– Centro
Jaboatão dos Guararapes – CEP: 54110-041
Fone⁄Fax: (81) 3481-1679 e (81) 3482-1744

SUBSEDE 
R. Arão Lins de Andrade, 711 
Prazeres Jaboatão dos Guararapes – CEP: 54310-335
Fone: (81) 3096-0305 e (81) 3096-0460

Rua do Vento, S/N, Lote 56 – Centro
Jaboatão dos Guararapes-PE
Telefone: (81) 3379-3431
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Em março de 2018, o Sinproja completará 
25 anos de luta. Iniciamos as festividades 
com o lançamento do selo comemorativo.


