
 

NOSSA LUTA TAMBÉM É SUA !!!! 

Nós, Trabalhadores da Educação Municipal de São Vicente, 

informamos aos alunos e a comunidade, que decidimos paralisar 

nossas atividades no próximo dia 24 de março em todas as unidades 

de ensino municipal, a fim de tornar público nossa insatisfação com a 

proposta apresentada pelo Sr. prefeito que anunciou  ZERO de 

reposição salarial e ZERO de aumento real no salários dos professores 

da rede municipal de ensino para o ano de 2017, além de não 

oficializar uma data para pagamento dos valores atrasados referentes 

ao bônus por assiduidade a que os professores fazem jus, e que estão 

atrasados há vários meses. Esclarecemos que desde o ano de 2015, 

não temos nossos salários reajustados, o que fez com que já 

tenhamos uma perda de poder aquisitivo de 20% nesses últimos dois 

anos.  

Esclarecemos que não foi fácil chegar a essa decisão, e sabemos do 

enorme prejuízo causado a todos. Porém, nós como professores, não 

podemos deixar de lutar por nossos direitos, que na realidade reflete 

diretamente na qualidade do trabalho prestado aos nossos alunos.  

Nosso ato, também é uma maneira de expressar nossa cidadania e 

lutar pelo direito dos nossos alunos, de ter uma Educação de 

Qualidade, com professores estimulados em dar o melhor de si 

dentro de uma sala de aula, muitas vezes lotada, escura, quente e 

sem material adequado, e ainda sofrendo com perseguições por 

tentar expressar seus anseios e opiniões. 

Desejamos fortemente que ENTENDAM e APOIEM nossa LUTA, que 

nada mais é do que uma luta por todos nós professores, alunos e 

comunidade.  

LUTAR TAMBÉM É UM ATO DE CIDADANIA !!!   

  SINDICATO DOS TRABALHADORES NO MAGISTÉRIO E NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 

CARTA ABERTA A POPULAÇÃO 
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