
Brasília, 14 de agosto de 2013.

CIRCULAR N.° 137 / 2013 CONTEE

TEMOS QUE ESTAR PRESENTES PARA FAZER VALER ESTA CAMPANHA

Prezados (as) Companheiros (as),

            Conforme divulgamos anteriormente, havia a proposta de desenvolvimento de uma 
Campanha Nacional que tratasse da Valorização dos Trabalhadores em Educação. A proposta 
foi aprovada pela Diretoria Plena reunida neste último final de semana.

            A campanha terá dois motes principais, visando atender a demanda dos técnicos 
administrativos e professores. Assim, abordaremos dois temas: terceirização e atividade 
extraclasse. Os objetivos visam a sensibilização da população – pais e estudantes, em especial 
– sobre esses dois graves problemas.

A campanha de terceirização terá como chamada:

TERCEIRIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO RETIRA A IDENTIDADE DO TRABALHADOR.

            A campanha sobre atividade extraclasse irá propor uma estratégia que chame atenção 
para o fato de os professores estarem trabalhando aos domingos. Portanto, os docentes farão 
greve nesse dia que deveria ser de descanso e está sendo um dia de trabalho. Resgatar o 
direito ao descanso é uma luta nacional.

            Todas as peças publicitárias estarão em breve disponíveis.

            No entanto, para o sucesso da Campanha Nacional de Valorização dos Trabalhadores 
em Educação, será necessário um encontro para apresentarmos de forma detalhada todo o 
cronograma e as propostas a serem desenvolvidas.

            Assim, estamos convidando para o dia 04 de setembro os diretores (as) responsáveis 
pela comunicação nas entidades e os profissionais envolvidos nessa área (jornalistas) para 
juntos realizarmos uma reunião de trabalho. Sabemos que hoje são diversas as ferramentas de 
comunicação que podem auxiliar na implementação desse desafio, e, queremos juntos definir a 
melhor forma de utilização.

NOSSA TAREFA:

REUNIÃO DE TRABALHO

DIA: 04 DE SETEMBRO DE 2013

HORÁRIO: 10H ÀS 16H

LOCAL: SEDE DO SINPRO SP (Rua Borges Lagoa, 170, São Paulo-SP)



            Na certeza de contarmos com a participação, colocamo-nos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos julgados necessários e apresentamos nossas cordiais saudações.

            Fraternas Saudações Sindicais.

                                                                                               Madalena Guasco Peixoto             

                                        Cristina de Castro

                                                 Coordenadora Geral                                       Coordenadora da 
Secretaria de Comunicação Social


