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O Comitê Estadual em Defesa da Educação Pública, composto por representações de diversos

sindicatos da área educacional da Paraíba, do qual o SINTESPB faz parte, na pessoa do Diretor

Henrique Sampaio, estará promovendo no próximo sábado, dia 21, no auditório do centro de

Extensão da UFCG, em Campina Grande, o Encontro Paraibano de Educação, no horário de 09 às

18:00 horas.

O representante do SINTESPB no Comitê, Henrique Sampaio, disse que o objetivo principal do
evento é discutir assuntos da ordem do dia do segmento a exemplo de uma educação pública
gratuita, de qualidade, laica e que atenda ao projeto de formação da classe trabalhadora em
todos os níveis no Estado da Paraíba, com vistas a elaborar propostas de resolução para serem
apresentadas no II Encontro Nacional de Educação, que será realizado em Brasília.

Ele acrescentou que o Encontro será dividido em seis eixos temáticos, que são gestão,

financiamento, formação e trabalho docente, avaliação, acesso e permanência e, sexualidade e

questões étnico-raciais. Henrique disse ainda que o Encontro terá uma mesa de abertura com o

tema central 'O sistema da dívida e a precarização da educação', que será proferido por Gisella

Colares Gomes, da Auditoria Cidadã da Dívida/DF. Logo após haverá os grupos de trabalho

sobre os eixos temáticos e a terceira e última parte do evento será dedicada à plenária final.

As inscrições de forma gratuita ainda poderão ser feitas até sexta-feira, dia 20, na página do

evento e pelo email .

Henrique Sampaio destaca a importância da participação dos servidores técnico- administrativo

neste evento. Ele revelou também que como a inscrição é grátis não dará direito a almoço que

será arcado pelos próprios participantes.

www.facebook.com/cdep.pb cdep.pb@gmail.com

SINTESPB�convida�para
Encontro�Paraibano�de
Educação

A Diretoria do SINTESPB realizará na próxima segunda-

feira, dia 23 de maio, a assembleia geral setorial com os

servidores técnico-administrativos do HULW, no auditório

Lindberg Farias, da instituição.

Apauta da assembleia setorial a ser discutida será a seguinte:

Ação judicial contra o aumento das mensalidades da GEAP,

Campanha salarial dos trabalhadores da EBSERH, portaria

de lotação com manutenção das conquistas dos servidores da

UFPB que trabalham no HULW, avaliação e

encaminhamento.

Na ocasião, haverá sorteios de brindes para os profissionais

de enfermagem e do Serviço Social pela data alusiva a estas

duas categorias, transcorrida nos dias 12 e 15 de maio

respectivamente.

Na segunda-feira, também haverá no horário das 09 às 13:00

horas o plantão jurídico no HULW, onde o advogado

Ivamberto Carvalho estará tirando as dúvidas e atendendo

aos servidores técnico-administrativos que desempenham

suas funções no Hospital Universitário.

O Secretário Geral do SINTESPB Rômulo Xavier ressaltou

a importância na assembleia dos trabalhadores da EBSERH.

ASSEMBLEIA SETORIAL DO�HULW�SERÁ�DIA 23



Afesta promovida pelo SINTESPB para homenagear as mães, que aconteceu neste domingo, dia 15, na sede social da
entidade, na Praia da Penha, organizada pela Diretoria deArte e Cultura, foi um sucesso.

As mães receberam o convite do SINTESPB, compareceram e caíram na folia comandada pelo grupo musical
Tonybanda.Aprogramação constou ainda de sorteios de brindes e lanche.
A Diretora de Arte e Cultura do SINTESPB, Digenalva Isaias, disse que é muito prazeroso fazer festa para os
sindicalizados e em especial, para as mulheres, porque participam com a maior animação. “E promover uma
atividade para as mães a alegria e a satisfação são em dobro, porque esta data precisa ser reverenciada sempre”,
revelou ela.

ADiretoria deArte e Cultura juntamente com outras diretorias já estão pensando na organização do São João.

Homenagem das
promovida�pelo�o
SINTESPB�foi�um�sucesso

MÃES

Motoristas�das�IFES�discutirão�em�seminário�assuntos
relacionados�à�carreira,�condições�de�trabalho�e
questões�relacionadas�ao�movimento�sindical.

De 09 a 11 de junho acontece em Goiânia-GO o 7º Encontro Nacional
de Motoristas Oficiais das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES),
Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) e Institutos Federais
(IF).

O evento será realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnico-
Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior
do Estado de Goiás (SINT-IFESgo) com apoio da FASUBRA Sindical e
Universidade Federal de Goiás (UFG).

Nos três dias os trabalhadores discutirão assuntos relacionados à carreira,
condições de trabalho e questões relacionadas ao movimento sindical. O
encontro será realizado na Chácara Samambaia (Rua 01, Jardim Samambaia,
Goiânia-GO).

Confira no o valor da inscrição e mais informações!site do SINT-IFESgo

O Curso de Formação Sindical, promovido pelo SINTESPB, que foi aberto na última sexta-feira, no

auditório da entidade, e cujo encerramento está previsto para o dia 17 de junho, prossegue com

inscrições abertas até o dia 20 de maio, quando será realizado o segundo módulo.

O diretor de Formação e Educação do SINTESPB, Mafaldo Júnior, disse que o curso faz parte do objeto

de estudo do mestrando Cristiano Zenaide. “Além dc se constituir como objeto de estudo do colega o

curso visa também capacitar os diretores e a base do Sindicato no que diz respeito à formação de

novos quadros e a conscientização político-sindical”, explicou Mafaldo.

Ele acrescentou que o método utilizado no curso é baseado na concepção de Educação Libertadora de

Paulo Freire.

Dentre os temas abordados, destacam-se a instituição universitária, processos de desenvolvimento e

democratização; instituição universidade pública, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e

extensão; relações universidade e sociedade, mediação de conflitos e negociação nas Instituições

Federais de Educação Superior.

As inscrições são feitas na recepção do SINTESPB para todos os interessados.

Continuam�abertas�inscrições�para�Curso�de�Formação�Sindical


