
Nosso sindicato
 Há vinte e seis anos o SINTEFPB (Sindicato dos Trabalhadores Federais da Educação Básica, 
Profissional e Tecnológica da Paraíba) foi criado com o objetivo de unificar docentes da ADEFPB 
(Associação dos Docentes da Escola Técnica Federal da Paraíba) e Técnicos(as)-administrativos(as) 
da SEÇÃO SINDICAL DO SINASEFE em um mesmo sindicato.
 A unificação das categorias representou a busca da unidade dos trabalhadores e trabalhadoras 
da Educação Básica, Profissional e Tecnológica da Paraíba na organização da luta em defesa de um 
projeto de educação pública, gratuita, laica e de qualidade, numa perspectiva classista, autônoma, 
democrática e participativa.
 Servidoras e servidores que sonharam com a democracia e conquistaram com muita luta o 
direito de se organizar, talvez não imaginassem que, décadas depois, teriam de se empenhar 
novamente nessas mesmas bandeiras, inaugurando um novo ciclo de ação político-sindical para 
responder aos desafios impostos pela conjuntura política, educacional e trabalhista que se apresenta 
no estágio atual da luta de classes no Brasil.
 Estamos em um período da história marcado por retrocessos econômicos, sociais e políticos. A 
crise econômica de 2008 abriu espaço para que setores reacionários, em estreita ligação com o modelo 
neoliberal, atacassem os poucos avanços implementados na Constituição de 1988.

 Desde o primeiro dia de seu governo, o fascista Bolsonaro elegeu a educação como sua principal 
inimiga, o que não é nenhuma novidade, afinal é nos bancos escolares que se formam seres de 
pensamento crítico.
 Em 2017, quando a PEC 241 tramitava no congresso nacional, propondo limite de gastos para as 
despesas primárias, fomos às ruas contra a famigerada “PEC da Morte”, nossas mobilizações não 
foram suficientes para barrá-la e hoje a Emenda Constitucional 95, antiga PEC da Morte, está 
desmantelando todo o serviço público e em especial a educação.
 Além disso, a reforma da previdência aprovada pelo Governo Bolsonaro representa apenas uma 
parte de um projeto muito maior de retirada de direitos, comprometido com a precarização dos serviços 
públicos, visando a privatização e a retirada da obrigação do Estado em investir os percentuais mínimos 
estabelecidos pela nossa constituição.
 Dito de outra forma, significa afirmar que o corte do orçamento na saúde, na educação, em 
infraestrutura e no investimento na geração de emprego e renda ficará a cargo dos interesses restritos e 
imediatistas do mercado, apoiados na burguesia nacional e internacional que tem na grande mídia a 
caixa de ressonância de um projeto capitalista que está ampliando as desigualdades sociais e levando a 
classe trabalhadora à miséria.
 Não acreditamos que movimentos isolados e coorporativos de qualquer que seja a categoria 
sejam suficientes para derrotar o governo Bolsonaro, portanto o SINTEF-PB, ao defender a Educação 
Pública de Qualidade, deve buscar unidade com outras categorias unindo a classe trabalhadora para 
derrotar Bolsonaro nas ruas.
 O SINTEF-PB deve participar de todas as iniciativas de caráter de Frente Única contra o governo 
Bolsonaro, pois, o novo ataque à educação, o Programa Future-se, não será derrotado isoladamente. 
Nossa tarefa é unir as reivindicações em defesa da educação, às pautas dos desempregados, dos 
trabalhadores e trabalhadoras de estatais ameaçadas de privatização para junt@s derrotar Bolsonaro 
nas ruas.

O combate ao governo Bolsonaro
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O IFPB e seus problemas
 Apesar dos sucessivos ataques que a Educação 
Federal vem sofrendo, fomos duas vezes surpreendidos 
pela forma afetuosa com a qual o nosso reitor se relaciona 
com o maior inimigo da educação pública do país, o ministro 
Abraham Weintraub.
 O que o largo sorriso no rosto do reitor nas fotos 
significa? Neste segundo semestre assistimos de forma 
açodada alguns campi do IFPB promovendo reuniões, 
discussões e planejamento para implementação da BNCC, 

sem nenhuma discussão com a comunidade acadêmica.
 O que é a BNCC? É possível conciliá-la ao modelo de ensino integrado? Devemos nos submeter 
ao modelo proposto pela BNCC? Essas são algumas perguntas que precisamos responder 
coletivamente.
 O movimento sindical vem afirmando que a BNCC é um golpe fatal para os cursos integrados, 
modalidade responsável pelos melhores resultados no ensino médio no nosso país. Por que vamos 
destruir nossos integrados, se os dados comprovam que esta é a experiência mais bem-sucedida em 
ensino médio no Brasil?
 O SINTEF-PB deve fazer uma ampla campanha para garantir audiências públicas em todos os 
campi em defesa do ensino médio integrado e a possibilidade de uma educação integral, que permita 
aos nossos jovens não apenas um emprego, mas uma formação humana e questionadora das 
estruturas de poder, pautada em uma democracia participativa e efetiva, capaz de modificar as relações 
sociais rumo a uma sociedade que não forme apenas consumidores, mas cidadãs e cidadãos capazes 
de atuar politicamente na busca de uma sociedade mais justa e igualitária.
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Reorganização da Classe Trabalhadora
 D i a n t e  d e s s e  c e n á r i o  d e 
retrocessos e com a urgente tarefa de 
fortalecer o SINTEFPB como canal de 
representação não apenas dos nossos 
interesses imediatos, mas colocando o 
nosso sindicato ao lado de outros 
sindicatos, movimentos sociais e 
entidades da sociedade civil organizada 
é que conclamamos a todos e todas para 
se somarem na luta em defesa da 
democracia que está sendo fortemente 
ameaçada por um governo autoritário 
que está atacando o pouco que 
conquistamos com muita luta nos últimos 
anos após a Ditadura Militar.
 Embora  ha ja  um c l ima  de 
dispersão rondando o espectro sindical, compete as entidades comprometidas com as lutas dos 
trabalhadores manter acessa a chama da reorganização da classe trabalhadora, e o SINTEF-PB deve 
abraçar essa tarefa na Paraíba. Várias entidades estão construindo o Fórum Sindical, Popular e da 
Juventude Por Direitos e Liberdades Democráticas, que mesmo em início do processo já vem 
cumprindo um papel relevante na construção da resistência em Frente Única ao Governo Bolsonaro e 
se colocando com a tarefa de construir um projeto alternativo para a classe trabalhadora.
 O SINTEF-PB deve participar com entusiasmo do Seminário que está convocado para dezembro 
e apontar a necessidade de chamarmos um Encontro Nacional da Classe Trabalhadora. O sonho de 
reorganizar a classe trabalhadora não pode ser abandonado pelas entidades classistas.



 “De Mãos Dadas” é uma chapa que se propõe a dar continuidade ao trabalho da gestão “Mudar 
Para Lutar”, que ao longo dos dois últimos esteve à frente de ações relevantes para a nossa classe, 
dentre as quais destacamos as ações judiciais, as eleições da CIS, CPPD e OUVIDORIA, 
enfrentamento ao assédio mortal, participação efetivas na luta de resistência ao governo Bolsonaro, a 
defesa do IFPB e o aumento da nossa organização na base.
 Estamos encerrando um ciclo entendendo a necessidade do aprofundamento do trabalho de 
base, levando o SINTEF-PB para todos os campi e realizando visitas, discussões nos setores de 
trabalho. O SINTEFP-PB precisa ser de cada um de nós, pois, quem tem sindicato nunca está sozinho.
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Vamos aprofundar a organização na base!

Coordenação Municipal de Campina Grande
Chapa: Algumas Flores

Coordenação Municipal de Itabaiana
Chapa: Lutar Para Mudar

Alan Leonardo Felix da Silva
Jean Luis Gomes de Medeiros
José Adeildo de Lima Filho
Márcia de Albuquerque Pereira
Margarida Rodrigues de Andrade Borges
Paula Falcão Carvalho Porto de Freitas

Elza Galdino de Oliveira (Tesoureira)
Francielly Alves Pessoa (Suplente)
Jaqueline Borba de Oliveira (Coordenadora)
Pedro Henrique Bezerra Ayres de Albuquerque (Suplente)
Reginaldo Florêncio de Paiva Filho (Secretário)
Weyden Cunha e Silva Filho (Suplente)
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Amanda Tamires dos Santos Silva Falcão
Ana Caroline Pereira da Silva
Aniceto Rodrigues Pereira
Edcarlos Paz de Lucena
Eudes Raony Silva
Gracieli Louise Monteiro Brito Vasconcelos
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um sindicato forte

é construído de mãos

dadas com sua base!

Coordenação Municipal de Patos
Chapa: Por Mais Direitos, Educação, Cultura e Esportes

Diretoria Estadual
Chapa: De Mãos Dadas

Adolfo Wagner (João Pessoa)
Ana Virginia Moura Ramos (Princesa Isabel)
Antonio Rodrigues da Silva (João Pessoa)
Camila Campos Gomez Famá (Picui)
Clarissa Cecília Ferreira Alves (Guarabira)
Edgreyce Bezerra dos Santos (Sousa)
Fabricio de Sousa Moraes (João Pessoa)
Francisco das Chagas da Nobrega Figueiredo (João Pessoa)
Francisco de Assis Queiroga (Sousa)
Janaina da Silva Bezerra (Patos)
João Paulo França (Esperança)
José do Nascimento Junior (João Pessoa)
Júlio César Ferreira Rolim (Campina Grande)
Leticia Lacerda Bailão (Monteiro)
Maria Analice Pereira Silva (João Pessoa)
Maria da Conceição Silva de Melo Caracol (Campina Grande)
Maria Eliziane Pereira de Sousa (Campina Grande)
Rômulo Alexandre Silva (Campina Grande)
Thiago Almeida de Lima (Campina Grande)
Wellita Azevedo Silva Gonçalves (Catolé do Rocha)
Yara Silvia Freire Rabay (João Pessoa)
Zuila Kelly da Costa Couto Fernandes Araújo (Patos)
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