
CARTA AOS PAIS, RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS DA REDE 

ESTADUAL E SOCIEDADE EM GERAL 

 

Parintins, 15 de março de 2018 - DIA DE LUTA 

 

Os servidores em Educação do Estado do Amazonas lotados em 

Parintins comunicam aos Pais, responsáveis e a sociedade em geral que 

estão em ESTADO DE GREVE POR TEMPO INDETERMINADO, 

fundamentados pelo Artigo 9º da Constituição Federal que diz: “Art.9º É 

assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir 

sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por 

meio dele defender.”, devido ao não cumprimento há 4 anos da Lei nº 

3.951/2013 atualizada em maio de 2014 através da Lei 4.042/2014, a qual 

prevê em seu art. 39, o dia 1º de março de cada ano como data base para 

reajuste do vencimento e da remuneração dos servidores pelo plano de 

cargos, carreiras e remuneração; cancelamento do plano de saúde e vale 

alimentação, direitos adquiridos com muita luta da classe. 

Durante os últimos 4 anos o sindicato esteve em negociação com 

governo representando a categoria e não obteve sucesso, por isso os 

profissionais em educação sentiram a necessidade de ir para as ruas, se 

manifestar para chamar a atenção do governo, já que este é um ano 

eleitoral e por força de lei proíbe reajustes acima da inflação. A HORA É 

AGORA, não podemos mais esperar e contamos com o apoio da 

SOCIEDADE. 

Escolhemos a educação porque acreditamos que podemos contribuir 

para um mundo melhor, onde os indivíduos não sejam meros 

reprodutores do sistema de alienação, mas cidadãos livres para construir 

sua história. E é por acreditarmos nisso, que estamos lutando por 

DIGNIDADE e VALORIZAÇÃO. 

 

Assinam: Servidores em Educação do Estado do Amazonas 
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