Mobilizações reúnem milhares de Trabalhadores(as) nas
ruas de São Luís e nos municípios do Maranhão

NÚCLEOS NA LUTA
Ações do Sinproesemma pelas cidades
maranhenses
AGENDA CULTURAL
Em 2019, o SINPROESEMMA proporcionou
atividades culturais para
a categoria: O Sinproesemma nas Férias, o
Arraial da Educação

Campanha Salarial:
lutas e conquistas em 2019

E

m meio ao cenário de desconstrução de direitos que desafiam
as entidades sindicais, a historia
de 30 anos do SINPROEESMMA reforça a marca de quem surgiu e se consolidou em conjunturas desafiadoras.
2019 é um ano para lembrar que
a força e a coesão dos trabalhadores
em educação na luta por direitos foram fundamentais para sobreviver a
todo esse tempo.
Raimundo Oliveira
Em 88, a Constituição autoriza
Presidente do Sinproesemma
a transformação das associações em
sindicatos e, em 89, ocorre a fundação do SINPROESEMMA – um marco
de 30 anos de lutas com grandes greves e manifestações pela valorização
da categoria, da educação pública, melhorias na carreira e pela democracia.
Nesses trinta anos, os desafios foram enormes e nesse momento
estamos enfrentando grandes ataques por parte do Governo Federal que
corta verbas da educação, ameaçando o ensino, a pesquisa e extensão
das universidades públicas brasileiras, desvaloriza os trabalhadores em
educação e nomeia a educação pública como inimiga de sua gestão.
Concomitantemente, ataca o sindicalismo com a publicação da Medida Provisória 873, que impõe alterações para a contribuição sindical e
tenta enfraquecer as entidades. O Governo Federal chegou ao ponto de
invadir, com policiais rodoviários federais, reunião sindical a mando do
Exército Brasileiro no Estado do Amazonas, em uma verdadeira afronta
à Constituição Federal que garante o livre exercício de mobilizações no
país.
Em mais uma investida contra os direitos dos trabalhadores, o Governo Federal trabalha para acabar com a aposentadoria do povo brasileiro, em uma Reforma da Previdência que não combate as desigualdades
e não acaba com os privilégios. Com esse modelo, que já foi aprovado na
Câmara dos Deputados, seguindo para votação no Senado, em que a classe trabalhadora vai ser prejudicada tendo que trabalhar mais por mais
tempo e com redução nos valores dos benefícios.
Mediante a todos esse cenário, a organização dos trabalhadores é
imprescindível e nesses 30 anos do Sinproesemma vamos ratificar a importância do nosso sindicato, organizando um cronograma de atividades
que homenageará aqueles que marcaram lugar na história da entidade.

15M | 30M | 14J | e vam ai 13A

EDUCADORES NAS RUAS CONTRA CORTES NA
EDUCAÇÃO E A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Manifestações reuniram milhares de pessoas
nas ruas de São Luís e interior do Maranhão

Em atos históricos realizados nos dias 15 de maio, 30 de maio e 14 de junho, o Sinproesemma, junto com trabalhadores em educação, centrais sindicais,
estudantes e movimentos sociais saíram às ruas para protestarem contra as medidas do governo Jair Bolsonaro, os cortes nas verbas da educação e a Reforma
da Previdência.
Com concentração na Praça Deodoro, as manifestações reuniram uma multidão que entoava palavras de ordem, discursos sobre a importância dos investimentos na educação e a realidade sobre a Reforma da Previdência que o Governo
Federal nega para a população.
“O Sinproesemma é um sindicato de luta que sempre esteve na rua para
defender os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Durante
as já históricas manifestações contra o governo Bolsonaro, mostramos a nossa
capacidade de organização e luta em busca de um futuro melhor e com dignidade
para a nossa categoria e estudantes, ou seja, para o povo brasileiro. Lutaremos
pela continuidade de investimentos na educação básica e superior, e lutaremos
mais ainda para que a Reforma da Previdência não seja aprovada no Senado”,
disse Raimundo Oliveira, presidente do Sinproesemma.

O Maranhão parou!
Durante as manifestações, o Sinproesemma mobilizou os trabalhadores em
educação nas regionais e núcleos da entidade. De norte a sul, leste a oeste do
Estado, trabalhadores e trabalhadoras em Educação foram para as ruas e debateram com a população os graves ataques que a educação vem sofrendo com a
desastrosa política de Jair Bolsonaro.
“Durante os atos, a nossa aula foi na rua. Mostramos para todo o Brasil
que Educação é o futuro de um país e nunca pode ser encarado como gasto e
sim investimento e nosso papel, como educador, é formar cidadãos críticos e que
entendam o que está acontecendo com o Brasil. Na escola, na rua, em qualquer
lugar temos que lutar por uma educação transformadora, pela escola pública e
de qualidade”, disse o professor Wilas de Moraes, da coordenação regional do
Sinproesemma em IMPERATRIZ.

A luta não pode parar!

Após as intensas mobilizações do 15M, 30M e 14J, que lançou o grito contra
as maldades da Reforma da Previdência e os cortes na educação para ser ouvido
em todo o Brasil, o campo progressista está organizando uma nova manifestação
para o dia 13 de agosto.
“Precisamos continuar na mobilização para que essas maldades não sejam
aprovadas. Reforma que não combate privilégios e acaba com o direito de aposentadoria dos pobres, cortes financeiros que ameaçam o ensino, a pesquisa e
a extensão da universidade brasileira. Esta luta é justa e por isso a gente chama
toda a sociedade para estar conosco. Esse governo fascista elegeu a educação
como alvo, interrompendo os recursos e desvalorizando os profissionais, tentando impedir que, principalmente os mais pobres, tenham acesso às escolas e universidades”, finalizou Raimundo Oliveira.

Sinproesemma e as conquista da Campanha Salarial 2019
Unificação de Matrícula, Celeridade nas Portarias de Aposentadoria, Conclusão de 72 obras de Ampliação e Reforma de Escolas, Formação Continuada, Implantação do Curso de Tecnólogo Superior, Regulamentação da Educação Especial, Implantação do Batalhão Escolar, Revisão da Política de Remanejamento,
Fim das Terceirizações de Professores, Universalização da Internet nas Escolas e Laboratórios, Ampliação
do Atendimento à Saúde do Servidor, Garantia da Aposentadoria Especial para Professores, Não Adesão
ao Programa Escola sem Partido.
Nova modalidade de Unificação de Matrícula

Uma das principais bandeiras do Sinproesemma, a Unificação de Matrícula
é mais uma conquista para a carreira do professor que está irregular perante a
Constituição Federal, ou seja, mais de duas matrículas em cargo público.
A unificação de matrícula permite que o professor com duas matrículas de
20h no Estado fique com apenas uma, de 40h, possibilitando que esse professor
tenha ainda mais um vínculo no município, sem prejuízo dos seus vencimentos.
Em 2017 e 2018, o Sinproesemma conquistou com muita luta junto ao governo do Estado a divulgação de edital para mais de 400 vagas. Nesses dois editais de unificação de matrículas para os professores da rede estadual, todas as
vagas foram preenchidas, inclusive com convocação de excedentes.
A partir de agora, os professores poderão escolher reorganizar a carreira e
fazer a unificação a partir da Medida Provisória assinada pelo Governo do Maranhão, que efetiva a unificação em até cinco dias úteis a qualquer tempo, a partir
da matrícula mais nova e sem prejuízo do tempo de serviço para a aposentadoria.
Ou então, em outra modalidade de unificação por edital, ficando condicionada a
disponibilidade orçamentária e financeira do Estado.
“O Sinproesemma entende que com mais essa modalidade de Unificação,
o professor, de acordo com a sua necessidade, tem a possibilidade de analisar
cada caso para dar entrada ao processo de unificação, de modo que estamos proporcionando mais uma possibilidade para que o professor se enquadre no que
preceitua a Lei”, disse Raimundo Oliveira, presidente do Sinproesemma.

Formação Continuada de Educadores e Profuncionário

O diretor da Escola de Governo do Maranhão (EGMA), prof.
Odair José Neves e a assessoria estiveram na sede do Sinproesemma
para deliberar sobre a implantação
do curso Tecnólogo Superior em
Processos Escolares: Secretaria Escolar, inicialmente com 40 vagas,
que será ofertado pelo IEMA em
parceria com a UEMA, além de outros editais que estão previstos para áreas técnicas e tecnólogas, como alimentação,
infraestrutura e multimeios, dando seguimento ao Profuncionário.
“A Escola de Governo atual está buscando organizar esta política. O que temos
feito hoje é a articulação com os órgãos, como a Seduc, para formalizar este projeto.
Há um esforço conjunto para que isso aconteça, o compromisso das partes envolvidas,
agora é juntar todas as forças para a concretização”, afirmou o prof. Odair José Neves.
O presidente do Sinproesemma, Raimundo Oliveira, demonstrou preocupação
em relação ao atendimento da demanda, quando as políticas de formação para professores e funcionários de escola forem consolidadas, uma vez que o atendimento destes
pontos da pauta requer despesas tanto com pessoal quanto com aparatos tecnológicos.
“Queremos um esforço conjunto para que isso seja consolidado. Formação continuada é uma pauta constante, pois o professor deve sempre se atualizar, e aí ele sempre
vai buscar o mecanismo de ter o acesso mais fácil, quer ter o material à disposição no
tempo livre. Por isso é importante viabilizar uma plataforma digital que atenda às necessidades dos (as) professores (as) e funcionários de escola. Isto é fundamental para
a concretização dos pontos de formação continuada da nossa pauta”, disse Oliveira.
Ao fim da reunião, foi criado um grupo de trabalho com representantes do
Sinproesemma, Seduc e EGMA, que atuará pela consolidação da formação continuada
para trabalhadores em educação.

Comissão para dar celeridade às Portarias de
Aposentadoria é formada

Importante reivindicação do Sinproesemma, a celeridade na emissão das
Portarias de Aposentadoria vai desafogar a folha do Fundeb, já que 3.200 professores (as) devem migrar para o Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
(FEPA), dando mais perspectiva para o andamento da negociação da pauta financeira. A comissão formada pelo Sinproesemma, Seduc, Segep e Iprev vai presidir
o andamento dos processos, assim como sugerir novas medidas para agilizar a
conclusão das portarias.

AGENDA CULTURAL
Nos meses de junho e julho, o SINPROESEMMA proporcionou à categoria dois grandes eventos:
o Sinproesemma nas Férias e o Arraial da Educação.

Sinproesemma nas férias

Realizado nos dias 13 e 14 de julho, mês de férias, os Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação tiveram um final de semana de festa e diversão. Foram
dois dias para os associados se confraternizarem e interagirem ao lado de familiares e amigos, ao som de música ao vivo, brinquedos para a criançada com distribuição de pipoca, picolé e lanches e ainda uma deliciosa feijoada.
Para a professora aposentada Maria Mercês, a cada ano o Sinproesemma
nas Férias fica melhor. “Mais um ano que o Sinproesemma surpreende a categoria com essa belíssima festa. Me diverti muito com minha família e revi velhos
amigos, estou muito satisfeita”, disse a professora aposentada Maria Mercês, figura ilustre e histórica do Sinproesemma.
Já a professora Gilmara Nunes, do CE Paulo Freire elogiou a organização da
festa. “A festa está excelente. O repertório musical está bem animado e a feijoada
está uma delícia. O Sinproesemma está de parabéns, adorei!”, disse a professora.
O professor Ernandes, que leciona no Liceu Maranhense, aproveitou para
elogiar a programação do Sinproesemma nas Férias. “Sensacional a programação
do Sinproesemma nas Férias nesse ano de 2019 e como já é de costume, a feijoada estava incrível e pudemos nos deliciar à vontade”, falou.

Arraial da Educação

Com o tema “Anarriê de mobilização, contra a reforma e a favor da educação”, a festa foi marcada pela mistura de ritmos e cores na sede social do Sinproesemma, no dia 22 de julho, com as melhores atrações dos festejos juninos maranhenses.
A festa teve início com a apresentação da Banda Estilo Forró. Logo após, foi
a vez da Dança Country Laço de Ouro, seguida pela Dança Portuguesa Tradição de
Portugal, que encantou os presentes. O Arraial da Educação teve ainda a batida
Poção De Pedras - Professores (as)
e servidores (as) da educação pública em Poção de Pedras denunciam o
descaso da gestão municipal do Prefeito júnior Cascaria e do não cumprimento dos direitos básicos estabelecidos no Plano de Cargos, Carreiras
e Vencimentos (PCCV) da categoria,
como pagamento de salários, gratificações, licença prêmio por assiduidade, redução de carga horária, atualização de informações previdenciárias
impossibilitando a aposentadoria
de inúmeros trabalhadores, entre
outros. Segundo os trabalhadores e
trabalhadoras, a gestão municipal
mostra uma conduta omissa e perseguidora, gerado a precarização da
educação pública no município.
Esperantinópolis - O núcleo do
Sinproesemma no município de Esperantinópolis segue sofrendo grande ataque do governo municipal,
sob a tutela do prefeito Aluisinho do
Posto (PC do B). Publicação no Diário
Oficial do Município, o prefeito alterou, de forma unilateral, a jornada de
trabalho dos professores. O reajuste
do piso salarial, que deveria seguir as
diretrizes da Lei 11.738/2008, Lei do

forte e marcante do Bumba Meu Boi do João Paulo, com sotaque de matraca e
a orquestra afinada do Bumba Meu Boi Brilho da Lua, da cidade de São José de
Ribamar.
“A festa foilinda, com belas atrações, decoração, comidas típicas e muita
animação, o Sinproesemma está de parabéns mais uma vez”, disse a professora
Maria Tereza.
“Ficamos muito felizes em ver a nossa sede social lotada, ocupada com
nossos associados, seus familiares e amigos se divertindo e se confraternizando. Esses momentos de entretenimento
são importantes para revigorar as nossas
energias, mas não podemos nos furtar à luta,
a resistência e a perseverança, em meio a todos os ataques que a Educação vem sofrendo.
Vamos nos divertir, descontrair e acima de
tudo vamos seguir na batalha pelos direitos
dos trabalhadores, na resistência e na unidade”, disse o presidente do Sinproesemma, Raimundo Oliveira.
“A nossa agenda cultural já está consolidada, de
forma que os eventos desse primeiro semestre foram todos de muito sucesso, com a adesão da categoria que compareceu em grande número. Vamos continuar trabalhando para que cada evento
supere as expectativas dos nossos associados”,
disse o secretário de Cultura Euges Lima.

Núcleos na Luta!

Piso, está sendo desrespeitada. Além
disso, o prefeito tenta calar o sindicalismo, suspendendo o recolhimento e
a transferência da contribuição sindical dos associados. A coordenação do
Sinproesemma em Esperantinópolis
entrou na justiça para reverter a situação e aguarda o despacho da Comarca
de Esperantinópolis.
São José de Ribamar - O núcleo do
Sinproesemma em São José de Ribamar conquistou, para a categoria, o
reajuste de 4,17% retroativo a janeiro
e já pago, bem como as promoções
(70 ao total) e as progressões (224) a
serem pagas no final de março. Foram
realizadas reuniões constantes entre
sindicato e gestão municipal para que
os pontos fossem atendidos.

de Viana, Penalva, Cajari, Cajapió, São
Vicente Férrer, Matinha, Vitória do
Mearim e São Bento. Durante o encontro foi realizada eleição para escolher, provisoriamente, o coordenador
da Regional, sendo eleito o Professor
Amarildo, representante do município
de Penalva.
Icatu - O Sinproesemma, através da
sua assessoria jurídica, conquistou na
justiça a retomada da Jornada de Trabalho dos professores do município de
Icatu. Em decisão liminar, a Prefeitura
terá que voltar a aplicar aulas de 50
minutos, com 20 horas semanais, sendo 13 unidades de interação com alunos e 07 de hora atividade.

Paulo Ramos - O SINPROESEMMA lançou nota de apoio à coordenação do
Viana - A secretária de Representação núcleo do Sinproesemma de Paulo
de Núcleos Municipais do Sinproesem- Ramos que tem sido alvo de ataques
ma, professora Janice Neri e o secre- irresponsáveis e levianos de grupos
tário de Administração e Patrimônio, políticos locais que não expressam neprofessor João Sá, se reuniram com os nhum tipo de compromisso com a educoordenadores dos núcleos municipais cação e a valorização dos profissionais
da baixada maranhense para deliberar daquele município. Em negociação da
sobre a reativação e reorganização da pauta da campanha salarial, oportuRegional de Viana. Participaram do en- nistas tentam desqualificar o trabalho
contro os coordenadores dos núcleos da coordenação do núcleo do Sinpro-

esemma utilizando-se de calúnias
e difamações para dificultar o êxito
das negociações. O núcleo do Sinproesemma – Paulo Ramos sempre se
manteve na linha da coerência do
diálogo e na busca do entendimento
para o avanço da luta e de conquistas de pautas dos Trabalhadores em
Educação, fielmente alicerçado nas
decisões da categoria e no respeito
ao Estatuto da entidade.
Primeira Cruz - Em Assembleia Geral
na Cidade de Primeira Cruz, o núcleo
do Sinproesemma apresentou para
a categoria os avanços conquistados
junto à Prefeitura do município na
Campanha Salarial 2019 como a concessão de Licença Prêmio; Jornada de
trabalho; Reajuste do Piso Salarial;
Promoções e Progressões, ente outros. Durante as discussões foi conquistada a Licença Prêmio, mediante
calendário com ordem de prioridade;
a universalização da jornada de trabalho a todos os professores, conforme a Lei do Piso, a concessão de
promoções e progressões e o comprometimento em implantar o reajuste do Piso Salarial de 4,17%, no mês
de agosto.

