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PALAVRA DO PRESIDENTE

esse a�pico ano de
2020, um dos desaﬁos
mais importantes para a educação
brasileira consis�u na aprovação
e regulamentação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e Valorização
dos Proﬁssionais da Educação
(Fundeb) a ﬁm de torná-lo
permanente e com mais
recursos.
Criado em 2007 de
forma temporária, em
subs�tuição ao Fundo
de Manutenção e
Desenvolvimento
do
Ensino
F u n d a m e nta l
e de Valorização do Magistério (Fundef), o Fundeb encerraria no
ﬁm do ano de 2020 ex�nguindo uma das principais fontes de
ﬁnanciamento da educação pública no Brasil.
A proposta do Novo Fundeb tramitava na Câmara desde
2015, tendo a professora Dorinha Seabra (DEM-TO) como
relatora. Os recursos do Fundo são des�nados às redes estaduais
e municipais de educação básica e atende da creche ao ensino
fundamental e médio.
Após muita mobilização e negociação o Fundeb mais robusto
e com mais par�cipação da União foi aprovado por 499 votos a
7 na Câmara dos Deputados em julho e em seguida, no mês de
agosto, por unanimidade, também foi aprovado pelo Senado
Federal sendo promulgado um dia após a aprovação.
Com a aprovação ﬁcou deﬁnido que o Novo Fundeb agora
é uma polí�ca permanente de Estado e aumenta em 13 pontos
percentuais a par�cipação da União nos recursos des�nados ao
Fundo, passando dos atuais 10% para 23%, sendo em 2021 o
percentual de 12%; passando para 15% em 2022; 17% em 2023;

19% em 2024; 21% em 2025; e 23% em 2026. O Novo Fundeb
garante ainda que 70% dos recursos são para o pagamento do piso
salarial dos proﬁssionais da educação.
Com o Fundeb aprovado, a luta e mobilização agora seria
pela regulamentação do fundo até o ﬁm do ano de 2020 a ﬁm de
que as mudanças entrassem em vigor em janeiro de 2021.
Agendada para dezembro, a primeira sessão na Câmara
dos Deputados para a regulamentação do fundo desmantelou
completamente o PL que fora aprovado no Congresso, desviando
os recursos da educação pública para injetar na inicia�va privada,
conhecidas como ﬁlantrópicas e religiosas e para o sistema S. Se
estes repasses fossem aprovados, a educação pública iria perder
quase R$ 16 bilhões de reais.
A mobilização foi intensa e no Senado as alterações realizadas
na Câmara foram rejeitadas. “As emendas priva�stas da Câmara,
consideradas incons�tucionais por en�dades responsáveis pela
ﬁscalização do Fundeb, especialmente pelo conjunto do Ministério
Públicos Federal (MPF), ministérios públicos Estaduais e Tribunais
de Contas nacionais (MPF, MPE, TCU, TCEs e TCMs). Na prá�ca, o
Senado consertou o passa-moleque da Câmara dos Deputados”,
disse a CNTE em nota.
De volta à Câmara, e com ampla campanha do Sinproesemma
e demais en�dades educacionais e sociedade a Câmara aprovou o
texto que veio do Senado, garan�ndo assim que o Fundeb com
recursos públicos voltados majoritariamente para a educação
pública.
Valeu a luta! Essa vitória histórica é fruto da luta cole�va,
da unidade e do esforço de cada um e cada uma que acredita que
uma sociedade consciente é construída a par�r da educação. Que
a educação é o caminho para mudar a realidade desse país e que
esses recursos, que agora estão garan�dos na cons�tuição, são
um dos principais instrumentos de redistribuição de recursos e de
melhorias na igualdade do sistema educacional.
Con�nuaremos na luta e mobilização para a sanção
presidencial do Novo Fundeb, permanente e com mais recursos,
sem vetos.
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Sinproesemma reúne com Seduc e dá início a Campanha Salarial 2021

ANO LETIVO DE 2021
A Seduc apresentou ao Sinproesemma a proposta de
calendário para o ano le�vo de 2021. A ideia é terminar esse ano
le�vo de forma remota como já vem acontecendo, até o ﬁnal
de dezembro, garan�ndo o recesso antes do início do ano le�vo
previsto para fevereiro de 2021, começando dia 08 nas escolas
de tempo integral e dia 22 nas escolas regulares. Os 2º e 3º anos
terão calendários ﬁxos, com aulas de forma híbrida e grada�va.
Todos os trabalhadores em educação do Estado farão testagem
para a Covid-19 e será aplicado o inquérito sorológico (testagem
diretoria do Sinproesemma esteve reunida com a por amostra) para os estudantes.
Seduc no ﬁm de dezembro iniciando a campanha
Todas as normas de biossegurança serão respeitadas
salarial 2021.
e a quan�dade de alunos em sala será reduzida buscando a
Durante a reunião, o presidente do Sinproesemma fez uma melhor forma de revezamento entre os alunos, tendo as escolas
avaliação sobre a atual conjuntura da educação e falou sobre os autonomia para implantar a forma de fazer essa dinâmica. A
eixos permanentes da pauta de reivindicação 2021 que se baliza Seduc irá disponibilizar kits de higiene para a comunidade escolar,
na valorização dos trabalhadores em educação, infraestrutura assim como con�nuará a distribuição de chips de internet. Será
das escolas, qualiﬁcação proﬁssional e a qualidade do ensino disponibilizada ainda para o Sinproesemma uma nota técnica das
aprendizagem.
autoridades em saúde do Estado que irá apontar as condições
A direção do Sinproesemma enfa�zou da necessidade da necessárias para a volta das aulas presenciais na rede estadual. A
automa�cidade das progressões, de regularização das �tulações nota vai apontar os mecanismos necessários para a volta segura
e promoções dos trabalhadores em educação do Maranhão, das aulas.
além da realização de concurso público, ampliação de matrícula,
“Tivemos uma reunião muito proveitosa com a Seduc,
lançamento de edital de curso pró-funcionário, celeridade na onde tratamos dos principais pontos inerentes a valorização dos
publicação de portarias de aposentadoria, condições sanitárias trabalhadores em educação, a possibilidade da retomada ou não
para o retorno das aulas, entre outros.
das aulas presenciais, debatendo também outras formas, caso não
“Tivemos um ano muito di�cil, onde junto com a pandemia haja condições segundo os especialistas em saúde. Entendemos
�vemos que lutar contra as manobras e tenta�vas do governo as diﬁculdades impostas por leis aprovadas pelo Governo Federal
federal de re�rar direitos dos trabalhadores em educação. contra os trabalhadores que traz um enorme retrocesso, mas
Acreditamos em um esforço conjunto entre Sinproesemma e temos perspec�vas que com diálogo possamos avançar em pontos
Seduc para construirmos um caminho de atendimento à pauta de pendentes e que atendam às necessidades de valorização da nossa
reivindicação na perspec�va de um ano novo melhor, com dias categoria e o cumprimento do nosso Estatuto”, enfa�zou Oliveira.
melhores para a nossa categoria”, disse Raimundo Oliveira.
Uma nova reunião ﬁcou agendada para este mês de janeiro.

A

Sinproesemma discute polí�cas educacionais em Fóruns de Educação

Os fóruns aconteceram nos núcleos de Bela Vista do Maranhão, Pindaré-Mirim, Bom Lugar, Lagoa
Grande e São José de Ribamar onde foram assinadas as cartas compromissos com a educação

Com o obje�vo de
debater polí�cas públicas
educacionais com candidatos
a prefeitos, os núcleos do
Sinproesemma de Bela Vista
do Maranhão, Pindaré-Mirim,
Bom Lugar, Lagoa Grande e São
José de Ribamar realizaram
seus Fóruns de Educação com
o tema ““Educação básica
pública e municipal: avanços e
perspec�vas para a promoção
de uma educação pública de
qualidade para todos”.
Durante o fórum, os
trabalhadores (as) em educação
discu�ram sobre as polí�cas
educacionais e entregaram
uma carta compromisso aos
candidatos a prefeito com

as
principais
propostas para
a
educação.
Convidamos
os candidatos
a
prefeitos,
vereadores
e
toda
a
comunidade
escolar
para
discu�r um tema muito
importante que é a educação.
Por isso, a par�cipação de
todos é fundamental no sen�do
de discu�r a educação pública
do nosso município”, disse
Michael Alves, coordenador do
núcleo do Sinproesemma de
Pindaré-Mirim.
Já o presidente do
Sinproesemma,
Raimundo

Oliveira, enfa�za a contribuição
do
Sinproesemma
na
construção de uma educação
pública de qualidade e para
todos.
“A ideia é debater, junto
com a categoria, a educação
pública com os candidatos
a prefeito. No Fórum temos
a possibilidade de ouvir a
plataforma educacional de
cada um, debatê-las e ainda
propor, através de uma carta

compromisso, que entregamos
para os candidatos, tendo
o comprome�mento deles
com a educação, com a
valorização dos trabalhadores
e trabalhadoras em educação
e condições adequadas de
trabalho, porque entendemos
que só assim poderemos
proporcionar uma educação
pública digna que contemple
todos os nossos municípios”,
enfa�zou Oliveira.
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SINPROESEMMA INVESTE EM ESTRUTURA FÍSICA DE
REGIONAIS E NÚCLEOS SINDICAIS

Regional de Timon, Zé Doca e o núcleo de Santa
Luzia do Paruá conquistaram sedes próprias. Regional
de Santa Inês passou por reforma, assim como a sede
estadual, casa do educador e sede social. Estão sendo
construídas as sedes do núcleo do Sinproesemma em
Lago dos Rodrigues, Lago do Junco, Poção de Pedras e a
sede social de Lagoa Grande

D

ando andamento na política de estruturação
dos espaços físicos do sindicato pelo Estado
do Maranhão, o Sinproesemma adquiriu sedes
próprias para as regionais de Timon e Zé Doca, além do
núcleo do Sinproesemma em Santa Luzia do Paruá. Também
foi reinaugurada, após ampla reforma, a sede administrativa
da coordenação regional em Santa Inês e estão em processo
de construção as sedes dos núcleos do Sinproesemma em
Lago dos Rodrigues e Lago do Junco e a sede social do núcleo
de Lagoa Grande, pertencentes a regional de Pedreiras.
A estruturação das regionais e núcleos do Sinproesemma
faz parte do planejamento e do compromisso da gestão
Unidade e Luta por mais Conquistas e marcam a presença
do sindicato no Maranhão, fortalecendo a luta da categoria

Prédio da sede regional de Santa Inês

pelos interesses dos trabalhadores e em defesa de uma
educação pública de qualidade.
Para o presidente do Sinproesemma, Raimundo
Oliveira, essas conquistas fazem parte da consolidação do
Sinproesemma em todo o Estado do Maranhão.
“O Sinproesemma é um sindicato de vanguarda, o
maior do Estado do Maranhão, que sempre esteve engajado
na luta pela defesa dos trabalhadores e de uma educação
pública de qualidade. E nesse sentido a estruturação
do nosso sindicato no Estado se torna essencial e cada
vez mais importante para o sucesso da nossa luta, por
isso o investimento na melhoria dos nossos serviços são
constantes, mesmo diante de um quadro tão desfavorável”,
ponderou Oliveira.

NOVOS IMÓVEIS

Novo prédio da sede regional de Timon

Novo prédio do núcleo deSanta Luzia do Paruá

Novo prédio da sede regional de Zé Doca

A par�r da aquisição de
novos imóveis, as regionais
de Timon, Zé Doca e o núcleo
do Sinproesemma em Santa
Luzia do Paruá conquistaram
a tão sonhada sede própria
que será adaptada para o
funcionamento da en�dade
sindical.
Agora, as a�vidades
do Sinproesemma nesses
municípios serão realizadas
em um ambiente mais
aconchegante, com excelente
localização e toda a estrutura
necessária
para
atender
bem
os
seus
ﬁliados.

Reivindicação
an�ga
das
regionais, passa a ser realidade
devido ao compromisso e
responsabilidade da diretoria
do Sinproesemma.
“Queremos agradecer ao
presidente do Sinproesemma,
Professor Raimundo Oliveira,
pelo empenho e dedicação
na construção da luta dos
trabalhadores em educação e
da concre�zação do sonho da
nossa sede própria. Estamos
de parabéns por mais essa
conquista da categoria”, disse
a coordenadora da regional de
Timon, Amélia Leitão.
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REFORMA

O Sinproesemma também está trabalhando na reforma e
construção de sedes e núcleos do sindicato. Em São Luís, a sede
administra�va do Sinproesemma passou por ampla reforma na
parte estrutural, hidráulica e elétrica. A sala de reunião e a sala da
diretoria ganharam novos reves�mentos e mobília, o auditório foi
todo restaurado, com implantação de sistema mul�mídia.
A Casa do Educador também passou por reforma, assim
como a sede social, onde as instalações prediais ganharam novo
visual e melhoramentos, como construção de novos banheiros,
adequação dos espaços e mobília para atender melhor os ﬁliados
que estão hospedados ou em momentos de lazer.
Já em Santa Inês, a sede administra�va da regional foi
integralmente reformada e já foi reinaugurada. Adquirida em
2016, todas as dependências ganharam nova pintura, novos
equipamentos de escritório, recepção, reorganização da sala dos
diretores, sala de reuniões, banheiros e área de serviço. O próximo
desaﬁo é a construção do auditório.
“Aproveitamos o período da pandemia, onde as a�vidades
no sindicato estavam suspensas, para realizar a reforma da nossa
sede administra�va. Agora os nossos ﬁliados terão um espaço
moderno e aconchegante para darmos con�nuidade a nossa
luta”, disse o coordenador em exercício da regional em Santa Inês,
Ivanildo Galvão de Sousa.
Segundo Oliveira, com as reformas os ﬁliados poderão
aproveitar melhor os espaços.
“Os associados do Sinproesemma vão contar com um espaço
moderno e amplo que vai proporcionar mais comodidade e bem
estar aos ﬁliados”, disse o presidente do Sinproesemma.

SEJA
SÓCIO
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CONSTRUÇÃO
Além das reformas, estão sendo construídas as sedes dos
núcleos em Lago dos Rodrigues, Lago do Junco, Poção de Pedras e
a sede social de Lagoa Grande.
Em Lagos dos Rodrigues foi iniciada a construção da sede
do núcleo, após o terreno ter passado pela limpeza da vegetação,
nivelamento e terraplenagem. Nessa fase estão sendo feitos os
alicerces da obra.
“Estamos vivendo a concre�zação de um sonho. Com muito
esforço e dedicação estamos construindo a nossa sede, a casa dos
trabalhadores em educação do município de Lago dos Rodrigues”,
disse Maria Horas, coordenadora do núcleo.
Já no município de Lago do Junco, a sede do Sinproesemma
se encontra em expansão para melhorar a infraestrutura do prédio
e oferecer mais comodidade para os associados.
Para o coordenador do núcleo de Lago do Junco, Manoel
dos Santos, que subs�tuiu Francisco Josiel, eleito vice-prefeito do
município, a sede vai dar musculatura na luta dos trabalhadores
em educação do município.
No município de Lagoa Grande, a construção da sede social
já foi iniciada. Ao ﬁnal da obra, os associados vão contar com
um espaço amplo com quadra de esporte, campo de futebol,
piscinas, salão de eventos, churrasqueiras e estacionamento para
proporcionar lazer e entretenimento para os ﬁliados.
“Teremos uma das mais belas sedes sociais de núcleo do
Sinproesemma no Estado do Maranhão. Estamos trabalhando
com aﬁnco para entregar aos trabalhadores em educação mais
esse espaço”, disse o coordenador do núcleo do Sinproesemma
em Lagoa Grande, Damião Alencar.
A aquisição de sedes, reformas e construção possibilita
o avanço na estruturação da en�dade sindical, melhora o
atendimento ao associado e for�ﬁca a luta sindical.
“Queremos parabenizar os nossos associados por essas
conquistas, pois vamos permi�r a eles melhor atendimento, em
um espaço mais amplo, confortável e funcional. Apesar de todos
os entraves ﬁnanceiros que estamos passando, em um momento
di�cil em todo o mundo com a pandemia, a aquisição desses
imóveis fortalece a luta pela valorização dos trabalhadores em
educação e qualidade na educação pública da região. Essa é mais
uma prova que com trabalho sério e compromisso conseguimos
avançar nas conquistas com a unidade de todos os educadores
que fazem parte do Sinproesemma”, ponderou Oliveira.

Contrução do núcleo de Lagos dos Rodrigues

Reforma do núcleo de Lago do Junco

Construção do núcleo de Poção de Pedras

Construção da sede social do
município de Lagoa Grande

SINPROESEMMA ESCLARECE SOBRE LEI QUE
SUSPENDEU DESCONTOS DE CONSIGNADOS
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STF decretou a lei inconstitucional por se tratar de competência privativa da União legislar a
respeito de Direito Civil e de política de crédito, conforme artigo 22, incisos I e VII,
da Constituição e violar o princípio da segurança jurídica.

Em meio a muitas dúvidas
dos ﬁliados, a assessoria
jurídica do Sinproesemma se
manifesta em relação a Lei
Ordinária nº 11.274 de junho
de 2020 que dispõe, em caráter
excepcional, sobre a suspensão
do cumprimento de obrigações
ﬁnanceiras
referentes
a
emprés�mos consignados no
âmbito do Estado do Maranhão.
Com a Lei, os servidores
públicos estaduais e municipais
e empregados públicos e
privados, a�vos e ina�vos,
tantos civis quanto militares

�veram as cobranças suspensas
junto às ins�tuições ﬁnanceiras,
pelo prazo de 90 dias, devido a
pandemia da COVID-19.
Em ação julgada pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF) no início de outubro, da
lei 10.733 do Estado do Rio
Grande do Norte, idên�ca à lei
maranhense, o Plenário do STF,
decidiu, por unanimidade, que
a referida Lei é incons�tucional
por “usurpar a competência
priva�va da União e violar o
princípio da segurança jurídica”.
Em parecer, a assessoria

jurídica do Sinproesemma se
manifestou concluindo que,
como até o presente momento,
não há julgamento do mérito
da referida ADI pelo pleno do
Supremo Tribunal Federal,
mas que a liminar deferida
pelo Ministro Relator, Ricardo
Lewandowskir, foi conﬁrmada
pelo Pleno, a lei maranhense
está suspensa até a presente
data.
Nessa perspec�va, e
por se tratar de um “contrato
personalíssimo”,
ou
seja,
individual de cada servidor

público (Cliente) com a en�dade
ﬁnanceira, cabe a cada um
se dirigir a agência bancária
e o mais breve possível, para
renegociar o emprés�mo.
Em contato com as
ins�tuições
ﬁnanceiras,
a assessoria jurídica do
Sinproesemma conversou com
as gerências do Banco do Brasil e
da Caixa Econômica Federal. No
Banco do Brasil, a cobrança das
parcelas está suspensa e a Caixa
Econômica adotou a conduta
de prorrogar as parcelas para o
ﬁnal do contrato.

Reunião na Superintedência da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil

12 vezes. Os servidores terão até o dia 13 de dezembro para aderir
ao plano.
“A nossa proposta é manter o pagamento das parcelas dos
contratos originais e regularizar o saldo em aberto por meio de
uma nova parcela menor, de forma que ﬁcará man�da as parcelas
remanescentes em seu curso normal e paralela a essas, parcelas
menores referentes ao valor suspenso no período de vigência da
Lei, diluídos no mínimo em 12 vezes, sem adição de multas e juros
de mora”, disse Evandro.
Para o presidente do Sinproesemma, foram propostas
duas formas diferentes e razoáveis de resolver as pendências das
parcelas suspensas dos consignados, de forma a não penalizar os
servidores.
“Viemos buscar as respostas aos ques�onamentos dos
servidores públicos, em especial os da educação que tem
consignados junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica. Ficou
claro o posicionamento dos bancos em regularizar as parcelas em
aberto do crédito consignado dos servidores, de forma a minimizar
os transtornos causado por essa Lei que foi julgada incons�tucional
A direção do Sinproesemma esteve reunida com a
pelo Supremo Tribunal Federal. O Sinproesemma está imbuído na
Superintendência da Caixa Econômica Federal (CEF) e o
resolução desse imbróglio de forma que os servidores não sejam
Banco do Brasil para discu�r sobre as ações que foram tomadas
prejudicados.”, enfa�zou Oliveira.
pelos bancos em relação aos emprés�mos consignados.
No encontro com o Superintendente Execu�vo de Governo
da CEF, Nairton Silva, ele explicou que a Caixa expediu uma
resolução onde as parcelas suspensas foram incorporadas para o
ﬁnal do contrato, sem adição de juros e correções monetárias, ou
seja, os três meses rela�vos a julho, agosto e setembro que não
foram descontados dos contratos serão feito ao ﬁnal da úl�ma
parcela do emprés�mo. Nairton aﬁrmou ainda que durante os
meses de vigência da Lei, todas as nega�vações dos clientes foram
suspensas e que a Caixa não enviará mais correspondência com
cobranças para os servidores.
Já o direcionamento tomado pelo Banco do Brasil foi outro.
Conforme o superintendente de varejo do BB, Evandro Souza
Mendes e o Gerente de Negócios do BB, Almir Mello, o banco
propõe reparcelar o valor das três parcelas referentes aos meses
de suspensão através de um contrato à parte, diluindo no restante
da quan�dade de parcelas do contrato original, sem cobrança de
multas e juros de mora, somente os juros de normalidade, ou seja,
os juros originais do contrato, sendo o parcelamento de no mínimo
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NÚCLEOS NA LUTA
Os trabalhadores em educação do município de Luís
Domingues conquistaram a aprovação de duas leis que vão mudar
a realidade dos proﬁssionais e da educação no município. Enviadas
ao legisla�vo municipal pelo prefeito Gilberto Braga Queiroz, o
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público
Municipal e ainda o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos
Proﬁssionais de Apoio à Educação do município, foram aprovados
por unanimidade pelos vereadores.
Resultado de uma grande luta liderada pelo núcleo do
Sinproesemma, o plano vai garan�r a valorização da carreira dos
trabalhadores em educação e aprimorar a qualidade da educação
pública no município de Luís Domingues.
O PCCR do Magistério Público foi reformulado e adequado às
legislações vigentes e ﬁxa as normas sobre os critérios de ingresso,
progressão na carreira do magistério, dos critérios de avaliação
proﬁssional, das fontes de ﬁnanciamento e da remuneração dos
proﬁssionais do magistério do município e que serão cumpridas
pela gestão municipal de Luís Domingues – MA. Já o PCCS de
funcionários não docentes tem por obje�vo a eﬁciência da
administração educacional, a valorização e a proﬁssionalização de
seus integrantes.
Segundo o coordenador do núcleo do Sinproesemma em
Luís Domingues, Genilson Abreu Teixeira, a aprovação das leis
inicia uma nova fase para a educação pública no município.
“Estamos muito contentes por essa grande conquista da

PAÇO DO LUMIAR

aos proﬁssionais do Magistério
O
Núcleo
do da rede municipal de ensino
Sinproesemma em Paço do a�vos nos anos/exercícios de
Lumiar ganhou processo na 1998 a 2020 como valorização
jus�ça e os trabalhadores em de carreira, correspondente a
educação do município �veram 60% do valor remanescente dos
salário res�tuído. Na ação, a precatórios do Fundef. Dos 40%
Prefeitura de Paço do Lumiar restante, 5% serão des�nados
devolveu
os
vencimentos à valorização dos demais
referentes ao mês de novembro servidores da Secretaria de
de 2003. Na época, a Prefeitura Educação e os outros 35% serão
de Paço do Lumiar reteve inves�dos no plano de ações do
o pagamento de alguns município.
professores que par�ciparam da
PINDARÉ-MIRIM
greve. O processo se encontra
O
Sinproesemma
na fase de execução, onde é apresentou aos parlamentares
feito o levantamento de valores de Pindaré-Mirim a minuta
para a expedição dos alvarás.
do PL que reserva e indeniza
os proﬁssionais da educação
VIANA
O Sinproesemma garan�u com 60% dos precatórios do
o rateio dos Precatórios do Fundef. A assessoria jurídica
Fundef para os trabalhadores do Sindicato, em conjunto
em educação de Viana. com os advogados da Câmara
Pelo texto aprovado, por explicaram
a
legalidade
unanimidade, na Câmara de da lei e �raram dúvidas
Vereadores, o prefeito ﬁca dos vereadores. 10 dos 13
autorizado a fazer pagamento vereadores de Pindaré-Mirim

nossa categoria. Agora estamos amparados na lei e temos certeza
que essa aprovação vai possibilitar um salto de qualidade na
educação pública de Luís Domingues e ainda na valorização dos
nossos trabalhadores em educação”, disse Genilson.
Para o presidente do Sinproesemma, professor Raimundo
Oliveira, essa foi mais uma vitória da educação e da categoria.
“Queremos agradecer a todos os que se empenharam, a
exemplo do execu�vo, legisla�vo e toda a categoria dos educadores
de Luís Domingues que entenderam a importância da aprovação
dessas leis. Quero ainda parabenizar a garra e a disposição do
coordenador do núcleo do Sinproesemma em Luís Domingues,
Genilson Abreu Teixeira e do coordenador da regional de Zé Doca,
Raimundo Silva. Con�nuaremos na luta para seguir com o ciclo de
conquistas para a nossa categoria e nos manteremos vigilantes
na defesa dos direitos dos trabalhadores em educação de todo o
Estado do Maranhão”, aﬁrmou o presidente Oliveira.
já conquistou na campanha
salarial 2020 reajuste de
13% para os educadores
da rede municipal; 1/3 das
TIMBIRAS
Em ação movida pelo férias incidindo sobre 45 dias,
Sinproesemma
contra
o sem perdas; promoções e
município de Timbiras, foi progressão de professores;
conquistado, em primeira complementação de 10% no
instância, o pagamento do adicional de risco para vigias,
reajuste integral do Piso do chegando a 40%; implantação
Magistério dos Professores de de anuênio e quinquênio
2018, correspondente a 6,81%. para servidores de apoio e
Segundo o Tribunal de Jus�ça professores; pagamento de
do Maranhão “de acordo com perdas salarias, em abril, que
o ar�go 487, I, do CPC… é variaram entre R$ 500,00 a R$
procedente o pedido e ex�ngo 1.000,00 reais, entre outras
o processo com resolução conquistas.
do mérito, para condenar o
FERNANDO FALCÃO
O
Sinproesemma
município de Timbiras-MA, a
pagar em favor dos professores conquistou a uniﬁcação de
de Timbiras a diferença matrícula para os trabalhadores
referente ao reajuste salarial de de Fernando Falcão. A uniﬁcação
6,81% do Piso Salarial Nacional permite que o professor com
duas matrículas de 20 horas ﬁque
a par�r de janeiro de 2018”.
com uma, de 40, possibilitando
BELA VISTA
Com
diálogo
e mais um vínculo no município
determinação o Sinproesemma ou fora dele.
par�ciparam do encontro, além
de representantes do Conselho
Municipal de Educação.

