O

SINPROESEMMA CONQUISTA REAJUSTE SALARIAL PARA OS
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MARANHÃO

professores partidários da polítiSinproesemma conquistou
ca do quanto pior melhor, que só
a recomposição salarial para
pensam nos seus propósitos e estoda a carreira dos trabaquecem os anseios da categoria, o
lhadores em educação do Estado
Sinproesemma reafirma a conquisdo Maranhão. A partir de agora,
ta do reajuste na Campanha Salanenhum trabalhador em educação
rial 2020 e os ganhos reais para todo Estado vai receber abaixo do
dos os trabalhadores em educação.
piso salarial como especifica a Lei
Para se ter ideia do tamado Piso. Para a equiparação, os pronho
da
conquista do Sinproesemfissionais da educação irão receber
ma, 23,06% de professores ativos
valorização de 5% a 17,49%, abranirão receber reajuste de 17,49%. Se
gendo todos os aposentados, penformos levar em consideração os
sionistas e contratados.
percentuais de reajuste de 5,31%
Os professores em início de
até 17,49% esse número chega a
carreira, 40 horas, terão rendimenmais da metade da categoria, com
to mensal de R$ 6.358,96 e pro57,27% de professores contemplafessores de 20 horas, em início de
dos, algo em torno de 17.000 docarreira, valor proporcional de R$
centes.
3.179,48.
Somados a esses percen“Temos que comemorar
tuais, os professores ainda terão
essa grande conquista da categoas vantagens previstas no Estatuto
ria. O reajuste salarial era anseio
do Magistério garantidas, incidindo
dos Trabalhadores em Educação e
sobre os vencimentos as titulações
o Sinproesemma com habilidade e
de 15% para professor especialista,
diálogo conquistou já para o mês
20% para professor Mestre e 25%
de fevereiro, garantindo a valorização dos Trabalahdores em Educa- promoções, titulações, ampliação vidores Públicos Estaduais do Sub- para professor Doutor e ainda 1%
ção e demonstrando que o Sinproe- de matrículas, concurso público grupo do Magistério da Educação a cada ano por tempo de serviço,
semma está atento aos direitos dos permanente para todas as áreas Básica e em nenhum momento me- além de 5% de interstício a cada
trabalhadores”, disse Raimundo da educação, gratificação de difícil xeu na reestruturação de carreira mudança de referência.
acesso e área de risco, formação e dos profissionais da educação, es“Em meio a toda crise que
Oliveira.
melhorias
na
infraestrutura
das
estando
mantidos
os
cargos,
classes
e
vivemos,
onde muitos estados não
Além da conquista do reavão conceder nenhum tipo de reajuste salarial todos os demais pon- colas, enfim, discutir todas as políti- referências.
cas
públicas
da
educação
do
nosso
“O
texto
é
bem
claro.
É
esjuste e nem sequer estão pagando
tos da pauta de reivindicação estão
pecífico sobre o valor do vencimen- os seus servidores em dia, conquissendo discutidos entre o Sinproe- Estado”, enfatizou Oliveira.
to base dos servidores, portanto, tamos através do diálogo e do ensemma e a Secretaria de Estado de
não modifica em nada a estrutura tendimento a recomposição salaEducação (SEDUC).
Enviado
pelo
Governo
do
da carreira dos trabalhadores em rial da nossa categoria. Voltaremos
“Agora vamos continuar a
discussão dos outros pontos da Maranhão à Assembleia Legislativa educação”, disse Raimundo Olivei- à mesa de negociação em busca de
novas conquistas para os Trabalhapauta de reivindicação da Cam- e aprovado no parlamento estadu- ra.
Ainda como forma de com- dores em Educação do Maranhão”,
panha Salarial 2020, como a au- al, o projeto de Lei tratou sobre o
valor
do
vencimento
base
dos
Serbater
Fake
News, propagada por concluiu Oliveira.
tomaticidade das progressões,
Começamos um novo ciclo e a gestão Unidade e Luta por Mais Conquistas do Sinproesemma já tem importantes vitórias para comemorar e muitas lutas
em curso.
Dentre tantos embates, a aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb) se torna uma das principais bandeira do Sinproesemma para 2020. Com validade até dezembro do corrente ano, caso o Fundeb não seja renovado, cerca
de 92% dos estudantes das escolas municipais do Brasil podem ficar sem aulas e a região Nordeste seria uma das mais prejudicadas, afetando 98% dos municípios
e 99% dos estudantes de educação básica da nossa região, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
É preciso lutar e resistir para que seja mantido e também ampliado o Fundeb. A continuidade do fundo é fundamental, já que estamos nos referindo a
uma importante fonte de recursos para o financiamento da rede pública de ensino no país.
Hoje, existem propostas na Câmara e no Senado que pactuam pela permanência do fundo (sem data de validade como prevê a
lei atual). No Senado, tramitam as propostas de emenda constitucional PEC 65/2019 e PEC 33/2019, e na Câmara dos Deputados, a PEC
15/2015, que tem como relatora a professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO).
O Sinproesemma defende o Fundeb permanente e com mais recursos e apoia a PEC 15/2015, mas entende ser necessário
alguns pequenos ajustes. A PEC 15/2015 propõe o Fundeb permanente, a ampliação gradativa de participação da União de 10% para
40%; inclusão de 80% da receita da exploração do petróleo e gás natural no fundo; criação de um sistema híbrido de distribuição dos recursos da União utilizando o Valor Aluno Ano e o Valor Aluno Ano Total; instituição do Custo Aluno Qualidade (CAQ) como regra
constitucional; determinação de aplicar, no mínimo, 70% da receita do Fundeb na remuneração de profissionais da educação
– e não apenas do magistério – em efetivo exercício nas redes de ensino, entre outros pontos.
Além de lutar contra o desmonte da educação, o Sinproesemma estará nas ruas junto aos trabalhadores na luta
contra a PEC 905/2019, denominada de contrato Verde e Amarelo, que flexibiliza direitos dos trabalhadores e precariza
ainda mais as relações entre patrão e empregado, a Reforma Administrativa que ataca o serviço público, o desmonte e
privatização das empresas, a escalada autoritária e pela liberdade democrática.
Em 2020, teremos grandes embates pela frente. Mas já demos provas suficientes de que, com mobilização,
unidade e luta da categoria, da classe estudantil, e também da sociedade civil, podemos inviabilizar a maioria das
investidas do governo federal. A Gestão Unidade e Luta por mais conquistas do Sinproesemma permanecerá alerta e
mobilizada em defesa da Educação pública, laica e de qualidade, assim como pela manutenção dos direitos dos trabalhadores, vital para o desenvolvimento do país e melhoria de vida das pessoas.

Projeto de Lei

A

FEPA: SINPROESEMMA DEMOSTRA AS NOVAS ALÍQUOTAS DE
CONTRIBUIÇÃO PARA OS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO

partir do dia 02 de março, entraram em vigor as novas alíquotas de contribuição ao
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (Fepa), alteradas pela Lei Complementar 014/2019,
aprovada pela Assembleia Legislativa em novembro de
2019, que fez a adequação ao que determina a Reforma da Previdência Nacional, onde as alíquotas estaduais não podem ser inferiores às alíquotas da União, assim como as reduções tem que estar em conformidade
com a Emenda Constitucional nº 103/2019.
No Maranhão, o governo optou por implantar
alíquotas progressivas, variando entre 7,5% para quem
ganha até um salário mínimo a até 22% para quem ganha acima de 39 mil reais. Como os índices são aplicados a partir da faixa salarial, é preciso ficar atento
ao cálculo, devendo-se levar em consideração o vencimento, a Gratificação Atividade Magistério (GAM), o
tempo de serviço e a titulação. Lembrando que para
cálculo do tempo de serviço é acrescido 1% a cada ano
e para a titulação é acrescido 15% para professor Especialista, 20% para professor Mestre e 25% para professor Doutor.
Em alguns casos, a contribuição do servidor
será menor que os 11% que atualmente é praticado.
O Sinproesemma salienta que a nova norma
para o Fepa não atingirá os aposentados, tendo em vista que não tem nenhuma proposta do Governo do Estado tramitando na Assembleia Legislativa que mude
as regras da aposentadoria por idade mínima ou tempo de contribuição.

Sinproesemma participa de reunião no IPREV onde esclareceu pontos sobre a nova alíquota previdenciária e processos de aposentadoria dos trabalhadores em educação

veja como acessar a calculadora de alíquota
previdenciária do iprev - ma

1. ACESSE O SITE: http://iprev.ma.gov.br 2. CLIQUE NO BANNER: calculadora 3. INSIRA OS DADOS: é necessário
de alíquota previdenciária
estar com o contra-cheque em mãos

SINPROESEMMA MOBILIZADO CONTRA O CORONA VÍRUS
Tendo como direcionamento o
decreto 35.677 de 21 de março de 2020
do Governo do Maranhão que estabelece medidas de prevenção do contágio e
de combate à propagação da transmissão
da COVID-19, causada pelo Coronavírus,
o Sinproesemma suspendeu as atividades da sede administrativa, das unidades regionais e dos núcleos sindicais por
quinze dias, até o dia 06 de abril. A casa
do Educador e a Sede Social da entidade
sindical já estavam com as atividades suspensas desde quarta-feira, 18 de março.
“Infelizmente, já temos casos

confirmados do novo Corona vírus no
Maranhão e mais de mil no Brasil e é nosso dever aumentar a
atenção e tomar todas as medidas para
ajudar na contenção
da pandemia. Neste
momento, a vida e o
bem estar dos maranhenses e brasileiros
são mais importantes”, disse Raimundo
Oliveira, presidente
do Sinproesemma.

O Sinproesemma ratifica as recomendações de prevenção ao Corona
vírus que incluem o
isolamento domiciliar e evitar aglomerações, reforço da
prevenção individual com a etiqueta
respiratória (como
cobrir a boca com
o antebraço ou lenço
descartável ao tossir
e espirrar), prática
da higiene frequen-

te como lavar as mãos com frequência, usar álcool em gel 70% e toalhas
de papel descartáveis, desinfecção de
objetos e superfícies tocados com frequência, como celulares, brinquedos,
maçanetas, corrimão, são indispensáveis para a proteção contra o vírus.
Todas as informações e atualizações sobre os procedimentos diante
a pandemia do COVID-19, assim como
a possibilidade de retorno ou manutenção da suspensão das atividades serão
amplamente divulgadas nos meios de
comunicação do Sinproesemma.

