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PALAVRA DO PRESIDENTE
Chegamos ao fim de mais um ano. 2021, nos trouxe vários desafios e ainda sob
a pecha da pandemia e as suas consequências, seguimos batalhando e tivemos
vitórias importantes para a nossa categoria.
No âmbito nacional, continuamos lutando contra o governo de retrocesso do
presidente da república, Jair Bolsonaro e sua equipe, que intensificou a tentativa de
retirada de direitos dos trabalhadores e dos menos favorecidos, trazendo de volta a
inflação, o desemprego, o avanço do custo de vida com o aumento exponencial dos
alimentos, combustível e energia elétrica e o pior de tudo, a fome. Tudo isso resultado
de uma política econômica desastrosa para os mais pobres e que beneficia os
grandes conglomerados internacionais.
Conquistamos o direito a vacinação de toda a comunidade escolar, após uma
intensa campanha junto ao Governo do Estado e Ministério Público, seguimos avançando na infraestrutura das escolas e debatemos incansavelmente os recursos dos
precatórios do Fundef com o governo do Estado e a categoria. Após muita luta, conquistamos as progressões, promoções, titulação e a gratificação profuncionário e
seguimos estruturando e fortalecendo o nosso sindicato com a aquisição e inauguração de sedes em diversas regionais e núcleos do Sinproesemma pelo Estado.
2022 nos apresenta novos desafios! Será o momento de lutar pela expansão da
nossa representatividade e de mais espaço para a categoria dos trabalhadores em
educação do Maranhão. Continuaremos firmes trabalhando pelo coletivo, pela educação e também para além da educação e com a força de todos, seguiremos
confiantes.

Raimundo
Oliveira
Presidente do
SINPROESEMMA
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Assembleia aprova prestação
de contas do Sinproesemma
referente aos anos de 2019 e
2020.
Os associados do Sinproesemma aprovaram a
prestação de contas referente ao exercício de
2019/2020. A Assembleia foi realizada sábado, 18 de
dezembro, no Hotel Santos Dumont, em São Luís.
Na Assembleia, a direção do Sinproesemma
reafirmou o compromisso com a transparência nas
finanças da entidade sindical e na aplicação dos
recursos dos associados.
Durante a explanação por parte da assessoria
contábil do Sinproesemma, os associados puderam
apreciar, debater e tirar dúvidas sobre o balanço
financeiro e patrimonial do sindicato.
A presidente do Conselho Fiscal, Eliene Ribeiro
apresentou aos associados a leitura do parecer contábil
e deu posicionamento favorável à aprovação da
prestação de contas dos exercícios de 2019 e 2020.
“Com a pandemia da Covid-19 não pudemos
realizar a Assembleia de Prestação de Contas referente
a 2019. Zelando pela transparência nas contas do Sindi

cato, nos organizamos e trabalhamos intensamente
para prestarmos as contas dos dois anos, 2019 e 2020,
agora em 2021”, enfatizou Eliene Ribeiro.
Segundo o secretário de Finanças do Sinproesemma, José dos Santos Brussio, mesmo em meio aos
desafios da pandemia e desse novo normal,
o Sinproesemma manteve a responsabilidade nas
contas e fechou o ano com receita.
“Esses dois últimos anos foram muito desafiadores, mas com seriedade e responsabilidade conseguimos promover várias atividades e ainda garantir o
funcionamento do Sinproesemma em todo o Estado do
Maranhão. Continuaremos organizados, investindo na
estruturação do Sinproesemma para garantir a luta dos
Trabalhadores em Educação de todo o Estado”,
ressaltou Brussio.
O presidente do Sinproesemma, Raimundo
Oliveira, enfatizou a responsabilidade e a transparência
das contas do Sinproesemma.
“De forma responsável, temos feito investimentos
que são necessários para a continuidade da luta dos
trabalhadores em educação. A luta não é fácil, mas
mesmo em meio as adversidades conseguimos avançar
com muito esforço e determinação e seguiremos firmes
e unidos para defender e assegurar os direitos dos
trabalhadores em educação do Estado do Maranhão”,
ratificou Oliveira.

SINPROESEMMA REÚNE DIREÇÃO GERAL PARA
AVALIAÇÃO ANUAL E PROJEÇÃO DE LUTAS.
A Direção Geral do Sinproesemma esteve reunida para deliberar
sobre Campanha Salarial dos Trabalhadores em Educação, avaliar a
conquista das Progressões, Promoções, gratificações e Titulações, Precatórios do FUNDEF Estadual e Municipais, sobras do Fundeb. O encontro aconteceu no Hotel Santos
Dumont, em São Luís, no mês
de dezembro.
Raimundo Oliveira, iniciou a
reunião abordando sobre a atual
conjuntura política nacional e estadual, onde fez um balanço das conquistas do Sinproesemma no ano
de 2021.
“Tivemos conquistas importantes nesse complexo ano de 2021 e
estamos em meio a importantes
lutas como a questão dos Precatórios do Fundef, das sobras do
Fundeb, das Campanhas Salariais
Estadual e Municipais. Então esse é
um momento importante de debate
para darmos direcionamento a essas
batalhas”, pontuou Oliveira.
Para a secretária geral do
Sinproesemma, Izabel Lins, reunir-se
com toda a direção é um momento
de troca e atualizações necessárias
para o melhor diálogo com toda a

categoria.
“Estas reuniões são tradicionais e acontecem todo final de ano e
além de trazer interação entre todos
os diretores, também traz a discussão dos problemas dos núcleos, a
avaliação das conquistas deste ano,
o planejamento das pautas para o
próximo ano. É um momento de
unidade para seguirmos avançando
nas conquistas tanto nas redes estadual quanto nas municipais da
educação pública no Maranhão”.
Para Jaile Lopes, da Coordenação do Núcleo de Barra do Corda
esse é “um momento importante
para a nossa categoria discutir as
políticas públicas educacionais e
também sobre a portaria interministerial que aborda o reajuste do piso
nacional para fortalecer a luta e os
direitos
dos
profissionais
em
educação”.
“Além de avaliarmos a ano de
2021, discutimos e construímos
pautas importantes para o ano de
2022. O Sinproesemma seguirá buscando a valorização dos trabalhadores em educação e as condições
necessárias para o fortalecimento e
o avanço da educação pública no
Maranhão”, finalizou Oliveira.
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Sinproesemma conquista progressões, promoções, titulação
e gratificação profuncionário
para os trabalhadores em educação do Maranhão

Os trabalhadores em educação do Maranhão
comemoraram mais uma conquista!
Após negociação do Sinproesemma com o
governo do Estado, foram implantadas as progressões,
promoções, titulações e gratificação Profuncionário dos
trabalhadores em educação.
Para o presidente do Sinproesemma, Raimundo
Oliveira, a conquista dessas demandas reprimidas vem
exatamente em um momento que os trabalhadores do
Brasil sofrem seguidos ataques.
“Felizmente, com compromisso e diálogo com o
governo do Estado, conquistamos essa importante
valorização profissional da nossa categoria, num momento de retiradas de direitos, lei que congela salário,
sem portaria interministerial do MEC que zerou o reajuste do piso em 2021. Isto é fruto de uma luta árdua e
persistente do Sinproesemma e do compromisso do
Governo em conceder as progressões, titulações, promoções e gratificação do Profuncionário que vai representar um ganho importante nos rendimentos dos educadores em um momento delicado, onde os direitos
dos trabalhadores em educação vêm sendo ferozmente
atacados”, pontuou Oliveira.
Inconsistências
Nas tratativas entre o Sinproesemma e o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), 15.925 profissionais da educação tem
direito à progressão, no entanto a divulgação da lista
suplementar do Decreto 37.167/2021 no Diário Oficial do
Estado, abrangeu somente 12.994 trabalhadores, deixando de fora 2.931 professores que devem ser
progredidos na carreira.
Diante da incosistência, o Sinproesemma, urgentemente, iniciou as tratativas administrativas com o
governo do Estado, através da Secretaria de Estado da
Educação (SEDUC) e a Secretaria de Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP) para a
correção imediata do ato executivo.
Em reunião com a SEGEP, a direção do Sinproesemma teve a confirmação do equívoco provocado
pelo sistema da secretaria e a resolubilidade do problema e publicação de uma nova lista no Diário Oficial
com as correções necessárias para pagamento na folha
de dezembro, retroativo a novembro.
“Com diálogo conseguimos resolver as inconsistências da lista do caderno de suplementos. Temos a
garantia que os trabalhadores em educação vão receber a sua merecida progressão. Continuamos o diálogo
com a Segep e Seduc para rever alguns casos que ainda
tem entendimentos diferentes por parte das
Secretarias”, finalizou Oliveira.
Inconsistências
Os representantes da Segep informaram aos
diretores do Sinproesemma que 249 titulações já serão
implantadas em dezembro e que a lista conta com 1.344

processos que estão em fase de tramitação para posterior implantação. Alexandrina explicou que toda a
dotação orçamentária já está disponível e que ninguém
deixará de receber a titulação.
Além das titulações, está tramitando 40 processos de promoções e 21 processos de gratificação do
profuncionario já foram finalizados, restando agora a
implantação na folha de dezembro, retroativo a
novembro.
Titulação
Os representantes da Segep informaram aos
diretores do Sinproesemma que 249 titulações já serão
implantadas em dezembro e que a lista conta com 1.344
processos que estão em fase de tramitação para posterior implantação. Alexandrina explicou que toda a
dotação orçamentária já está disponível e que ninguém
deixará de receber a titulação.
Além das titulações, está tramitando 40 processos de promoções e 21 processos de gratificação do
profuncionario já foram finalizados, restando agora a
implantação na folha.

LUTA DO SINPROESEMMA, SUBVINCULAÇÃO
DOS 60% DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF É
GARANTIDA NA CONSTITUIÇÃO

Proposta defendida pelo Sinproesemma e pela CNTE
foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado

O Sinproesemma, em conjunto com a Frente Norte/Nordeste em Defesa da Educação comemora mais
uma conquista, fruto da luta e da persistência dos
trabalhadores em educação. O Congresso Nacional
aprovou a subvinculação na Constituição dos Precatórios do FUNDEF em 60% para os professores e 40%
para investimentos na educação, assegurando os
precatórios fora do teto de gasto.
A conquista veio após a aprovação da PEC 23 no
Senado, que por outro lado, abre no Orçamento da
União de 2022 um espaço fiscal estimado em R$ 106
bilhões para bancar R$ 400 mensais aos beneficiários
do Auxílio Brasil e a criação de um subteto para o
pagamento de precatórios.
A matéria foi aprovada no plenário do Senado
por 61 votos a favor, 10 contra e 1 abstenção. Agora o
texto volta para a Câmara dos Deputados para ser
apreciada, visto que houve mudanças na proposta
advinda da Câmara.
Para o presidente do Sinproesemma, Raimundo
Oliveira que esteve em Brasília, debatendo com o relator da matéria, Senador Fernando Bezerra (MDB-PE), a
subvinculação inserida na Constituição representa a
concretização da grande luta da categoria para
assegurar o pagamento dos Precatórios do Fundef para
os trabalhadores em educação.
“Um dos pontos primordiais da PEC 23 é colocar
a subvinculação na Constituíção, assegurando os precatórios do Fundef fora do teto de gasto, sendo que o
pagamento, a partir de 2022, será para estados e municípios inscritos em 2021. Mesmo que parcelado em 3
vezes, mas com a garantia desse pagamento. Agora é
uma realidade! Matéria relevante e reforçada, através
do Projeto de Lei n°10.880/2021. Uma grande vitória
para toda a categoria. A educação é quem ganha. E a
luta é de todos nós”, comemorou Oliveira.
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SINPROESEMMA REALIZA 13º ENCONTRO ESTADUAL DE NÚCLEOS
O Encontro integrou e fortaleceu as ações do
Sinproesemma, aprofundando o debate e a mobilização da categoria, visando consolidar e avançar nas
conquistas dos núcleos no Estado do Maranhão. Com o
tema “Fortalecer a Luta Sindical pela Valorização Profissional”, o encontro teve início com a abordagem da
conjuntura política realizada pelo Secretário Geral da
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
(CTB), Nivaldo Santana, que enfatizou sobre o aprofundamento da crise do capitalismo no mundo, o golpe de
2016 no Brasil e a eleição de Bolsonaro que ampliou os
desafios da classe trabalhadora. Nivaldo abordou
ainda sobre a necessidade de mais representatividade
dos educadores no parlamento.
Para explorar a temática Fundeb Permanente –
PCCR e Campanha Salarial 2022, a secretária de Relação de Gênero da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e secretária de Relações
de Trabalho da CTB, Berenice D’Arc, debateu sobre os
desafios para manter o Fundeb atual no Brasil.
“Esse encontro é fundamental para iniciarmos um
debate que garanta não só a quantidade de recursos para a
educação e que esse recurso chegue aos profissionais, mas
também a organização dos trabalhadores em um momento
histórico que pode mudar a relação do Brasil, que é a
eleição”.
Foram realizadas ainda palestras sobre Eleições
Gerais 2022 e Precatórios do Fundef que tiveram como
palestrante a secretária de representação de núcleos
do Sinproesemma, Janice Neri e o presidente do Sinproesemma,
Raimundo
Oliveira,
respectivamente.
Para a secretária de Representação de Núcleos
do Sinproesemma, Janice Neri, esse foi mais um momento ímpar, onde se vislumbra o fortalecimento
do Sinproesemma.
“Vislumbramos fortalecer as ações do sindicato e
as mobilizações da categoria em todo o Maranhão,

buscando unidade em torno das pautas de reivindicação de valorização profissional que perpassa pela
garantia da reposição salarial, pelo cumprimento da
jornada e ainda o cumprimento dos PCCR’s, especialmente para o ano de 2022, que será um ano cheio de
desafios por conta das Eleições Gerais e um projeto
político que vislumbre a liberdade, justiça social, soberania, igualdade de oportunidade”, ressaltou Janice.Já
o presidente do Sinproesemma, Raimundo Oliveira,
disse ser fundamental a discussão de temas tão atuais
como Fundeb Permanente, Precatórios do Fundef, Aposentadoria entre tanto outros que impactam diretamente na vida do trabalhador em educação.
“Essa formação é um importante evento do
calendário de formação do Sinproesemma, onde debatemos sobre temáticas importantes e que impactam
diretamente na vida dos trabalhadores em educação,
de forma que com os debates e esclarecimentos ficamos mais familiarizados com os assuntos e preparados
para fazer a defesa dos direitos dos profissionais da
educação do Estado do Maranhão’, pontuou Oliveira.

SINPROESEMMA PROMOVE 7º ENCONTRO ESTADUAL DE
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO

O Sinproesemma realizou o 7º Encontro Estadual de Funcionários da Educação com o tema “O Fortalecimento dos Funcionários dentro das Políticas Educacionais: PCCR e Formação Continuada através do Profuncionário”. Promo vido pela Secretaria dos Servidores Técnicos e de Apoio, o evento contou com a participação de
Auxiliares de Serviços Gerais, Agentes Administrativos, Vigias, Secretários Escolares, etc. e debateu sobre
conjuntura e políticas relacionadas a classe.
“Estamos debatendo as problemáticas que envolvem os funcionários da educação e com isso nos mobilizando para continuar na luta por valorização e melhorias para esse público que é essencial no contexto escolar”,
disse Maria Militana, secretária de Servidores Técnicos e de Apoio do Sinproesemma.
O Encontro abordou ainda sobre a formação continuada através do Profuncionário e Tecnólogo e também
o fortalecimento dos funcionários escolares: políticas educacionais, PCCr, terceirização.
“É necessário o aprofundamento do conhecimento desses profissionais através de formação específica,
formatação das carreiras e dar o devido tratamento a esses profissionais. São muitos desafios e esse debate fortalece a luta e cria unidade ainda maior entre a comunidade escolar”, avaliou José Valdivino Moraes, secretário
executivo da (CNTE).
Para o presidente do Sinproesemma, Raimundo Oliveira, o 7º Encontro dos Funcionários de Educação tem
um grande significado e fortalece os profissionais da educação.
“Debatemos, discutimos e trocamos experiências com a categoria com o intuito de avançarmos na conquista dos direitos desses trabalhadores. Vamos buscar dentro da administração pública seja estadual ou nas redes
municipais a formação desses profissionais e a valorização de todos eles através de um plano de carreira e
qualificação no mais alto nível possível”, pontuou Oliveira.
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SINPROESEMMA DISCUTE RELAÇÕES DE TRABALHO NO
3º ENCONTRO DE COLABORADORES

Com o objetivo de integrar os colaboradores e
desenvolver um padrão de postura no sindicato, o
Sinproesemma realizou o 3º Encontro de Colaboradores
que teve como tema “Relações trabalhistas e ambiente
de trabalho sadio”. O encontro contou com a participação de colaboradores das 19 regionais do
Sinproesemma no Estado.
A programação contou com a palestra “Relações
Trabalhistas” que abordou temas como Férias, Acordos
Coletivos e Convenções Coletiva de Trabalho, Intervalo
intra jornada, Auxílio Alimentação, entre outros e ainda
a pa lestra sobre “Qualidade nas Relações Interpessoais
no Ambiente de Trabalho”.
“Os colaboradores são peças fundamentais no
funcionamento do Sindicato, são eles o primeiro contato do nosso sindicalizado com a instituição e desenvolver as habilidades profissionais dos nossos colaboradores é essencial para o bom funcionamento da entidade
sindical”, disse o secretário de Administração e
Patrimônio, Fábio Orlan.
Para o presidente do Sinproesemma, Raimundo
Oliveira, é imprescindível a formação dos colaboradores, pois além de me lhorar a qualidade dade no serviço
prestado aos sócios, mantem os nossos colaboradores
motivados e engajados.
“O Sinproesemma de fato se preocupa com os
seus colaboradores e investe na capacitação e motivação deles. E essa valorização é importante para eles se
sentirem preparados para lidar com os desafios do
dia a dia da vida profissional”, disse Oliveira.

SINPROESEMMA PROMOVE 7º ENCONTRO ESTADUAL DE
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
A ação é desenvolvida pela secretaria de Assuntos Educacionais e já foi realizada nas regionais de Zé
doca, que abrange os municípios de Boa Vista do
Gurupi, Centro Novo, Governador Newton Belo, Governador Nunes Freire, Junco do Maranhão, Maracaçumé,
Nova Olinda, Presidente Médici, Santa Luzia do Parúa;
Regional de Godofredo Viana, com os municípios de
Amapá do Maranhão, Cândido Mendes e Luís Domingues e ainda na regional de Rosário onde participaram
os conselheiros dos municípios de Barreirinhas, Santo
Amaro, Primeira Cruz, Humberto de Campos, Morros,
Icatu e Axixá.
Com carga horária de 8h, a formação conta com
as temáticas sobre organização, natureza e atribuição
do CME, legislação educacional brasileira e o CMEs,
atuação regulamentadora e normatizadora dos CMEs e
ainda o poder regulamentar e sua efetiva aplicação
pelos CMEs.
“E extremamente necessário incentivarmos a
criação e o fortalecimento de conselhos escolares e
conselhos municipais de educação com o objetivo de
incentivar a participação e a fiscalização da gestão
escolar e educacional, assim como diz o Plano Nacional
de Educação em sua meta 19”, observou a secretária de
Assuntos Educacionais do Sinproesemma, prof. Drª
Eunice Brussio.
Segundo a secretária adjunta, Aneri Ta vares, a
formação acontece em um momento de extrema
importância para os conselheiros municipais e a partir
de agora eles irão desenvolver melhor as suas funções.
Para o presidente do Sinproesemma, Raimundo Oliveira, os conselheiros de educação tem papel preponderante no processo de gestão democrática da educação.
“A gestão pública pressupõe a participação
social e o papel dos Conselhos Municipais de Educação
é de extrema importância para o processo de gestão
democrática, o que fortalece as políticas públicas
educacionais”, avaliou Oliveira.
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NÚCLEOS NA LUTA
O Sinproesemma denuncia as perseguições que vem sofrendo o Professor
Josimar, mas conhecido como Professor Mazinho, dos prefeitos das cidades de
Urbano Santos e Belágua, locais onde o professor Mazinho leciona.
Por não se curvar aos desmandos do grupo político dos prefeitos e não
apoiar as suas candidaturas na corrida eleitoral passada e ainda fazer parte do
núcleo do Sinproesemma na cidade de Urbano Santos, as perseguições contra
Mazinho se intensificaram.
Como represália, o Professor Mazinho teve a sua lotação transferida da
sede do município para povoados distantes, pedido de apresentação em escolas
na qual ele não está lotado, adição de falta no contracheque, supressão dos
vencimentos e cancelamento de licença médica sem justificativa legal.
Cachoeira Grande
A
coordenação
do
núcleo do Sinproesemma no
município de Cachoeira Grande
vem buscando de todas as
formas garantir o pagamento
das sobras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB para os profissionais de Cachoeira Grande. De
acordo
com
levantamento
prévio do núcleo do Sinproesemma realizado através dos repasses e das folhas de pagamentos
dos Trabalhadores em Educação
existem sobras relativa ao ano
de 2020 e aumento da receita
em 2021, o que sugere sobras
também, mas o gestor municipal
insiste em ludibriar os servidores
e não realiza o devido pagamento
aos
profissionais
da
educação.
Duque Bacelar
O núcleo do Sinproesemma em Duque Bacelar desenvolveu a Campanha Natal Solidário
como o objetivo de arrecadar
cestas básicas e brinquedos
para doar para as famílias
carentes do município. Todo o
material arrecadado foi entregue às famílias em uma solenidade que contou com a presença do presidente do Sinproesemma
Raimundo
Oliveira.

EXPEDIENTE

D’Classe

Diretoria Geral:
Presidente
Nome: Raimundo Nonato Costa Oliveira (São Luís)
1º Vice-presidente
Nome: Henrique Gomes De Oliveira (São Luís)
2º Vice-presidente
Nome: Jaile Antonio Lopes Dos Santos (Barra Do Corda)
Secretaria Geral
Nome: Izabel Cristina Alves Lins (Açailândia)
1º Secretário Geral
Nome: Valdielcio Alves De Moura (Lago Da Pedra)
2º Secretária Geral
Nome: Giselle Araujo Leal Santos (Pedreiras)
Secretaria De Finanças
Nome: José Dos Santos Brussio (São Luis)
1º Secretária De Finanças
Nome: Edna Teixeira Martins (Itapecuru Mirim)
2º Secretário De Finanças
Nome: Raimundo Rodrigues Da Silva (Zé Doca)
Secretaria De Assuntos Educacionais
Nome: Maria Eunice Campos Brussio (São Luis)
1ª Secretária Adjunta De Assuntos Educacionais
Nome: Antonia Silva Pinheiro (Santa Inês)
2ª Secretária Adjunta De Assuntos Educacionais
Nome: Aneri Tavares (São Luís)
Secretaria De Imprensa E Divulgação
Nome: Jean Pierry Lopes Siqueira (Codó)
1º Secretário Adjunto De Imprensa E Divulgação
Nome: Claúdio José Braga Rocha (Barra Do Corda)
2º Secretário Adjunto De Imprensa E Divulgação
Nome: Reinaldo Santos Cruz (Godofredo Viana)
Secretaria De Políticas Sociais
Nome: Aceilton Gonzaga Soares (Presidente Dutra)
1ª Secretária Adjunta De Políticas Sociais
Nome: Dayse Clea Araujo Soares (São Luís)
2ª Secretário Adjunta De Políticas Sociais
Nome: Michael Da Silva Alves (Santa Inês)

Paraibano
O núcleo do Sinproesemma
em
Paraibano
está
de sede nova. A conquista do
espaço dos trabalhadores em
educação no município é fruto
do trabalho sério de reestruturação dos núcleos e regionais
do Sinproesemma pelo Estado.
A festa de inauguração contou
com a presença do presidente
do Sinproesemma, Raimundo
Oliveira, e de membros da
diretoria estadual do sindicato.
Paço do Lumiar
Os trabalhadores em
educação de Paço do Lumiar
conquistaram o abono salarial
do Fundeb, com o novo mínimo
de 70% de gastos com pessoal,
além de outros benefícios
para os profissionais em educação do município. A conquista
foi possível após reunião entre
Sinproesemma e a Prefeitura
de Paço do Lumiar. O núcleo do
Sinproesemma em Paço está
lutando ainda pela reformulação
de Plano de Cargos, Carreiras
e
Salário
(Lei
municipal
nº424/2009), rateio do Fundef
com 60%, o quinquênio, as
gratificações, as progressões,
dentre outros, de suma importância para os profissionais em
educação de Paço do Lumiar.

Pastos Bons
A direção Estadual do
Sinproesemma esteve na cidade
de Pastos Bons onde reuniu com
representantes da Prefeitura e
discorreram sobre pautas importantes para a categoria, como
disponibilidade para o coordenador do Núcleo Municipal do
Sinproesemma no município,
Precatórios do FUNDEF e Abono
Salarial.
Porto Franco
Os trabalhadores em
educação de Porto Franco inauguraram a nova sede da entidade sindical. Os educadores participaram ainda da eleição para a
escolha da nova diretoria da
coordenação
regional
do
Sinproesemma de Imperatriz.
Pio XII

Na cidade de PIO XII, o
núcleo do Sinproesemma junto
com a diretoria estadual da
entidade estiveram reunidos
com a gestão municipal e a
categoria para discutir sobre a
Reforma da Previdência do
município. Durante a reunião, o
Sinproesemma defendeu uma
reforma que faça justiça social,
trazendo benefícios para os
servidores em educação.

do município. Na discussão foi
tratado sobre o pagamento
retroativo da diferença salarial
em relação a implantação do
PCCR, precatórios do Fundef e
a confecção de uma Lei municipal, sobras do Fundeb, entre
outros.
Presidente Dutra
O núcleo do Sinproesemma de Presidente Dutra, realizou
reunião com a categoria que
contou com a presença da
direção estadual do Sinprosemma para discorrer sobre progressões, promoções, titulação e
gratificação
profuncionário,
precatórios do Fundef, sobras do
Fundeb no sentido de manter a
categoria informada da luta e
dos direitos da categoria. Foi
apresentado ainda a nova
assessoria jurídica da Regional
de Presidente Dutra.

Pindaré-Mirim
A direção do Sinproesemma esteve na cidade de
Pindaré-Mirim onde tratou com
os vereadores sobre o Projeto de
Lei da Reforma da Previdência
Municipal. O Sinproesemma
marcou posicionamento apr
sentou proposta de alíquotas
para os servidores que faça justiça social, sendo que aqueles que
Jenipapo dos Vieiras
ganham menos paguem menos
Em Jenipapo dos Vieiras, e os que ganham mais paguem
a direção do Sinproesemma mais.
reuniu com a prefeitura onde
discorreu sobre pontos pertinentes aos direitos dos trabalhadores em educação
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42º Suplente
Nome: José De Ribamar Carvalho Lima (São Luis Gonzaga)
43ª Suplente
Nome: Aldenice Vargas Da Costa (Porto Franco)
44º Suplente
Nome: Dalmo Silva Coimbra (Cachoeira Grande)
45ª Suplente
Nome: José Pereira Da Silva (São Félix De Balsas)
46ª Suplente
Nome: Gabriel Arcangelo Pereira Filho (Conceição Do Lago
Açu)

Secretaria De Formação Sindical
Nome:amarildo Silveira Pereira (Penalva)

Secretaria De Esporte E Lazer
Nome: Euges Silva De Lima (São Luís)

4º Suplente
Nome: Uziel Lopes Da Silva (Barão De Grajaú)

23° Suplente
Nome: Hailton Carlos Alves(Icatu)

1ª Secretário Adjunto De Formação Sindical
Nome: Ivanildo Galvão De Sousa (Bela Vista)

1º Secretário Adjunto De Esporte E Lazer
Nome: Francisco Bento Pereira (Imperatriz)

5º Suplente
Nome: Damião Vieira De Alencar (Lagoa Grande)

24ª Suplente
Nome: Maristela Roque De Abreu Silva (Vargem Grande)

2º Secretária Adjunto De Formação Sindical
Nome: Leonilde Santos Chaves (Barreirinhas)

2º Secretário Adjunto De Esporte E Lazer
Nome: Carlos Alberto Gomes Arraes (Peritoró)

6ª Suplente
Nome: Jomafre Araujo Braga (Araioses)

25ª Suplente
Nome: Manoel De Jesus Fonseca Gois (Cajapió)

Secretaria De Relações Institucionais
Nome: João Vieira De Sá (São Luís)

Secretaria Dos Aposentados (As)
Nome: Francisca Edina Lima Castro (São Luís)

7º Suplente
Nome: Silvana Maria Lopes De Sousa (São Luis)

26º Suplente
Nome: Genilson Abreu Teixeira (Luis Domingues)

1º Secretária Adjunto De Relações Institucionais
Nome: Arlete Sousa Sales (Rosário)

1ª Secretária Adjunta Dos Aposentados (As)
Nome: Maria Raimunda Ribeiro Bayma (São Luís)

8º Suplente
Nome: Anildo De Sousa Carneiro (Igarapé Do Meio)

27º Suplente
Nome: Luís Carlos Cardoso Viana (Presidente Médici)

2º Secretário Adjunto De Relações Institucionais
Nome: Carlos Henrique Soares Cabral (Imperatriz)

2ª Secretária Adjunta Dos Aposentados (As)
Nome: Dalvanira Dos Santos Oliveira Nunes (São Luís)

9ª Suplente
Nome: Suely Alves Dos Santos Machado (São Luis)

28ª Suplente
Nome: José Carlos Mafra (São Luis)

Secretaria De Assuntos Jurídicos
Nome: Josivaldo Corrêa Silva (São Luís)

Secretaria De Representação De Núcleos Municipais
Nome: Janice Da Silva Nery (São Luís)

10º Suplente
Nome: Maria Lucilene Barbosa Freitas (Jenipapo Dos Vieiras)

29º Suplente
Nome: Maelson Queiroz Da Silvao (Godofredo Viana)

1º Secretário Adjunto De Assuntos Jurídicos
Nome: Francisco Das Chagas Ferreira Chaves (Zé Doca)

1º Secretário Adjunto De Representação De Núcleos
Municipais
Nome: Sérgio De Assis Lopes (São Bento)

11ª Suplente
Nome: Paulo César Da Silva (Esperantinópolis)

30º Suplente
Nome: Fredson Leite Calixto (Imperatriz)

12ª Suplente
Nome: Venceslau Gomes De Assis (Timon)

31ª Suplente
Nome: Maria Lucinete Sousa Da Silva (Lago Verde)

13ª Suplente
Nome: Reginésia Caldas Silva (Igarapé Do Meio)

32º Suplente
Nome: Carlaci Ferreira Gonçalves Monteiro (Poção De Pedras)

14º Suplente
Nome: Edileuza Liarte Lima Pinheiro (Paulo Ramos)

33º Suplente
Nome: Osano Alves Quirino Júnior (Satubinha)

15ª Suplente
Nome: Damião Ferreira Carvalho (Centro Novo)

34ª Suplente
Nome: Manoel Alves Dos Santos (Lago Do Junco)

16ª Suplente
Nome: Rafael Pereira De Aguiar (Santa Inês)

35ª Suplente
Nome: João Batista Marques Cabral (Cajari)

17º Suplente
Nome: Maria Horas Lima (Lagos Dos Rodriguês)

36ª Suplente
Nome: Mariléia Souza Teixeira (Morros)

18º Suplente
Nome: Ana Léa Pontes Silva (Santo Amaro)

37ª Suplente
Nome: Hamilton Ferreira Batista (Fernando Falcão)

19º Suplente
Nome: Elissandra Durans Silva Cardoso (Santa Luzia Do
Paruá)

38ª Suplente
Nome: Raimundo Rodrigues Da Silva – Neno (Porto Franco)

2ª Secretário Adjunto De Assuntos Jurídicos
Nome: Benigno Lima Nascimento (Caxias)
Secretaria De Cultura
Nome: Jori Mary Souza Dos Santos (São Luís)
1ª Secretária Adjunta De Cultura
Nome: Rose Maria Costa Pereira (São Luís)
2º Secretária Adjunto De Cultura
Nome: Mary Braga Monteiro (São Luis)
Secretaria De Saúde, Segurança E Meio Ambiente Do
Trabalho
Nome: Wilas De Moraes Nascimento (Imperatriz)
1ª Secretária Adjunta De Saúde, Segurança E Meio Ambiente
Do Trabalho
Nome: Francisca Das Chagas França (São Luís)
2ª Secretária Adjunto De Saúde, Segurança E Meio Ambiente
Do Trabalho
Nome: Amélia De Sousa Leitão (Timon)
Secretaria Da Mulher Trabalhadora
Nome: Rita De Cássia Nunes Pereira (São Luis)
1º Secretária Adjunta Da Mulher Trabalhadora
Nome: Leonízia Neta Rodrigues (Pinheiro)
2º Secretária Adjunta Da Mulher Trabalhadora
Nome: Marilene Silva Gaioso Do Nascimento (Bacabal)

2º Secretário Adjunto De Representação De Núcleos
Municipais
Nome: Divaldo Sousa Domingues (Imperatriz)
Secretaria Dos Servidores Técnicos E De Apoio
Nome: Maria Militana Martins (São Luís)
1ª Secretária Adjunta Dos Servidores Técnicos E De Apoio
Nome: Raimunda Regina Ferreira Nogueira (São Luís)
2º Secretária Adjunto Dos Servidores Técnicos E De Apoio
Nome: Ana Da Graça Moura De Almeida (São Luís)
Secretaria De Administração E Patrimônio
Nome: Fábio Orlan Melo Da Silva (São Luís)
1º Secretário Adjunto De Administração E Patrimônio
Nome: Márcio Teixeira Rêgo (Balsas)
2º Secretário Adjunta De Administração E Patrimônio
Nome: Bethoven Jardim Dutra (Vitrória Do Mearim)
1º Suplente
Nome: Maria De Jesus Araujo De Sousa (São Luis)
2º Suplente
Nome: Rita Joana Marinho Pereira (São Luis)
3ª Suplente
Nome: Márcia Clarência Siqueira Bayma (São Luis)

20º Suplente
Nome: Márcio Santos Pires (Itaipava Do Grajaú)

39º Suplente
Nome: Manoel Messias Rodrigues Dos Santos (Fernando
Falcão)

21ª Suplente
Nome: Gilberto Gil Pires Mesquita (São Roberto)

40ª Suplente
Nome: Rubens Alves De Oliveira (Porto Franco)

22º Suplente
Nome: Jeane Evangelista Alves Miranda (Bacabal)

41º Suplente
Nome: Marcelo Macau Rocha (São Luis)

47ª Suplente
Nome: Antonio Ferreira Sousa Filho (Timbiras)
48ª Suplente
Nome: José Sousa Simões (Urbano Santos)
49º Suplente
Nome: Joabson Jarder Ataíde Santos (Humberto De Campos)
50º Suplente
Nome: Silvio Rabelo Almeida (Axixá)
51º Suplente
Nome: João Batista Serra Costa (São Vicente Férrer)
Conselho Fiscal:
Conselho Fiscal
Nome: Eliene Ribeiro Oliveira (São Luis)
Conselho Fiscal
Nome: Gildenê Souza De Carvalho (São Domingos Do
Azeitão)
Conselho Fiscal
Nome: Ildeni Silva Dos Santos Carneiro (São Luis)
Conselho Fiscal
Nome: Valdivan Martins Pessoa (Bela Vista)
Conselho Fiscal
Nome: Cristiane Araujo Diniz Da Silva (São Jose De Ribamar)
Suplente
Nome: Flávia Maria Leitão Diniz (Paço Do Lumiar)
Suplente
Nome: Lenir Macedo De Moraes (Timon)
Suplente
Nome: Rosilene Silva Moraes (Paço Do Lumiar)

ASS. COMUNICAÇÃO
GEAN BRITO (JORNALISTA), MARDEN RAMALHO
(JORNALISTA) AYLAN CARVALHO (JORNALISTA),
ERISDILSON M. PINHEIRO (DESIGNER GRÁFICO).
FOTOS: ASCOM.
IMPRESSÃO: GRÁFICA PRELO / SÃO LUÍS-MA
CONTATOS: ASCOM@SINPROESEMMA.ORG (98) 99128-9584
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SINPROESEMMA FORTALECE A LUTA DA CATEGORIA COM
INAUGURAÇÕES DE NOVAS SEDES DE NÚCLEOS
Diretoria do Sinproesemma inaugurou novas sedes nos núcleos do Sindicato de São Raimundo
do Doca Bezerra; Jenipapo dos Vieiras; Santa Luzia do Paruá; Barreirinhas; Poção de Pedras;
Lagoa Grande, Paraibano e Cachoeira Grande
A inauguração de sedes próprias nos núcleos do Sinproesemma no Maranhão faz parte do planejamento e
o fortalecimento da categoria dos trabalhadores em educação do Maranhão.
Com compromisso, a gestão Garantir Direitos e Avançar na Unidade e na Luta” vem estruturando o Sinproesemma em todo o Estado do Maranhão, o que fortifica a luta pelos interesses dos trabalhadores e em defesa de
uma educação pública e de qualidade.
“A nossa categoria é muito combativa, de forma que a estruturação da nossa sede, do nosso sindicato aqui
em Jenipapo dos Vieiras, é mais uma ferramenta que vai fortalecer a nossa luta pelos direitos dos educadores (as).
Estamos todos de parabéns!”, disse Gleiane Serra, coordenadora do Núcleo do Sinproesemma
em São Raimundo do Doca Bezerra.
Segundo a coordenadora do núcleo do Sinproesemma em Santa Luzia do Paruá, Elisandra Durans, agora os
associados vão poder aproveitar da melhor estrutura para
“Essa é mais uma conquista do núcleo do Sinproesemma em Santa Luzia do Paruá. Agora vamos oferecer
as melhores instalações para que os servidores da educação sejam bem acolhidos”, enfatizou Elisandra.
Para Raimundo Oliveira, presidente do Sinproesemma, a estruturação do sindicato no Estado se torna cada
vez mais importante para o sucesso da luta.
“É com grande alegria que estamos entregando as novas sedes dos núcleos do Sinproesemma pelo
Maranhão. Esses novos espaços vão fortificar a luta do sindicato e proporcionar mais qualidade no atendimento
para os nossos associados. Seguiremos firmes em busca da garantia dos direitos dos trabalhadores
em educação e na estruturação do Sinproesemma em todo o Estado”, pontuou Oliveira.
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FESTA DO EDUCADOR LEVA ALEGRIA E PRÊMIOS PARA OS
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MARANHÃO
A tradicional Festa do Educador mobilizou milhares de trabalhadores e trabalhadoras da
educação na sede social do Sinproesemma

Com o tema “Festejar as conquistas, superar a pandemia e lutar por mais vitórias”, os educadores se divertiram e dançaram ao som da banda Dá 1 Rollê que abriu a festa logo no início da tarde, em seguida Gilson Radical
incendiou os presentes com muito suingue, animação e danças coreografadas. A banda Forró no Groove e Marcelo Guto aproveitaram a noite para relembrar antigos forrós e os hits do momento e fechando a noite a banda
Switch 14 trouxe o melhor do arrocha diretamente da Bahia.
“Pensamos em uma programação diversificada e que trouxesse muita animação aos educadores. Nesse ano
de muitas dificuldades, ainda com a pandemia da Covid-19, é importante espairecer e se divertir”, comentou
Jori Mary, secretária de Cultura do Sinproesemma.

SORTEIOS

No intervalo das bandas, a direção do Sinproesemma realizou sorteio de notebook’s e ainda o bingo de duas
motos Pop e um carro Kwid 0km.
O primeiro felizardo da noite, ganhador de um notebook, foi o professor José de Ribamar Carvalho Lima do
município de São Luiz Gonzaga. A segunda ganhadora de um notebook foi a professora aposentada Maria do
Rosário Nascimento. Fechando o sorteio de notebook, a professora Rauracy de Jesus Santiago Ferreira que
leciona no Centro de Ensino Santa Teresa, em São Luís.
“Além de vim descontrair e reencontrar os colegas ainda estou saindo com esse presente belíssimo e que vai
ajudar me ajudar muito. Muito feliz e satisfeita com mais essa conquista que eu agradeço ao Sinproesemma”,
vibrou a professora aposentada Maria do Rosário.

BINGOS

No primeiro bingo de uma
moto Honda Pop, o grande ganhador foi o professor Valdivan Martins
Pessoa, da cidade de Bela Vista do
Maranhão. A segunda moto bingada,
teve como grande vencedora a professora do Centro de Apoio à Pessoa
com Surdez (CAS), Mariluce da Silva
Goulart Amorim.
Chegada a hora do grande
momento da noite, o sorteio do
Renault kwid 0km, levou expectativa
e tensão aos trabalhadores em educação presentes na festa. Após o
sorteio de uma cartela cheia, a
grande sortuda da noite que levou
um carro novinho foi a professora
Andréa Regina Batista Reis que
leciona no CESJO (Cidade Operária).
“Não tenho nem palavras para
agradecer esse momento. É a realização de um sonho que o Sinproesemma está me oportunizando.
Estou muito feliz”, gritou a professora
Andréa.
Para o presidente do Sinproesemma, Raimundo Oliveira, apesar

do ano de tantas perdas, das renúncias por conta da Covid-19 e de
tantas lutas, vê a satisfação no rosto
dos educadores compensa todo o
trabalho.
“Trabalhamos muito o ano
inteiro pela garantia dos direitos dos
trabalhadores em educação de todo
o Maranhão. Vê hoje a alegria desses
profissionais aqui na nossa sede
social não tem preço, compensa
toda essa nossa rotina desgastante.
Seguiremos firmes, em busca de
novos desafios e sempre defendendo
os direitos dos trabalhadores em
educação
do
nosso
Estado”,
frisou Oliveira.

