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Entre as pautas, o reajuste da tabela salarial de vencimento, a implantação dos direitos estatutários, processo de eleição dos delegados 

sindicais nas UEB’s, criação do fórum de discussões e elaboração de plano de reação à Reforma da Previdência. Página 04

Sindeducação diz 
não às reformas 
do governo!
Professor, estão querendo retirar 
os nossos direitos. Diga não às 
propostas de reforma elaboradas 
pelo governo federal. 
Pág. 05

Membros da Mesa de Negociação discutem com o governo municipal Professora Elisabeth Castelo Branco apresenta propostas 
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Diretoria do SINDEDUCAÇÃO cobra 
         construções de Creches e Escolas  Pág. 07SINDFOLIA 2017 Pag. 08

Após anos de luta do Sindeducação, novo Conselho do Fundeb é empossado

Sindeducacao em defesa 
dos professores 
e contra 
o retrocesso!

Organização, alegria e diversão marcaram 
o carnaval do Sindeducação

Pág. 04
A professora Elisabeth Castelo Branco e o professor Joseilton Melônio são empossados no Conselho Municipal do FUNDEB

Escolas da rede 
municipal de São Luís 
permanecem no 
abandono
O Sindeducação, ao longo desses 
quatro anos, tem acompanhado 
a situação precária das escolas da 
rede municipal de São Luís e de-
nunciado aos órgãos competen-
tes. Pág. 03

Sindeducacao
luta para 
mudar esta realidade!

,

,

,,

,,



PALAVRA 
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2EDITORIAL

PROFESSORA ELISABETH CASTELO BRANCO

Os últimos quatro anos 
nos reservaram uma 
luta incessante e árdua 
em prol da categoria.  

A  busca por direitos e valoriza-
ção dos profissionais do magisté-
rio sempre foi nossa prioridade. 
O ano passado foi marcado por 
uma grave crise política no Brasil, 
que trouxe reflexos negativos para 
toda classe trabalhadora. Após o 
impeachment de Dilma Rousseff, 
o vice-presidente, Michel Temer 
assumiu a presidência da Repúbli-
ca e, como plano de governo, tem 
atacado e retirado nossos direitos 
sociais e trabalhistas. Dentre as 
medidas prejudiciais ao povo bra-
sileiro, estão o congelamento por 
20 anos de gastos (investimentos) 
em educação e saúde, previsto na 
Emenda Constitucional 95; Refor-
ma da Previdência; Reforma Tra-
balhista; e a Lei de Terceirização.
 Duras e tirânicas, tal paco-
te de “antirreformas” atingirá não 
somente o nosso futuro, mas o de 
nossos filhos, sobrinhos e netos. A 
luta agora é unificada, e nós, como 
educadores, precisamos levar en-

tendimento e discernimento para 
dentro das escolas, aos amigos e, 
também, ao nosso ambiente fa-
miliar, mobilizando a todos no 
fortalecimento  da luta por nossos 
direitos.
 O Sindeducação está unido 
aos movimentos sindicais nacio-
nais e tem realizado ações locais, 
como movimentos de rua, pales-
tras sobre o atual momento políti-
co do Brasil, além de debates pro-
movidos na Rádio Sindeducação 
com especialistas da área.
 Estamos inseridos na cam-
panha salarial da categoria, na 
qual temos defendido o nosso re-
ajuste, as perdas salariais dos anos 
anteriores, bem como uma gratifi-
cação para os docentes. A luta não 
é fácil, mas trilhamos de forma 
coerente e incisiva nas negocia-
ções com o governo municipal, 
priorizando a valorização desta 
brava categoria e pela garantia 
dos direitos da classe. E você, pro-
fessor, é peça fundamental nesta 
empreitada!    
    Por fim, não poderia deixar de 
agradecer o apoio de todos os edu-

cadores nas urnas com a Eleição 
2016 do Sindeducação. Eu, pro-
fessora Elisabeth Ribeiro Castelo 
Branco, fui reeleita para presidir o 
Sindeducação por mais 4 anos, e o 
voto depositado à Chapa 1 - Resis-
tir, Lutar e Avançar nas Conquis-
tas é sinônimo de confiança em 
nosso trabalho. Permaneceremos 
firmes no compromisso de lutar e 

concretizar melhorias nas condi-
ções de trabalho, valorização pro-
fissional e na consolidação de di-
reitos da categoria. Avante! 

Em 2017, seguiremos firmes e 
vencendo os desafios, pois a luta 
continua!
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Escolas da rede municipal de São Luís permanecem no abandono

 O Sindeducação, ao longo 
desses quatro anos, tem acompa-
nhado, assiduamente, a situação 
precária das escolas da rede mu-
nicipal de São Luís e denunciado 
aos órgãos competentes. Na pro-
motoria especializada da Edu-
cação, vários casos estão sendo 
representados pela entidade sin-
dical que trabalha ativamente no 
planejamento de visitas semanais 
às unidades de ensino. A direção 
também ganhou destaque na mí-
dia local por expor as problemáti-
cas do sistema educacional.

Escolas sucateadas marcam o 
cenário de precarização da edu-
cação pública

- UEB Rosália Freire - Durante vi-
sita à unidade de ensino, os dire-
tores sindicais se reuniram com 
os educadores para tratar de al-
guns problemas administrativos, 
especialmente no que se refere ao 
calendário de encerramento do 
ano letivo de 2016, que tem gera-
do insatisfação aos professores, 
bem como a falta de condições 
de trabalho. Outro fato observa-
do são as poças de água que fi-
cam concentradas no entorno do 
prédio e contribuem para proli-
feração de mosquitos na região, 
além da grande concentração de 
lixo no local. Com a ausência das 
janelas, os docentes e discentes 
sofrem com o período chuvoso, 
pois a água invade os espaços e 
impossibilita o processo de en-
sino- aprendizagem. A ação das 
fortes chuvas resultou na interdi-
ção de uma sala após alagamento. 
Nos arredores da escola são iden-
tificados mais problemas estru-
turais, como uma parte do muro 
desmoronada desde 2014 e o cres-
cimento da vegetação. Os profes-
sores também denunciaram a fal-
ta de segurança no local, já que, 
por várias vezes, foram vítimas de 
assalto. Uma professora, que pre-
feriu não se identificar, falou que 
já fora assaltada três vezes na por-
ta desta UEB. Outra reclamação 
dos docentes é a falta de material 
didático e pedagógico, os quais 
não estão sendo oferecidos pela 
Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED), e os educadores estão 
arcando com essas despesas. Esti-
veram presentes a vice-presidente 
Josidete Barbosa, o primeiro se-
cretário-geral, professor Giorgio 
Lira e a segunda secretária, pro-
fessora Orfisa Surama. 
 - Creche Maria de Jesus 
Carvalho – Após denúncia de 
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um pai, o Sindeducação realizou 
uma visita à Creche – Escola Ma-
ria de Jesus Carvalho, localizada 
no bairro Camboa. A escola, que 
atende crianças de 2 a 6 anos, está 
em situação crítica. Segundo in-
formações de professores, uma 
docente estava desenvolvendo o 
trabalho pedagógico em sala de 
aula, quando o piso que já vinha 
se elevando soltou do chão, cau-
sando a interrupção da aula. Há 
seis meses, o mesmo problema 
também atingiu parte do refeitó-
rio. 
 -UEB Dom José de Me-
deiros Delgado - A direção do 
Sindeducação – gestão “Resistir, 
Lutar e Avançar nas Conquistas” 
se reuniu com professores e pais 
de alunos da UEB Dom José de 
Medeiros Delgado para avaliar as 
consequências de um ataque de 
vandalismo na escola.  O clima 
da reunião foi de revolta. Os pais 
dos alunos exigem que o gover-
no municipal tome providências 
emergenciais, pois a unidade de 
ensino apresenta graves proble-
mas, tanto estruturais como de 
insegurança. O segundo nível do 
prédio escolar foi depredado, ca-
deiras foram quebradas, janelas 
arrancadas, vidros estilhaçados e 
vários setores foram pichados. 
 Além da ação dos vândalos, 
a unidade de ensino tem a sua es-
trutura comprometida: telhado, 
forro e problemas elétricos, ao 
ponto de as salas de aulas ficarem 
alagadas no período chuvoso. 
 Quadro - “A minha filha 
não frequenta a escola durante o 
período chuvoso, pois a água in-
vade a sala de aula. Se algo acon-
tecer com ela, o governo não vai 
se responsabilizar. É preciso que 
o prefeito de São Luís assuma sua 
função com responsabilidade, 
pois são vidas que estão em ques-
tão”, desabafa a dona de casa, Jan-
dira.
 O estado de abandono da 
UEB Dom Delgado prejudica o 
desenvolvimento do trabalho pe-
dagógico, tendo em vista que os 
docentes e até a direção vivem 
coagidos pelo medo. “O professor 
não sabe se dá aula ou se se pre-
ocupa com a invasão de crimino-
sos”, expôs a professora Luzinete. 
A classe de educadores também 
reclama da falta de estrutura do 
prédio, principalmente na tempo-
rada mais chuvosa. A escola Dom 
José de Medeiros Delgado é alvo 
recorrente de vandalismo. Outros 
casos já foram registrados e de-
nunciados aos órgãos competen-

tes. A insuficiência do quantitati-
vo de vigilantes, visto que a área 
escolar é extensa, e a ausência de 
policiamento ostensivo tem cau-
sado preocupação à comunidade 
escolar. O sindicato chama a aten-
ção do governo municipal e esta-
dual para a gravidade da situação, 
que exige intervenção enérgica 
dos órgãos competentes, bem 
como ações de cunho preventivo 
para coibir a criminalidade na re-
gião e garantir a segurança de to-
dos. “Esse papel cabe às duas es-
feras (municipal e estadual), que 
precisam integrar forças e agir 

com efetividade contra a violên-
cia nas escolas”, pontuou o diretor 
sindical Giorgio Lira.
 O Sindeducação encami-
nhou vários ofícios à Secretaria 
Municipal de Educação, SEMED, 
requerendo providências imedia-
tas. “Nós, enquanto entidade sin-
dical, seremos fortes e incisivos 
nas cobranças ao poder público. 
Daremos continuidade ao traba-
lho de visita às escolas, averiguan-
do e cobrando pontualmente dos 
órgãos competentes”, frisou a 
professora Josidete Barbosa.
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Sindeducação luta para mudar esta realidade
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CAMPANHA SALARIAL 2017

O ano de 2017 promete ser 
um ano de muita luta. 
Firme no propósito de 
reconhecimento e valo-

rização do profissional do magis-
tério da rede municipal, o Sinde-
ducação deu o pontapé inicial na 
Campanha Salarial de 2017.
 A Assembleia Geral Extra-
ordinária realizada no dia 13 de 
janeiro, na sede do sindicato, con-
tou com a presença dos seus as-
sociados, que definiram as estra-
tégias de atuação da campanha. A 
grande novidade foi a proposta de 
construção de uma pauta de rei-
vindicação ampla e com a parti-
cipação dos educadores que tive-
ram a oportunidade de manifestar 
suas necessidades. A medida vi-
sou dar voz e vez aos professo-
res que, diariamente, lidam com 
as problemáticas e fragilidades 

da rede pública de ensino de São 
Luís. A pauta de Reivindicações 
contempla questões financeiras, 
pedagógicas, funcionais, dentre 
outras.

REAJUSTE SALARIAL
 “Como sabemos, o Brasil 
passa por uma crise política de 
grande proporção. Ter discerni-
mento e responsabilidade na hora 
de iniciar uma campanha salarial 
é de fundamental importância. 
Aprofundar os estudos e conhecer 
a realidade dos programas e dos 
repasses dos recursos federais faz 
com que possamos reivindicar os 
nossos direitos de forma justa e 
firme”, pontuou Elisabeth Castelo 
Branco.
 Com base em estudo apro-
fundado sobre os dados do Censo 
Escolar e dos repasses do FUN-
DEB, a proposta do Sindeducação, 

SINDEDUCAÇÃO inicia campanha salarial e define 
pauta de Reivindicações com a categoria
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aprovada em Assembleia e enca-
minhada à Secretaria Municipal 
de Educação de São Luís - SEMED 
-, foi o reajuste de 7,64%, mais o 
parcelamento das perdas salariais 
de 2012 a 2016, perdas essas que 
somam 16,7%, a serem pagas em 
quatro parcelas de 4,17% até 2020, 
com pedido de gratificação de in-
centivo à docência para todos os 
professores em efetivo exercício 
em sala de aula, de R$ 400,00 e, 
ainda, pagamento dos direitos 
estatutários com solicitação de 
2016: Progressão Vertical, Adicio-
nal por titulação e Progressão Ho-
rizontal.

MESA DE NEGOCIAÇÃO 
 A mesa de negociação ini-
ciou em março, depois de várias 
tentativas do Sindeducação para 
o início do debate. Após três en-
contros, os professores já podem 

comemorar algumas vitórias, 
como o pagamento de titulações 
para mais de 250 professores e 
progressão vertical, assim como 
eleição direta para gestores esco-
lares, retomada dos trabalhos da 
Comissão de Restruturação do 
Plano de Cargo, Carreira e Venci-
mento do Magistério (PCCV), re-
gulamentação da hora atividade e 
lotação dos professores.
 Na última rodada de ne-
gociações que aconteceu no dia 
07 de abril de 2017, a direção do 
Sindeducação voltou a pressionar 
o governo municipal para o início 
do debate sobre o reajuste salarial 
de 7,64%, mais as perdas salariais 
de 2012 a 2016, parceladas em 
quatro vezes de 4,17% até 2020 e 
gratificação de incentivo à docên-
cia no valor de R$ 400,00.
 “Vamos continuar cobran-
do e defendendo os direitos da 
categoria. Precisamos de um po-
sicionamento da SEMED. Essa in-
definição da pauta financeira tem 
efeito prejudicial aos professores 
que aguardam desde janeiro o 
cumprimento da data base”, dis-
se a professora Elisabeth Castelo 
Branco.
 Outro ponto importante 
que foi colocado para o secretário 
de Educação, professor Moacir 
Feitosa, foi uma reunião especí-
fica, em caráter de urgência, para 
tratar sobre as condições de infra-
estrutura das escolas da rede pú-
blica municipal. 

Presidente do Sindeducação, professora Elisabeth Castelo Branco, fala durante Assembleia Geral Extraordinária

Professores votam durante Assembleia Geral Extraordinária Membros da mesa de Negociação em discussão com o governo municipal 

“Estamos atentos a tudo que está 
acontecendo nas escolas e não 
vamos aceitar que professores e 
alunos arrisquem suas vidas em 
sala de aula”, frisou a professora 
Elisabeth Castelo Branco.



5sindeducacao.orgINFORMATIVO
                SINDEDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
Após anos de luta do Sindeducação, novo Conselho do Fundeb é empossado

Em janeiro deste ano, ocorreu 
a posse do Conselho Muni-
cipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Ma-
nutenção Básica e Valorização dos 
Profissionais da Educação – Fun-
deb. Representando os professores 
da rede pública municipal de São 
Luís, estiveram presentes a Presi-
dente do Sindeducação, professora 
Elisabeth Castelo Branco, na condi-
ção de titular, e o professor Joseil-
ton Melônio Costa, como suplente. 
O ato foi realizado na sede da Secre-
taria Municipal de Educação. 
 Desde 2014, após o Termo 
de Ajuste de Conduta TAC/2014, o 
Sindeducação vem pleiteando, in-
cansavelmente, a posse dos mem-
bros que representam os servido-
res do magistério público. Na greve 

de 2016, a questão foi novamente 
contemplada na Pauta de Reivin-
dicação -, mas a administração pú-
blica vinha postergando de forma 
injustificada a efetivação da medi-
da. “Foram anos de espera e a en-
tidade sindical insistiu na cobrança 
ao poder público, e hoje, podemos 
dizer que essa é mais uma vitória 
para a categoria de professores”, 
frisou a presidente do Sindeduca-
ção, professora Elisabeth Castelo 
Branco. Regulamentado pela Lei 
nº 11.494/2007, o Fundeb é um re-
curso especial destinado à manu-
tenção e valorização da educação 
pública, estando dentre os seus ob-
jetivos promover uma remunera-
ção digna aos professores. 
 De acordo com o Ministé-
rio da Educação, “todo município 

Elisabeth Castelo Branco e Joseilton Melônio empossados 
no Conselho do FUNDEB

deve ter um conselho municipal 
de fiscalização do Fundeb. O papel 
do conselho é fiscalizar a aplicação 
dos recursos do Fundeb no municí-
pio e, ao mesmo tempo, ser o ele-
mento de ligação entre a sociedade 
e os dirigentes municipais”.
 “Uma responsabilidade 
grande, que exige ética e compro-
metimento. Sabemos que a educa-
ção pública de São Luís vem sofren-
do duros golpes por parte dos seus 
gestores, e nós, enquanto professo-
res, não podemos compactuar com 
essa situação”, frisou a presidente 
do Sindeducação, professora Elisa-
beth.

Vamos ficar de olho na aplicação 
dos recursos! 
 O Conselho do Fundeb fun-
cionava de forma irregular, sem 
prestação de contas e sem ne-
nhuma transparência. “Honrarei 
a representação da categoria de 
professores, cobrando do governo 
municipal a devida aplicação dos 
recursos destinados à educação”, 
concluiu a presidente do sindicato. 
A diretoria do Sindeducação tam-
bém está de olho, acompanhando 
todos os relatórios apresentados 
pelo Conselho. 

Nossa união, nossa força! Sindicalize-se
Campanha de Filiação 2017
Nossa União, Nossa Força!

 
 Buscando melhorar o aten-
dimento à categoria e ampliar o 
seu número de associados, a di-
reção do SINDEDUCAÇÇÃO está 
lançando a Campanha de Filia-
ção Itinerante”, esse trabalho visa 
aprofundar o relacionamento en-
tre o sindicato e os trabalhadores 
da base.
 No nosso dia a dia durante 
as visitas que realizamos, consta-
tamos que muitos profissionais 
do magistério não conhecem as 
lutas da entidade sindical, dos 
seus direitos e uma série de con-
vênios para os associados.
 O SINDEDUCAÇÃO vem se 
empenhando e trabalhando cada 
vez mais pela valorização e res-
peito, pela garantia do pagamento 
dos direitos estatutários, por me-
lhores condição de trabalho e as 
conquistas da classe para os Pro-

fissionais do Magistério.  
O fortalecimento político e eco-
nômico, depende do reconhe-
cimento de seus representados 
com a filiação, para que possamos 
avançar nas nossas lutas. Alerta-
mos que o Sindicato sozinho não 
faz nada.
 Somente com a participa-
ção de todos, discutindo, se mo-
bilizando, enfim, reconhecendo o 
sindicato, que assim como qual-
quer outra entidade para atender 
a categoria precisa de recursos, 
que é proveniente dos trabalha-
dores. Lembrando que o atual per-
centual de contribuição continua 
em 1%. 
 A condição de associado 
confere diversos benefícios ao fi-
liado, como, por exemplo, assis-
tência jurídica, ainda tem direito 
a assessoria jurídica, atendimento 
odontológico na sede do Sindica-
to, descontos especiais em uma 
vasta rede de parceiros: Faculda-

des, Cursos de Línguas, Cursos 
Técnicos, Plano de Saúde, Óticas, 
Salão de Beleza, Academia, Hidro-
ginástica, Autoescola, Oficina Me-
cânica e etc.
 Contribua para a luta de 
classe e o fortalecimento dos Pro-
fissionais do Magistério. Filie-se 
já. Venha, entre na luta! Faça valer 
seus direitos! 
 Em caso de filiação, na fi-
cha de autorização de descontos, 

favor preencher, e encaminhar as 
fichas preenchidas e assinadas, 
com a xerox dos documentos de 
identidade, CPF e comprovante 
de residência.
 Para mais informações as 
ações desenvolvidas pelo sindica-
to, entre em contato pelo telefone 
3225-4375 ou acesse o site sinde-
ducacao.org e a página do face-
book.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Depois de mais um ano 
de luta do Sindeducação, foram 
empossados mais dois represen-
tantes do Sindicato no Conselho 
Municipal de Educação. As pro-
fessoras Regina Sheila Bordalo 
Martins – titular – e a professo-
ra Nathália Karoline Sousa dos 
Santos - suplente - agora tam-
bém fazem parte do conselho. 
 Os representantes do Sin-
deducação foram empossados 
no dia 27 de março, depois de 
várias cobranças do sindicato, 
visto que os outros membros da 
categoria já tinham sido empos-
sados desde 2016, também de-
pois de muita cobrança do Sin-
deducação desde 2014.  
 “Agora, vamos acom-
panhar as ações para o efeti-
vo cumprimento da política de 
educação no nosso município. 

Com muita responsabilidade, 
vamos ficar atentos a tudo que 
acontece e trabalhar para desen-
volver e fortalecer a educação 
de São Luís”, defendeu a pro-
fessora Nathália Karoline Sousa 
dos Santos, segunda tesoureira 
do Sindeducação e suplente no 
conselho. 
  O Conselho Municipal de 
Educação de São Luís – CME/
São Luís foi criado pela Lei Mu-
nicipal N° 1.647, de 10 de janeiro 
de 1966 e alterado pela Lei Mu-
nicipal N° 5.512 de 14 de setem-
bro de 2011. O CME é o órgão 
colegiado de caráter normati-
vo, consultivo, deliberativo e de 
acompanhamento, que integra 
em nível de Administração Su-
perior a estrutura da Semed de 
São Luís.
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O dia 28 foi marcado por ma-
nifestações contra as in-
tervenções prejudiciais do 

governo Temer em todo o Brasil, 
e, em São Luís, os pontos de con-
centração para as reivindicações 
foram: trechos da BR-135, Barra-
gem do Bacanga, Avenida Jerôni-
mo de Albuquerque, Porto do Ita-
qui e Praça Deodoro. 
 A greve geral foi convocada 
pelas oito centrais sindicais – CUT, 
UGT, CTB, Força Sindical, CSB, 
NCST, Conlutas e CGTB, a fim de 
combater a política de retroces-
so proposta pelo governo federal. 
Mais de 20 sindicatos, movimen-
tos sociais e populares aderiram à 
greve geral em São Luís. 
 Desde o início do dia 28, o 
Sindeducação se concentrou no 
centro da capital e coordenou as 
manifestações na Praça Deodo-
ro. “Estamos aqui desde as 6 h da 

manhã para lutar pelo futuro dos 
nossos filhos, dos nossos netos. 
Nós, como sindicalistas, educa-
dores e sociedade em geral, não 
podemos nos calar diante desse 
governo que a cada dia agride o 
trabalhador brasileiro e retira di-
reitos históricos, conquistados 
com muita luta”, disse a professo-
ra Elisabeth Castelo Branco. 
 Adesão de todos os setores 
à paralisação - Rodoviários, ban-
cários, comerciários, aeroportu-
ários e diversas outras categorias 
também paralisaram as ativida-
des, transformando a greve geral 
em um grande ato unitário. “No 
dia 28, mostramos para o governo 
Temer que o gigante que estava 
adormecido, levantou; não acei-
taremos essas reformas e vamos 
lutar, firmemente, para mudar a 
atual trajetória do país”, susten-
tou a professora Elisabeth. 

 O movimento sindical bra-
sileiro  demonstrou organização 
e  força. “Nossa luta teve uma só 
uma cara, um só inimigo. Temos 
nossas divergências ideológicas, 
sindicais, mas, nesse momento, 
lutamos por uma causa maior, 
pelo futuro desse país, pelas nos-
sas crianças, pela educação. O 
governo Temer quer acabar com 
a nossa luta, com os sindicatos 
que representam toda a nossa ca-
tegoria. Precisamos permanecer 
organizados no enfrentamento, 
buscando unidade e força para 
derrubar esse presidente golpis-
ta e acabar com a corrupção no 
Brasil”, frisou a líder sindical Eli-
sabeth Castelo Branco.  
Medidas maléficas 
 A reforma trabalhista foi 
aprovada na câmara federal no 
dia 26 de abril, com 296 votos a fa-
vor e 177 votos contrários. Agora, 

o texto segue para votação no Se-
nado. Dos 18 deputados federais 
que compõem a bancada mara-
nhense em Brasília, 12 votaram a 
favor das mudanças na lei traba-
lhista. Conheça quais deputados 
maranhenses que votaram a favor 
da reforma que revoga direitos 
dos trabalhadores: 
 Foram mais de cem pon-
tos da legislação alterados. Ago-
ra, acordos coletivos prevalecem 
sobre a legislação. A contribuição 
sindical não é mais obrigatória 
- uma visível tentativa de enfra-
quecimento dos sindicatos brasi-
leiros.  O projeto cria duas novas 
modalidades de emprego: o in-
termitente, no qual o trabalhador 
é pago pelo serviço efetuado e o 
home office, para quem atua re-
motamente. O projeto ainda difi-
culta o ingresso dos trabalhadores 
com ações judiciais. 

MUDANÇAS NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Veja as alterações do Relator em relação a proposta original do governo federal 

-Valor do vencimento será re-
sultante da soma de 70% da 
média dos salários: acresci-
dos de 15 ponto percentual 
para cada ano em que forem 
superados 25 anos de contri-
buição: 2 pontos percentuais 
sobre o que superar 30 anos e 
2,5 pontos percentuais sobre 
o que superar 35 anos. 

PROFESSOR (A), VAMOS 
À LUTA CONTRA A 
PROPOSTA DE REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA 
E CONTRA O 
RETROCESSO! 

COMO SERÁ O ACESSO AO 
BENEFÍCIO INTEGRAL
-Com 40 anos de contribuição 

65
ANOS

62
ANOS

APOSENTADORIAS

GREVE GERAL: educadores paralisam atividades em resposta às medidas nefastas do Governo Temer

Professores da rede pública municipal de São Luís aderem a greve geral nacional contra as reformas nefastas do governo Temer
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 A presidente do SINDEDU-
CAÇÃO, professora Elisabeth Cas-
telo Branco e a vice-presidente, 
professora Josidete Barbosa, visi-
taram as construções de creches 
e escolas do bairro Chácara Brasil, 
Morada do Sol e Cidade Operária. 
Durante as visitas, as professoras 
constataram o atraso nas obras de 
construção das creches e o aban-
dono da obra da Escola de Edu-
cação Infantil do bairro Chácara 
Brasil. 
 O Sindeducação acom-
panha, desde o ano de 2013, os 
repasses dos recursos para a pre-
feitura de São Luís, fiscalizando 
o andamento das obras e denun-
ciando às autoridades competen-
tes os problemas encontrados na 
construção desses ambientes es-
colares. A prefeitura de São Luís é 
responsável por monitorar o an-
damento das obras e repassar as 
informações ao sistema de con-
trole do FNDE. A partir dos da-
dos sobre o desenvolvimento das 
obras, são autorizadas as trans-
ferências das parcelas dos recur-

sos, à medida que as construções 
avançam. 
 Foram destinados recur-
sos do Governo Federal, por meio 
do Programa Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE) na ordem de R$ 
35.000.000,00 (trinta e cinco mi-
lhões de reais) para a construção 
de 13 creches, 5 escolas de ensino 
fundamental e, ainda, a constru-
ção e cobertura de quadras po-
liesportivas em escolas. 

RAIO X DAS OBRAS 
 Bairro Morada do Sol, Ma-
racanã – a construção da Creche 
Tipo C – Proinfância do bairro 
Morada do Sol, no Maracanã, teve 
início no mês de maio de 2014, 
com previsão de entrega para o 
mês de setembro de 2016. Foram 
investidos na obra R$ 1.046.511.41 
(hum milhão, quarenta e seis mil, 
quinhentos e onze reais e quaren-
ta e um centavos).  
 Creche do bairro Chácara 
Brasil – na escola de educação in-
fantil do bairro Chácara Brasil, as 

Diretoria do SINDEDUCAÇÃO cobra construções de creches e escolas

obras andam em ritmo lento. As 
obras deveriam ser entregues para 
a população no mês de abril. Fo-
ram investidos na construção da 
creche R$ 1.695.479.48 (hum mi-
lhão, seiscentos e noventa e cinco 
mil, quatrocentos e setenta e nove 
reais e quarenta e oito centavos). 
 Bairro Cidade Operária – 
A escola de educação infantil da 
Avenida Leste da Cidade Operária 
é um dos casos mais problemáti-
cos. Com capacidade para aten-
der até 376 crianças, a obra foi 
orçada em R$ 1.695.479.48 (hum 
milhão, seiscentos e noventa e 
cinco mil, quatrocentos e setenta 
e nove reais e quarenta e oito cen-
tavos) e teve início no mês de abril 
de 2016, com prazo de duração de 
um ano, ou seja, deveria ser entre-
gue no mês de abril de 2017.  
 Escola com 12 salas na Ave-
nida Goiás, bairro Chácara Bra-
sil – Atualmente, as obras no local 
estão paralisadas e o que já foi 
construído está sendo destruído 
pela ação do tempo. O local está 
invadido pelo mato, a sustentação 

do telhado está sendo corroída 
pela ferrugem e há materiais de 
construção espalhados por toda a 
parte. Foram investidos na cons-
trução mais de 3,5 milhões de re-
ais. 
 A presidente do Sindicato, 
Elisabeth Castelo Branco, lamen-
ta o atraso e abandono das obras 
das creches e escolas. “Esse atra-
so prejudica a todos: alunos, pro-
fessores, mães e pais de alunos. 
Imaginem quantas famílias tive-
ram seus planos modificados por 
conta desses espaços não esta-
rem prontos?! Quantas mães dei-
xaram de trabalhar devido à falta 
de creche para deixar seus filhos?! 
Esse problema é muito sério. O 
Sindeducação não vai deixar de 
denunciar esses desmandos com 
a educação pública municipal de 
São Luís e vai continuar cobran-
do a entrega dessas treze creches 
e cinco escolas para a população”, 
disse a vice-presidente do Sinde-
ducação, professora Josidete Bar-
bosa Silva.

CONVÊNIOS

Desde 2013, o Sindeducação acompanha os repasses dos recursos para a Prefeitura de São Luís e fiscaliza o andamento das obras  
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Lembrando os antigos car-
navais de salão, o Sind-
folia foi sucesso total. O 
primeiro baile de carnaval 

do Sindicato dos Profissionais do 
Magistério do Município de São 
Luís trouxe para o professor uma 
festa com muito requinte, organi-
zação e alegria. 
 Regado a muita música e 
descontração, cerca de 1.500 pro-
fessores e convidados passaram o 
fim de tarde e noite dançando ao 
som das bandas Prakatum e Ki-
zoeira. Foram momentos de inte-

gração, lazer e animação em uma 
festa planejada e organizada com 
dedicação para agradar a todos os 
associados do Sindeducação.
 “A festa está excelente, tudo 
muito bom. A organização pen-
sou em tudo para que possamos 
nos divertir tranquilamente. Esse 
tipo de evento faz com que nós, 
professores, nos sintamos mais 
valorizados” disse o professor Ro-
drigo Goulart. A professora Dul-
cilene Corrêa também frisou a or-
ganização da festa, a valorização 
dos professores e a alegria nesse 

SINDFOLIA: organização, alegria e diversão marcaram o evento

SORTEIO DE PRÊMIOS E BRINDES. NINGUÉM FICOU PARADO NO MAIOR BAILE REALIZADO PELO SINDEDUCAÇÃO

momento de descontração.
 Professores e seus acompa-
nhantes aproveitaram bastante a 
festa. A economista Dilma Corrêa 
disse estar surpresa com a orga-
nização da festa. “Tudo aqui está 
muito bom. Estou me divertindo 
bastante, pois faz tempo que não 
ia a uma festa tão bem estrutura-
da e organizada.”
 “Ver a felicidade estampa-
da no rosto do nosso professor 
não tem preço, faz com que es-
queçamos todo o trabalho e can-
saço que tivemos na organização”, 

disse a presidente do Sindeduca-
ção, professora Elisabeth Caste-
lo Branco. A presidente ressaltou 
ainda que momentos de integra-
ção são importantes para forti-
ficar a categoria que vai encarar 
quatro anos de muitos desafios e 
lutas.
 “A direção do Sindeduca-
ção só tem a agradecer e parabe-
nizar aos professores que fizeram 
do primeiro Sindfolia uma festa 
grandiosa, cheia de animação e 
alegria”, concluiu a professora Eli-
sabeth Castelo Branco.

Seis horas de muita música, descontração e organização no primeiro baile de carnaval 
promovido pelo Sindeducação


