
SINDEDUCAÇÃO LANÇA NOVA FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO

Está em suas mãos, a mais nova ferramenta de comunicação do Sindicato 

dos Professores da Rede Pública Municipal de São Luís (SINDEDUCAÇÃO), O JOR-

NAL DIÁRIO DO EDUCADOR ON LINE que vai trazer toda semana, o resumo das 

notícias relativas aos educadores de São Luís.

Segundo pesquisa do IBOPE, os brasileiros ficam em média 3h39min dia-

riamente navegando na internet, e as redes sociais são os sites mais acessados. 

A pesquisa também aponta que muita gente utiliza as redes sociais para se atu-

alizar das notícias, pois a informação chega com maior rapidez.

Sendo assim o Diário do Educador On Line chega para deixar o professor 

associado mais próximo dos acontecimentos rotineiros do Sindeducação, em um 

formato dinâmico e simples, o professor vai receber as notícias via Whatsapp, 

facebook e e-mail.
Então professor, interaja, contribua e participe do dia a dia do sindicato e 

fortaleça a luta em prol da garantia dos direitos dos Professores da Rede Pública 

Municipal de São Luís.

APÓS COBRANÇA INSISTENTE DO SINDEDUCAÇÃO, SEMED 
MARCA INÍCIO DA MESA DE NEGOCIAÇÃO 2018

A primeira Mesa de Negociação 

Permanente Sindeducação - Semed do 

ano de 2018 será realizada no dia 21 

de fevereiro às 09h, na sede da Secre-

taria da Educação do Município. A au-

diência foi cobrada por meio de vários 

ofícios protocolado no mês de janeiro 

pela entidade sindical. 
Na tarde, desta sexta-feira, 02 de 

fevereiro, foi protocolado ofício pro-

veniente da Semed, respondendo aos 

ofícios encaminhado pelo Sindeduca-

ção, marcando a primeira rodada de 

negociação da Pauta de Reivindicação 

da categoria dos professores, repre-

sentados pelo Sindeducação.
Aprovada em Assembleia Geral 

Extraordinária (17/01), a Pauta de Lu-

tas da Campanha Salarial de 2018, foi 

protocolada pelos diretores do Sinde-

ducação na Semed, sob ofício 36/2018 

onde exigia a imediata implantação da 

mesa de negociação. Também foi ofi-

cializado o Ministério Público, ofício 

37/2018, informando sobre a exigên-

cia e solicitando mediação na mesa.
A pauta de reivindicação 2018 

está dividida em três pontos que con-

templam as questões salariais, educa-

cionais e ainda a valorização da carrei-

ra do professor.
A categoria aprovou a defesa de 

reajuste salarial de 14,97%, recupera-

ção das perdas salariais nos vencimen-

tos referentes aos últimos 4 anos, de 

2013 a 2016, totalizando 16,7% com 

proposta de pagamento no quadriê-

nio de 2018 a 2021, cumprimento do 

pagamento dos Direitos Estatutários 

(2009 e 2012): progressão vertical, adi-

cional por titulação e progressão hori-

zontal e ainda gratificação de incentivo 

à docência para todos os professores 

em efetivo exercício, no valor de R$ 

400,00.
“Vamos começar as negociações 

com o governo municipal e agora é a 

hora de unificar os discursos, buscar 

unidade e intensificar a luta pela ga-

rantia dos direitos dessa categoria, 

pois como bem diz o slogan da nossa 

campanha, unidos somos fortes e for-

tes somos imbatíveis. Vamos lutar com 

determinação, sabedoria e ousadia 

sempre focando o que for melhor para 

os professores”, disse a presidente do 

Sindeducação, professora Elisabeth 

Castelo Branco.  

SINDEDUCAÇÃO PARTICIPA DA CONFERÊNCIA LIVRE DA 
EDUCAÇÃO

A diretoria do Sindeducação par-

ticipou, nos dias 30,31,01 de fevereiro 

da Conferência Municipal de Educação 

de São Luís realizada pelo Fórum Mu-

nicipal de Educação.
A Conferência Municipal apre-

senta um conjunto de propostas que 

auxilia a avaliação, o monitoramento 

e a efetiva implementação do Plano 

Municipal de Educação no Município 

de São Luís, abrangendo diversos seg-

mentos da sociedade.
A Conferência teve início com 

analise e votação do regimento que 

provocou questionamentos por parte 

da Plenária em relação a disponibili-

dade de vagas para os professores na 

Conferência Intermunicipal, sendo seis 

vagas para o universo de 185 profes-

sores participantes. Depois de muito 

debate foi votado e aprovado o rema-

nejamento das vagas dos segmentos 

ausentes para os professores median-

te 100% de presença na Conferência.
Na palestra de abertura o Prof. 

Dr. José Fernandes de Lima discorreu 

sobre o tema da Conferência e fez um 

resgate histórico do PNE, destrinchan-

do ainda o SNE e a CONAE.
Para a professora Josidete Bar-

bosa, vice-presidente do Sindeduca-

ção foi o momento de pôr em prática 

todos os estudos realizados na Confe-

rência Livre promovida pela Sindedu-

cação fomentando as discussões para 

o avanço da educação pública, gratuita 

e de qualidade.
Já a professora Gleise Sales, se-

cretária de assuntos educacionais do 

Sindeducação a Conferência foi um 

momento positivo e de grande rele-

vância para a categoria de professores 

e, também, para a sociedade. “Deba-

ter as metas nos faz protagonistas de 

todo o processo educacional”.
No dia 30 foi o momento de aná-

lise e reelaboração do Plano Municipal 

de Educação que ficou dividido em oito 

eixos compostos pelos mais diferentes 

segmentos da sociedade. 
No ultimo dia de Conferência 

aconteceu a plenária final que ratifi-

cou as modificações promovida pelos 

eixos no PME e a eleição de delegados 

para a Conferência Intermunicipal de 

Educação.
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 Está em suas mãos, a mais nova ferramenta de 
comunicação do Sindicato dos Profissionais do Ma-
gistério da Rede Municipal de São Luís (SINDEDUCA-
ÇÃO), O JORNAL DIÁRIO DO EDUCADOR ON LINE que 
vai trazer toda semana, o resumo das notícias relati-
vas aos educadores de São Luís.
 Segundo pesquisa do IBOPE, os brasileiros ficam 
em média 3h39min diariamente navegando na inter-
net, e as redes sociais são os sites mais acessados.  
 A pesquisa também aponta que muita gente utili-
za as redes sociais para se atualizar das notícias, pois 
a informação chega com maior rapidez.

Sendo assim o Diário do Educador On Line chega para deixar o professor as-
sociado mais próximo dos acontecimentos rotineiros do Sindeducação, em um 
formato dinâmico e simples, o professor vai receber as notícias via Whatsapp, 
facebook e e-mail. 
    Então professor, interaja, contribua e participe do dia a dia do sindicato e 
fortaleça a luta em prol da garantia dos direitos dos Professores da Rede Pública 
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A primeira Mesa de Negociação Permanente Sindeducação - Semed do 
ano de 2018 será realizada no dia 21 de fevereiro às 09h, na sede da Secretaria 
da Educação do Município. A audiência foi cobrada por meio de ofícios protoco-
lado no mês de janeiro pela entidade sindical. 

Na tarde, desta sexta-feira, 02 de fevereiro, foi protocolado ofício prove-
niente da Semed, respondendo aos ofícios encaminhado pelo Sindeducação, 
marcando a primeira rodada de negociação da Pauta de Reivindicação da cate-
goria dos professores, representados pela entidade sindical.

Aprovada em Assembleia Geral Extraordinária (17/01), a Pauta de Lutas 
da Campanha Salarial de 2018, foi protocolada pelos diretores do Sindeducação 
na Semed, sob ofício 36/2018 onde exigia a imediata implantação da mesa de 
negociação. Também foi oficializado o Ministério Público, ofício 37/2018, infor-
mando sobre a exigência e solicitando mediação na mesa.

A pauta de reivindicação 2018 está dividida em três pontos que contem-
plam as questões salariais, educacionais e ainda a valorização da carreira do 
professor.

A categoria aprovou a defesa de reajuste salarial de 14,97%, recuperação 
das perdas salariais nos vencimentos referentes aos últimos 4 anos, de 2013 a 
2016, totalizando 16,7% com proposta de pagamento no quadriênio de 2018 
a 2021, cumprimento do pagamento dos Direitos Estatutários (2009 e 2012): 
progressão vertical, adicional por titulação e progressão horizontal e ainda gra-
tificação de incentivo à docência para todos os professores em efetivo exercício, 
no valor de R$ 400,00.

“Vamos começar as negociações com o governo municipal e agora é a hora 
de unificar os discursos, buscar unidade e intensificar a luta pela garantia dos 
direitos dessa categoria, pois como bem diz o slogan da nossa campanha, unidos 
somos fortes e unidos somos imbatíveis. Vamos lutar com determinação, sabe-
doria e ousadia sempre focando o que for melhor para os professores”, disse a 
presidente do Sindeducação, professora Elisabeth Castelo Branco.  

A diretoria do Sindeducação par-
ticipou, nos dias 30,31 de janeiro e 01 
de fevereiro da Conferência Municipal 
de Educação de São Luís realizada pelo 
Fórum Municipal de Educação.

A Conferência Municipal apre-
senta um conjunto de propostas que 
auxilia a avaliação, o monitoramento 
e a efetiva implementação do Plano 
Municipal de Educação no Município 
de São Luís, abrangendo também, di-
versos segmentos da sociedade.

A Conferência teve início com 
analise e votação do regimento que 
provocou questionamentos por parte 
da Plenária em relação a disponibili-
dade de vagas para os professores na 
Conferência Intermunicipal, sendo seis 
vagas para o universo de 185 profes-
sores participantes. Depois de muito 
debate foi votado e aprovado o rema-
nejamento das vagas dos segmentos 
ausentes para os professores, median-
te 100% de presença na Conferência.

Na palestra de abertura o Prof. 
Dr. José Fernandes de Lima discorreu 
sobre o tema da Conferência e fez um 
resgate histórico do PNE, destrinchan-
do ainda o SNE e a CONAE.

Para a professora Josidete Bar-
bosa, vice-presidente do Sindeduca-
ção, foi o momento de pôr em prática 

todos os estudos realizados na Confe-
rência Livre promovida pela Sindedu-
cação, fomentando as discussões para 
o avanço da educação pública, gratuita 
e de qualidade.

Já a professora Gleise Sales, se-
cretária de assuntos educacionais do 
Sindeducação a Conferência foi um 
momento positivo e de grande rele-
vância para a categoria de professores 
e, também, para a sociedade. “Deba-
ter as metas nos faz protagonistas de 
todo o processo educacional”.

No dia 30 foi o momento de aná-
lise e reelaboração do Plano Municipal 
de Educação que ficou dividido em oito 
eixos compostos pelos mais diferentes 
segmentos da sociedade. 

No ultimo dia de Conferência 
aconteceu a plenária final que ratifi-
cou as modificações promovida pelos 
eixos no PME e a eleição de delegados 
para a Conferência Intermunicipal de 
Educação.
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