
rão acesso a informações sobre a es-
cola, onde poderão visualizar a sala 
de aula; verificar o nível de desempe-
nho; informação pedagógica, dentre 
outros mecanismos.

Sistema de Gestão Escolar (Sis-
lame) – trabalhos administrativos 
por via online; serão abertas matrí-
culas online para o calendário 2. En-
tre outras funcionalidades.

Cada escola receberá um note-
book, com internet, para acessar os 
sistemas.

Máquinas de Xerox – foi con-
tratada uma empresa para fornecer 
máquinas de xerox, assim como man-
ter o abastecimento dos materiais 
necessários, para quase todas as uni-
dades de ensino. Porém só recebe-
rão o serviço as escolas que tiverem 
no mínimo 100 alunos.Todas essas 
questões serão acompanhadas pelo 
Sindeducação, uma vez que é neces-
sário garantir que o professor, real-
mente, desfrute de melhorias para 
sua vida profissional.

COBRANÇAS
Após várias cobranças do Sin-

deducação, a Semed entregou vários 
documentos com informações im-
portantes para a categoria.

Concurso Público – Segundo o 
secretário de Educação, serão em-
possados 183 novos professores no 
período de 26 a 28 de fevereiro. A 
previsão é de que em abril mais 200 
aprovados sejam chamados.

SINDEDUCAÇÃO EXIGE PRIORIDADE PARA PAUTA SALARIAL NA MESA DE NEGOCIAÇÃO
O Sindeducação, membros da base e representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed) se reuniram na manhã desta quar-

ta-feira, 21, para dar início a primeira rodada da mesa de negociações da Campanha Salarial 2018.

Entenda os pontos de discussão na 
primeira rodada da mesa de negociação

PAUTA FINANCEIRA
De acordo com o secretário de 

Educação, Raimundo Moacir Mendes 
Feitosa, a questão salarial é de com-
petência do Comitê Gestor Financei-
ro. O chefe da pasta afirmou que so-
licitará uma reunião com a Comissão 
para início do mês de março, onde 
será tratada a pauta financeira.

Para a Presidente do Sindedu-
cação, Elisabeth Castelo Branco, o 
fato dificulta as negociações. “Essa 
situação é um entrave antigo em nos-
sas campanhas salariais e já denun-
ciamos essa situação ao Ministério 
Público, pois é inviável e inaceitável 
que o recurso da Educação continue 
sendo gerido pela Secretaria Munici-
pal de Fazenda (Semfaz). Nós gosta-
ríamos de negociar a questão salarial 
com o secretário de Educação, pois 
falar sobre Educação e financiamen-
tos, exige conhecimento técnico e 
específico”, desabafou.

“A angústia da categoria é mui-
to grande. Passamos o ano de 2017 
e o governo municipal não negociou 
conosco, nos deixando sem reajuste, 
além de estender a mesa até o mês 
de maio. Não aceitaremos o protela-
mento das discussões. E, nós vamos 
lutar contra essa política de arrocho 

salarial”, frisou.
AGENDA DE REUNIÕES DA 

MESA DE NEGOCIAÇÕES E A 
DINÂMICA DE DEBATES DAS 
PAUTAS DE REIVINDICAÇÕES

O Sindeducação solicitou a im-
plantação de uma agenda fixa de reu-
niões da mesa de negociação, bem 
como a definição de uma dinâmica 
de debates dos pontos das pautas de 
reivindicações única e paralela.

A pauta de reivindicações única 
é geral e será discutida diretamente 
com o secretário de Educação, Mo-
acir Feitosa e assessores. Já a pauta 
paralela contempla as necessidades 
específicas de cada modalidade de 
ensino: Educação Infantil; Educação 
de Jovens e Adultos; Educação Es-
pecial e Ensino Fundamental. Essas 
questões serão debatidas com os 
Superintendentes Educacionais. O 
primeiro encontro foi marcado para 
o dia 5 de março, às 15h, na sede da 
Semed.

OUTROS PONTOS
A Semed anunciou a implanta-

ção de sistemas e serviços na rede 
educacional de São Luís, confira:

Sistema Municipal de Avalia-
ção Escolar – SIMAE – através desse 
mecanismo o professor e o gestor te-

Ampliação – estará disponível 
após o concurso público. As vagas 
para ampliação serão publicadas no 
diário oficial.

Direitos Estatutários – o Sin-
deducação cobrou o pagamento dos 
direitos estatutários (progressão ver-
tical, progressão horizontal e titula-
ção) de acordo com o Plano de Car-
gos, Carreira e Vencimentos (PCCV). 
Segundo o secretário de Educação, os 
professores com direito a progressão 
vertical já receberam em seus venci-
mentos. O difícil acesso também já 
foi concedido, no mês de janeiro. Em 
relação à progressão horizontal e ti-
tulação, a Semed informou que já en-
viou a relação dos professores con-
templados para Secretaria Municipal 
de Administração (Semad). A entida-
de sindical exige que a Semed pague 
os direitos estatutários no prazo es-
tabelecido no PCCV, em abril.

Calendário Escolar – O Sindi-
cato, insistentemente, cobrava da 
Semed, o calendário letivo de fina-
lização de 2017 e o início de 2018. 
Agora, em posse do documento, a 
entidade sindical irá analisar, porém 
registrou a sua indignação em rela-
ção à postura da pasta Educacional, 
que não chamou o Sindeducação 
para participar dessas discussões.

Creches – De acordo com a Se-
med, as construções das creches da 
Chácara Brasil e Cidade Operária se-
rão concluídas no primeiro semestre 
deste ano.

“Nós gostaríamos de nego-
ciar a questão salarial com o se-
cretário de Educação, pois falar 
sobre Educação e financiamen-
tos, exige conhecimento técnico 
e específico”

Elisabeth Castelo Branco


