
Sindeducação solicita audiência com Prefeito de 
São Luís para tratar da Campanha Salarial 2018

A diretoria do Sindeducação es-
teve na Prefeitura de São Luís, na ma-
nhã de terça-feira, 20, para entregar 
ofício ao chefe do executivo, Edivaldo 
Holanda Júnior, solicitando reunião 
em caráter de urgência para tratar do 
reajuste salarial da categoria de pro-
fessores, dentre outras demandas.

Mais uma vez, o Sindeducação 
busca estabelecer o diálogo com o 
prefeito, no intuito de discutir a pauta 
financeira da Campanha Salarial 2018, 
tendo em vista que em 2017  não hou-
ve negociação e, sim, uma imposição 
por parte do governo municipal, que 
deixou mais de 5 mil professores sem 
reajuste.

Além de manter uma exten-
sa pauta de reivindicações, os pro-
fessores enfrentam a resistência da 
administração pública no que tange 
o debate real e transparente sobre 
a viabilidade de reajuste salarial e, 

ainda, a omissão do prefeito, Holan-
da Júnior, que tem as atribuições e 
obrigações de gestor público e como 
tal deveria assumir a postura de líder 
e atuar com maturidade política nos 
momentos de impasses.

“O diálogo é um instrumento de 
cidadania, sendo de suma importân-
cia na relação capital-trabalho. E den-
tro deste processo de negociação na 
Campanha Salarial, precisamos ter o 
contato com o prefeito, o administra-
dor da cidade, para que possamos ex-
por as nossas demandas, e as nossas 
necessidades enquanto trabalhado-
res e cidadãos que labutam dia a dia. 
O Sindeducação exige que o prefei-
to tome uma nova atitude perante a 
classe e nos receba para dialogar, as-
sumindo o seu papel de gestor públi-
co, nesse momento de negociação”, 
requereu a presidente, professora Eli-
sabeth Castelo Branco.

Dando seguimento às ações, o 
Sindeducação, também, protocolou 
junto a Câmara Municipal de São Luís, 
ofício solicitando em caráter de urgên-
cia uma Audiência Pública para tratar 

Audiência Pública sobre Educação
da temática “Escola Pública: espaço 
de aprendizagem? – a importância das 
condições dos espaços físicos das es-
colas públicas municipais e dos investi-
mentos na educação pública”.

para tratar da educação pública de São Luís e da carreira do Professor.
“Estamos procurando o governo do Estado, o Ministério Público, OAB, 

Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa, a fim de provocar esse diálo-
go entre o poder público e a categoria dos professores. Entendemos que nesse 
momento é importante a participação de todos para que possamos discutir e 
avançar na valorização da categoria dos professores, ressaltou a professora 
Elisabeth Castelo Branco.

Na tarde de segunda-feira, 
19, a diretoria do Sindeducação 
também protocolou ofício soli-
citando, em caráter de urgência, 
audiência com o governador Flá-
vio Dino e com o vice-prefeito 
de São Luís, Júlio Pinheiro.

Devido a intransigência 
do Prefeito de São Luís, em não 
dialogar com a categoria, o Sin-
deducação tem tido a iniciativa 
de buscar outras vias de diálogo 

Em busca do Diálogo

Nova reunião com Comitê Gestor Financeiro será 26 de março
Na segunda-feira, 26 de mar-

ço, o Comitê Gestor Financeiro 
vai apresentar os dados financei-
ros de gastos e o parecer sobre a 
demanda financeira da categoria 
para a diretoria do Sindeducação 
e membros da base.

A exigência dos dados finan-
ceiro foi feita na última reunião, 
dia 15 de março, pela diretoria do 
Sindeducação.

Na última reunião a profes-
sora Elisabeth Castelo Branco, 
presidente do Sindeducação, re-
pudiou o fato da Secretaria Muni-
cipal de Educação não ter autono-
mia para gerir o recurso financeiro 
da pasta, que continua sendo ge-
renciado pela Secretaria Munici-
pal de Fazenda. “É inaceitável que 
o secretário de educação, senhor 
Moacir Mendes Feitosa, não te-
nha autonomia de decisão dos re-

cursos financeiros da Educação, o 
qual ele é gestor. Essa situação di-
ficulta o processo de negociação, 
uma vez que a discussão direta 
com o titular da pasta seria mais 
eficaz”, frisou.

“O governo municipal pre-
cisa entender que no ano passa-
do não houve negociação. Houve 
uma imposição de não concessão 
de reajuste salarial e a categoria 
vem acumulando perdas signifi-
cativas. Diante dessa situação, 
os professores acabam duplican-
do ou triplicando a jornada de 
trabalho para aumentar a renda. 
Somando-se a isso os educadores 
ainda enfrentam a precariedade 
das condições de trabalho. Outro 
fator preocupante é o crescimen-
to do índice de afastamento para 
tratamento de saúde dos profes-
sores da rede pública municipal 

de São Luís. Diante de todos esses 
fatores, da angustia da categoria, 
a entidade sindical vai se manter 
firme na defesa dos direitos dos 
trabalhadores da educação”, dis-
parou a presidente do Sindeduca-
ção, professora Elisabeth Castelo 
Branco.

Segundo a presidente, a pos-
tura desse governo e o arrocho 
salarial que vem fazendo com os 
servidores públicos municipais, 
em particular com os profissionais 
do magistério é cruel e desuma-
no. 

“A Prefeitura de São Luís pre-
cisa respeitar e valorizar os pro-
fessores, são pais e mães de famí-
lia que tem responsabilidades”.

Professor, vamos nos organi-
zar para fortalecer a nossa frente 
de luta, em resistência, na defesa 
dos nossos direitos. facebook.com/sindeducaçãosãoluís

Para saber mais, acesse:

www.sindeducação.org


