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Sindeducação participa de debate sobre a jornada de trabalho do professor

A presidente do Sindeduca-
ção, professora Elisabeth 
Castelo Branco, participou, 

nesta sexta-feira, 23, da VII Plená-
ria Estadual Fetracse, em São Do-
mingos do Maranhão. Estiveram 
presentes a professora aposenta-
da, Silvia Lilia Veras e o assessor 
jurídico, Antônio Carlos.
 A plenária reuniu várias 
entidades sindicais de todo o Ma-
ranhão. 
 O debate sobre a jornada 
de trabalho do Professor sob a Lei 
11.738/2008 foi conduzido pelo 
presidente da Fetracse, Gellilson 
Gonçalves. A temática traz uma 
forte repercussão para os profis-
sionais do magistério, pois trata-
-se de uma orientação da União 
dos Dirigentes Municipais de 
Educação – UNDIME, para modi-
ficar a compreensão da composi-

ção da jornada de trabalho do do-
cente, alterando a hora-aula para 
a hora-relógio.
 De acordo com o assessor 
da entidade sindical, Antônio Car-
los Araújo, a orientação não tem 
fundamento legal e, portanto, não 
pode ser imposta pelos dirigentes 
municipais. “É ilegal e deve ser 
denunciado qualquer caso desta 
natureza. O Sindeducação, desde 
2013, vem monitorando essa situ-
ação na rede pública municipal de 
São Luís e, cobrando, a concessão 
deste direito conforme estabele a 
Lei do Piso A assessoria jurídica 
está alerta e não deixará os profes-
sores serem tolhidos de seus direi-
tos, por isso é importante a unifi-
cação da pauta de luta em todo o 
Estado, para que juntos possamos 
garantir conquistas”, frisou o as-
sessor.  

Em mais uma frente de tra-
balho, em defesa da me-
lhoria da qualidade da 

Educação Pública de Qualidade, 
o Sindeducação, participou, na 
manhã desta quinta-feira, 1, da 
CIME – Conferência Intermuni-
cipal de Educação, URE São Luís 
2018. A cerimônia de abertu-
ra foi realizada no auditório do 
Centro Pedagógico Paulo Freire, 
UFMA.
 A Intermunicipal é uma 
das etapas preparatórias que 
precede a Conferência Mara-
nhense de Educação (COMAE 
2018), realizada pelo Fórum Es-
tadual de Educação, que acon-
tecerá em abril deste ano. As 
Conferências vêm acontecen-
do desde o início do ano e tem 
como principal objetivo avaliar 
e monitorar as metas e  estraté-
gias dos Planos de Educação, sob 
o regime municipal, estadual e 
nacional, assim como construir 

de forma coletiva e democrática 
propostas efetivas para melhorar 
a oferta da Educação pública no 
Estado, e no país.
 Foram dois dias de progra-
mação. No primeiro dia, foram 
realizadas as Plenárias de Eixos/

GTs, em salas selecionadas para 
cada segmento, onde foram dis-
cutidas as estratégias e proposi-
ções de modificações.
As discussões foram acirradas.  O 
Sindeducação se manteve firme e 
foi positivo em seu posicionamen-

to ao defender alterações perti-
nentes à Educação, bem como à 
valorização dos profissionais do 
magistério. 
As deliberações definidas pelas 
Plenárias de Eixos foram apre-
ciadas e votadas na Plenária Fi-
nal. O documento finalizado 
será encaminhado para a Confe-
rência Maranhense de Educação 
(Comae 2018).

Na luta por uma Educação Pública de 
Qualidade: Sindeducação participa 

da CIME 2018

Aumentar o investimen-
to na Educação Pública 

é priorizar o desenvolvi-
mento de políticas edu-
cacionais, consolidando 

resultados positivos para 
o sistema educacional e, 
é esse olhar que temos 

que levar para o Comae 
2018.

“

Elisabeth Castelo Branco
Presidente do Sindeducação 

sobre a discussão do 
Eixo VIII.

Campanha salarial 2018: Sindeducação define estratégias 
para PRÓXIMA mesa de negociação

 Diretoria do Sindeducação se 
reuniu, nesta semana, com membros 
da mesa de negociação para avaliar a 
primeira rodada de negociação, que 
aconteceu no dia 21 de fevereiro, e, 

também, debateu outras pautas. 
 No dia 05 de março (segun-
da-feira), está marcada a primeira 
reunião para discutir a pauta de rei-
vindicações paralela, que contempla 

as necessidades específicas de cada 
modalidade de ensino. Essas questões 
serão debatidas com os Superinten-
dentes educacionais.

Para mais informações, acesse 
o site: sindeducacao.org 

facebook.com/sindeducacao


