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OFÍCIO Nº 034/ 2021 –GAB.PRES.  São Luís, 25 de Fevereiro de 2021 

 

 

A Sua Senhoria, a Senhora 

ESMÊNIA MIRANDA 

Secretária Municipal de Educação de São Luís-MA 

Local 

 

 

Assunto: Informar sobre as deliberações da categoria discutidas em Assembleia Geral 

realizada em 22 de Fevereiro de 2021. 

 

 

O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO 

LUÍS – SINDEDUCAÇÃO, pessoa jurídica devidamente registrada, CNPJ 05.642.608/0001-33, 

com sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida 14, n. 46, III Conjunto da Cohab 

Anil, CEP 65.076-270, representada neste ato pela Presidente, Srª Regina Sheila Bordalo 

Martins, vem informar sobre as deliberações tomadas pela categoria de professores em 

Assembleia Geral, realizada no dia 22 de Fevereiro de 2021. A assembleia tratou da seguinte pauta: 

01 – Informes Gerais; 02 – Calendário Escolar de 2021; 03 – Campanha Salarial de 2021; 04 

– Eleição dos Representantes do Sindicato no Conselho Municipal de Alimentação; 05 – 

Outros Assuntos.  

No item Calendário Escolar de 2021, discutiu-se as condições de trabalho para 

continuação do ensino remoto na rede muncipal de São Luís e a proposta apresentada pela 

Secretaria na reunião realizada com a diretoria do sindicato no dia 17/02/2021, que consiste na 

realização de atividade presencial do professor com alunos  que não têm acesso nenhum às 

atividades remotas, para instução sobre as atividades impressas. Os professores expressaram muito 

descontentamento com as condições de trabalho, sobretudo no que diz respeito ao fato de os 

próprios professores custearem todos os meios necessários para  efetivação do ensino remoto, bem 

como a sobrecarga desse trabalho. Sobre a realização de atividade presencial com alunos uma vez 

por semana nas escolas, a grande maioria dos professores votou de forma contrária (95%), 

considerando que o agravamento da Pandemia, com o aumento do número de casos e de mortes 

por Covid-19 no Maranhão e a lotação de leitos hospitalares, bem como o baxíssimo índice de 
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vacinação na cidade, nos colocam diante da necessidade de manter as atividades apenas remotas, 

visando assegurar a vida não só dos educadores, mas de toda comunidade escolar. 

No item Campanha Salarial de 2021, discutiu-se a valorização salarial e profissional do 

magistério, para isso constatou-se a necessidade de recomposição salarial e pagamento dos direitos 

estatutários atrasados, bem como a reestruturação física e pedagógica das escolas da rede. Neste 

sentido, decidiu-se reivindicar para o ano de 2021 o percentual de 16,43%, a título de revisão 

geral dos vencimentos. Este índice foi calculado de acordo com a inflação (IPCA) acumulada no 

período de janeiro de 2017 a janeiro de 2021, quatro anos em que a categoria ficou sem ter seus salários 

reajustados. Esclarecemos que todas as demandas e exigências da categoria são detalhadas no 

documento anexo, que constitui a PAUTA DE REIVINCIDAÇÕES DE 2021. 

Assim, visando a permanecer em constante diálogo com a Semed, tendo como principal 

objetivo a construção das condições necessárias para a melhoria da educação, bem como dar  condições 

de trabalho dignas aos professores e demais trabalhadores da educação da rede, solicitamos a imediata 

abertura da mesa de negociações para discussão da Pauta de Reinvidicações de 2021. Para tanto, 

apresentamos a Comissão de Negociação, votada na Assembleia referida acima, constituída por 4  

(quatro) professores da base e 4 (quatro) professores da direção do sindicato, estes últimos serão 

representados por quaisquer um dos 13 dirigentes da entidade.  

Os professores da base eleitos foram: 

NOME MATRÍCULA TELEFONE 

TALITA CLEA SOARES EVERTON CHAVES 55998501 988057797 

LUIZ DE FRANCA ARAUJO NETO 19645101 988096292 

LEONEL PEREIRA TORRES 13591701 981419181 

PATRICIA DE ARAUJO SANTOS 20439302 988210250 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 
Regina Sheila Bordalo Martins 

Presidente do  INDEDUCAÇÃO 
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