
A Prefeitura de São Luís, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Trânsito e Transportes 
(SMTT), deu início à 
validação dos cadastros das 
instituições de ensino para 
o ano de 2022. A ação tem 
como finalidade garantir a 
renovação anual do direito à 
meia-passagem no transporte 
público aos estudantes da 
capital, e segue até o dia 11 
de março. A convocação 

é on-line na Central de 
Atendimento ao Estudante e 
pretende atualizar os dados 
dos alunos que têm direito ao 
benefício na capital.
Para o secretário da SMTT, 
Diego Baluz, a entrega on-
line dos dados das escolas 
decorre da migração do 
banco de dados do Sistema 
de Meia-Passagem Escolar 
da capital para a plataforma 
de internet, medida tomada 

desde o período da pandemia. 
“A medida adotada pela 
gestão do prefeito Eduardo 
Braide possibilitou um 
avanço na dinâmica dos 
serviços de informação dos 
alunos pelas instituições de 
ensino, dando mais segurança 
e rapidez ao processo 
realizado pelas escolas e 
estudantes”, destacou o 
secretário da SMTT.
De acordo com a SMTT, será 

exigido o CPF para todos 
os alunos matriculados. 
As instituições de ensino 
terão até o dia 11 de 
março para enviar a 
relação dos seus alunos 
regularmente matriculados 
e que efetivamente irão 
cursar o ano letivo de 
2022. O gerenciamento 
das informações lançadas 
no sistema será de inteira 
responsabilidade da pessoa 
cadastrada pela entidade. 
Informações fraudulentas 
poderão ser penalizadas 
administrativa, civil e 
criminalmente, conforme art. 
6º, §4 da Lei nº 4.823/07.
“As correções dos dados 
dos alunos, via on-line, 
continuarão a ser de inteira 
responsabilidade de quem 
responde pela instituição de 
ensino. No que se refere à 
fiscalização, as instituições 
de ensino serão fiscalizadas 
pela comissão criada pela 
SMTT com a finalidade de 

verificar a veracidade das 
informações prestadas, de 
acordo com a legislação 
municipal vigente”, explicou 
o secretário.
A SMTT disponibilizou um 
canal de atendimento por 
aplicativo de mensagem por 
meio do número (98) 98539-
9324, para tirar dúvidas e 
para mais informações. Esse 
canal será específico para 
atendimento aos estudantes, 
às escolas e às entidades 
estudantis com objetivo de 
verificar se um determinado 
aluno já está inserido ou não 
no banco de dados de 2022.
SAIBA MAIS

Pela portaria nº 05 de 
14 de janeiro de 2022, 
os responsáveis pelas 
instituições de ensino 
cadastradas deverão efetuar 
a validação do cadastro pelo 
e-mail cartaoestudantilslz@
gmail.com, com os 
documentos relacionados 

abaixo.
1- Ficha de Cadastro da 
Instituição de Ensino e do seu 
representante, devidamente 
preenchidas com a respectiva 
firma reconhecida em 
Cartório (modelos anexos);
2- Comprovante de inscrição 
no CNPJ, devidamente 
atualizado;
3- Termo de Reconhecimento 
ou Autorização junto ao 
Ministério da Educação, 
Conselho Estadual de 
Educação ou Conselho 
Municipal de Educação, 
observando sempre a 
validade do documento. Em 
caso de não cumprimento 
deste item, a instituição 
terá seu cadastro suspenso, 
até que seja regularizado o 
processo de reconhecimento 
junto aos órgãos acima 
citados;
4- Relação dos cursos 
ofertados, com respectivos 
Termos de Reconhecimento.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO 

MARANHÃO – COSEMS/MA

Tendo em vista o disposto no art. 14, inciso I Estatuto Social 
do Conselho de  Secretários Municipais de Saúde do Mara-
nhão, O PRESIDENTE DO COSEMS/MA, convoca todos seus 
associados para a Assembleia Geral Ordinária marcada para o 
dia 21 de fevereiro de 20222, às 09 horas, a ser realizada, de 
acordo com a permissão contida no art. 5º da Lei nº 14.010, 
de 10 de junho de 2020, por meio da Plataforma Zoom, em 
convocação única.
O link e informações sobre a habilitação de participantes (sendo 
permitida a participação apenas aos secretários municipais de 
saúde) serão amplamente divulgados com a devida antecedência.
Pauta:
1 - Apresentação dos relatórios de prestação de contas de 2021
2 – Recomposição dos cargos em vacância da Diretoria exe-
cutiva

São Luís, 03 de fevereiro de 2022
Frederio de Araújo Lobato 

 Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO MU-
NICIPAL DE SÃO LUÍS – SINDEDUCAÇÃO, pessoa jurídica devida-
mente 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, convoca os professores e profes-
soras da rede pública municipal de São Luís - MA para participarem de 
Assembleia Geral Extraordinária Virtual a ser realizada no dia 11 de 
fevereiro de 2022, por meio da Plataforma de Reuniões Virtuais Google 
Meet  às 15h00min em 1ª convocação e a partir das 15h30min em 2ª 
convocação, com qualquer número de professores presentes, para tra-
tar da seguinte pauta: 01 - Informes Gerais; 02 – Calendário de Lutas 
da Campanha Salarial de 2022; 03 – Paralisação pelo Reajuste do 
Piso para toda categoria. A participação com direito a voz e/ou voto 
será garantida a todos e todas, conforme estatuto da entidade. Os pro-
fessores e professoras  devem realizar sua inscrição prévia por meio 
do envio dos dados (nome completo, telefone e local de lotação) para o 
e-mail contato@sindeducacao.org. As deliberações tomadas nesta as-
sembleia prevalecerão para todos os fins de direito, e a ela se vinculam 
os trabalhadores sindicalizados ou não à entidade sindical.

São Luís (MA), 05 de Fevereiro de 2022.

Regina Sheila Bordalo Martins
Presidente do SINDEDUCAÇÃO

Prefeitura de São Luís convoca 
instituições de ensino para 
recadastramento no Sistema 
de Meia-Passagem
A ação tem como finalidade garantir a renovação anual 
do direito à meia-passagem no transporte público

Sinduscon-MA discute com sindicato 
convenção coletiva de trabalho de 2022 
O Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Maranhão 
(Sinduscon-MA), filiado à 
Fiema e representado pelo 
presidente Fábio Nahuz 
e pelo vice-presidente 
Edmilson Pires, assessorado 
pela advogadas Letícia 
Nunes, Catarina Bogéa e 
pelo assessor jurídico do 
sindicato patronal, Ulisses 
Sousa, participou na 
manhã dessa sexta (4), na 
Casa da Indústria, de mais 
uma rodada de reunião 
com o  Sindicato dos 
trabalhadores da Construção 
Civil, Construção Pesada, 
Montagem e Manutenção 
Industrial (Sindconstrucivil/
MA), representado pelo 
presidente Humberto 
França Mendes;  o diretor 
de Comunicação, Irineu 
Mendes; e pela Federação dos 
Trabalhadores (Feticema), o 
presidente Jorge Mendes. 
Na pauta a retomada das 
negociações coletivas da 
Convenção Coletiva de 
Trabalho aos trabalhadores 
da Construção Civil de 
Edificações, trabalhadores do 
setor mobiliário, em obras de 
construção de casas, prédios, 
reformas e manutenção civil 
para o ano de 2022. 
A Convenção Coletiva de 

Trabalho é um documento 
pactuado entre sindicatos de 
empregadores e de empregados 
para formalização das regras 
nas relações de trabalho, nas 
diversas categorias. 
O Sinduscon-MA representa 
as empresas nesta negociação, 
sempre com o objetivo de 
democratizar as condições 
de trabalho, de acordo com a 
realidade do mercado e sem 
precarizar direitos e deveres de 
todos os envolvidos. 
Para o presidente do 
Sinduscon-MA, Fábio 
Nahuz, “o diálogo franco 
tem sido muito bom com 
os representantes dos 
Trabalhadores. Estamos 

aqui chegando a um 
denominador comum. A classe 
é muito grande no Maranhão, 
temos obras industriais, 
obras públicas, obras de 
incorporações, Programa 
Verde e Amarelo e temos que 
ver todos esses aspectos para 
chegarmos a um denominador 
comum e ainda neste mês de 
fevereiro temos a intenção 
de assinar essa convenção e 
proporcionar um ambiente 
favorável para o empresário e 
para o trabalhador”.  
O presidente do Sindicato dos 
trabalhadores da Construção 
Civil, Construção Pesada, 
Montagem e Manutenção 
Industrial-Sindconstrucivil/

MA, Humberto França Mendes, 
também falou sobre a reunião.  
“Nosso objetivo aqui é 
encontrar uma solução 
para a situação salarial dos 
trabalhadores e melhores 
condições de trabalho. 
Estamos reunidos com o setor 
patronal para dialogar sobre a 
convenção, mesmo sabendo 
que hoje os acordos coletivos 
de trabalho estão vigentes, mas 
queremos uma correção única 
da categoria. Estamos aqui 
chegando a um entendimento 
e até dia 17 assinaremos a 
convenção e o trabalhador da 
construção possa ter seu salário 
ajustado de acordo com a 
inflação”, destacou Mendes.    

Sinduscon e sindicato de trabalhadores discutem negociação coletiva

 DIVULGAÇÃO


