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V I T Ó R I A !

Vale a pena lutar por direitos! Trabalha-
dores que buscaram o SINPROESEM-
MA para ajuizar ações de descompres-
são da tabela salarial do governo José 
Reinaldo (2002) colhem agora os frutos 
da persistência desses 12 anos. Duas 
ações do grupo de 30 professores foram 
julgadas e renderam ganhos de R$3 mi-
lhões aos trabalhadores. 

Professores filiados ao SINPROESEMMA 
têm a chance de ouro de aperfeiçoar e am-
pliar conhecimentos, ter diploma de pós na 
Europa e ainda conhecer o Velho Continente. 
O SINPROESEMMA e o Instituto Universitá-
rio Atlântico, de Portugal, firmaram parceria 
para ofertar 450 vagas de mestrado (foto).

O mistério das mensagens sobre URV
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Educadores, filiados e outros ainda não filiados ao SINPROESEMMA, 
foram surpreendidos com mensagens telefônicas que os induziam a pensar 
que teriam de se filiar a outro sindicato para receber pagamento de ações 
judiciais de URV. A Assessoria Jurídica do SINPROESEMMA esclareceu que 
havia por trás disso um embuste eleitoral. 
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Em clima de saudade e reconhecimento  a 
uma combativa e valorosa dirigente sindi-
cal, foi inaugurado o Auditório Professora 
Maria de Lourdes Carneiro, do SINPRO-
ESEMMA (foto), Cerimônia reuniu familia-
res, parentes, amigas e amigos. 
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SINPROESEMMA oferece mestrado em Portugal

EMOÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO AUDITÓRIO MARIA DE LOURDES CARNEIRO

Páginass 4 e 5 

ENTREVISTAS: JÚLIO PINHEIRO E JÚLIO GUTERRES
Dirigentes licenciados do SIN-
PROESEMMA estão entre vá-
rios nomes que se candidatam 

para representar os educadores 
maranhenses na eleição de 

2014. Conheça suas histórias e 
propostas.   

SAEM OS PRIMEIROS 
PRECATÓRIOS DA 
DESCOMPRESSÃO 
SALARIAL DE 2002

Educador, vote pela 
escola pública e eleja 

quem faz parte da luta

AConfederação Na-
cional dos Trabalha-
dores em Educação 
(CNTE) lançou a 

campanha “Trabalhador (a) 
em Educação vote pela es-
cola pública e eleja quem 
faz parte da nossa luta” para 
conscientizar educadores 
(professores e funcionários 
de escolas) sobre a neces-
sidade de eleger represen-
tantes comprometidos com 
os interesses do educador e 
com a educação pública de 
qualidade no Congresso Na-
cional e nas Assembleias Le-
gislativas.

Assim como outras cate-
gorias se esforçam para ele-
ger seus representantes no 
Legislativo, os educadores 
precisam aumentar sua base 
de representação no Senado, 
Câmara Federal e Assem-
bleias Legislativas, onde po-
derão influenciar a legislação 
a favor dos trabalhadores 
e da educação. Segundo a 
CNTE, houve queda na re-
presentação na Câmara. Em 
2002, 153 titulares se auto-
proclamavam professores; 
em 2006, o número reduziu 
para 129, e, em 2010, para 
60, nem todos efetivamente 
comprometidos com a edu-
cação. 

Todos os grandes projetos 
de melhorias para a educa-
ção tiveram iniciativa dos 
educadores e seu apoio fun-
damental, como o Fundeb 
(2006), Piso do Magistério 
(2008), Fim da DRU e reco-
nhecimento dos funcionários 
como educadores (2009), 
Royalties do petróleo (2013) 
e PNE com 10% do PIB para 
a educação (2014).

Por isso, é 
uma questão 
de sobrevi-
vência dos 
nossos so-
nhos como 
profissionais 
da educação 
não desperdi-
çar o voto da 
categoria com 
candidatos que 
não lutam por 
nossos interes-
ses. 

Vário candi-
datos apresen-
tam-se como 
defensores da 
educação públi-
ca, dois profes-

sores de História e dirigentes 
licenciados do SINPROE-
SEMMA estão no páreo, con-
tando com o voto do trabalha-
dor em educação e de suas 
famílias para, no Legislativo 
lutarem por projetos em be-
nefício da educação pública 
e os educadores (professo-
res e funcionários de esco-
las). Para  votar consciente 
mente, é preciso conhecer a 
história de cada um deles. 

JÚLIO GUTERRES defen-
deu metalúrgicos, liderou a 
retomada do SINPROESEM-
MA como entidade compro-
metida com a educação, su-
plente de vereador, dirigente 
licenciado de Comunicação 
do Sindicato e presidente li-
cenciado da Central dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras 
do Brasil (CTB-MA).  

JÚLIO PINHEIRO, presi-
dente licenciado do SINPRO-
ESEMMA, empreendeu junto 
com Guterres a luta por me-
lhorias na realidade da edu-
cação pública maranhense, 
liderando greves, enfrentan-
do o governo. Modernizou o 
Sindicato, tornando-o ainda 
mais forte, para beneficiar os 
professores.  

É a chance de dar novos 
ares à velha política mara-
nhense e eleger quem real-
mente defende a educação, 
em todos os momentos, 
comprometido com a luta por 
ensino público de qualidade, 
com experiência de educado-
res e o genuíno compromisso 
de quem conhece por dentro 
a realidade da educação pú-
blica maranhense em toda a 
sua extensão.
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Homenagem justa e merecida. Foram pa-
lavras predominantes na inauguração do 
Auditório Professora Maria de Lourdes 

Carneiro, do Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação Pública do Estado do Maranhão. O 
nome é uma deferência à falecida diretora do 
SINPROESEMMA, considerada exemplo como 
profissional e sindicalista, que acreditava na luta 
pela educação pública, dignidade e direitos. 

A cerimônia,  dia 8 de agosto. reuniu familiares, 
parentes, amigas e amigos, emocionados do iní-
cio ao fim do evento em clima de saudade e ad-
miração ao estilo incansável, combativo, sensível 
e dedicado da professora. “O nome de Lourdes 
foi escolhido pela profissional, sindicalista, amiga 
que ela representa. Ela é merecedora dessa ho-
menagem por tudo o que fez em sua vida”, disse a 
presidente do SINPROESEMMA, Benedita Costa, 
amiga inseparável da professora Lourdes.

O pai, Aristóteles Carneiro, a mãe, Iraná Melo 
Carneiro, e a amiga da homenageada Marilene 
Campos, enfrentaram a idade avançada e as 
escadarias do prédio tombado pelo IPHAN para 

presenciar o evento. Manoel Fonseca Neto, viú-
vo, e os filhos Adriano e Ana Amélia prestigiaram 
a homenagem. Só Ana Clara, que faz medicina 
em Belém, não pode estar presente. 

Danilo Furtado, secretário de Educação, en-
viou o representante Francisco Batalha. “Impor-
tante esse reconhecimento a uma professora 
que tanto se dedicou à causa da educação públi-
ca maranhense”, comentou Batalha.

Presentes também a presidente do Sindicato 
de Hoteleiros (SindHoteis), Ana Mendonça, o 
presidente da Central de Trabalhadores e Traba-
lhadoras (CTB-MA), Joel Nascimento, o profes-

sor Odair José, da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, 
o candidato a deputado estadual e diretor licen-
ciado do SINPROESEMMA e da presidência da 
CTB-MA, Júlio Guterres. Júlio falou do privilégio 
de conviver com Lourdes em momentos como a 
retomada da direção, inaugurando uma nova era 
no SINPROESEMMA. “Está de parabéns o SIN-
PROESEMMA e a iniciativa de sua presidente, a 
companheira Benedita”, disse Ana Mendonça, do 
SindHotéis. 

A apresentação do vídeo dos momentos mar-
cantes da trajetória da professora provocou lá-
grimas nos familiares e amigos. Depois, vieram 
os aplausos no descerramento da placa com 
o nome do auditório. Ao lado da placa, foto de 
Lourdes usando camiseta vermelha do SINPRO-
ESEMMA.

Manoel Fonseca Neto agradeceu ao SINPRO-
ESEMMA, em nome da família, com um discurso 
para a ocasião sobre Lourdes como mãe, espo-
sa, sindicalista, militante da causa de crianças 
e adolescentes e nas diversas as áreas em que 
atuava. Ele agradeceu à direção sindical, em es-
pecial a Guterres, a quem chamou de amigo e 
membro da família. 

mulheres e no Senado 10%. Então como avançar na 
ampliação dos direitos se a maioria dos eleitores não 
participa ativamente desse processo?

Entendemos que não se trata apenas de uma mu-
dança de mentalidade, porque isto levaria décadas 
e até séculos para se efetivar, mas de ousadia nas 
políticas voltadas para mulheres, visto que atualmen-
te existe algumas ações voltadas para essa questão, 
mas na prática tem tido poucos resultados, pois nem 
todos os partidos cumprem a determinação de reser-
var um fundo específico para formação politica das 
mulheres. Sendo assim, mais ações devem ser feitas 
nesse sentido e as entidades que atuam diretamente 
com este segmento, como igrejas, sindicatos, asso-
ciações de moradores e de profissionais, devem abra-
çar a causa, pois é uma forma de diminuir também as 
diferenças sociais existente atualmente.

Evidente que ao longo da história democrática do 
Brasil houve avanços significativos, mas é necessário 
muito mais, estamos muito distantes nesses termos, 
quando comparados a outros países, como Ruanda, 

Espanha e Canadá, que tem um número bem supe-
rior de representação feminina ao que temos no Bra-
sil, portanto deve-se cobrar aplicação das leis que já 
versam sobre o tema e investir em uma educação que 
não reforce o machismo e o sexismo que tem prejudi-
cado fortemente a equidade de gênero no Brasil. Sa-
bemos que este é um processo que exige o empenho 
de toda sociedade e que também não será automáti-
co, pois a participação da mulher na política dentro de 
um processo democrático é relativamente recente do 
ponto de vista histórico.

O voto feminino no Brasil foi conquistado em 1932 
e somente em 1990 o Senado elegeu suas primeiras 
parlamentares (Junia Marise-Minas Gerais e Marluce 
Pinto- Roraima). Sabemos que antes de tudo isso 
houve muitas lutas, mulheres dedicaram suas vidas 
em prol de uma causa que ainda está longe de ser 
alcançada.

Mais mulheres na política não é uma questão ape-
nas de gênero é uma questão de justiça social, pois 
sabemos as dificuldades que as mulheres encontram 

no dia a dia para exercer seus direitos, as organiza-
ções dos partidos não tem favorecido uma partici-
pação mais ativa dessas mulheres que buscam um 
espaço no cenário político. A forma como o processo 
eleitoral é conduzido, desestimula a participação fe-
minina que na maioria das vezes, resume-se apenas 
em votar em um candidato escolhido, por conta da 
obrigatoriedade.

A forma mais eficiente para que essas mudanças 
ocorram é a organização feminina, as mulheres que 
pensam nas mudanças sociais e políticas do seu país, 
devem fazer parte, devem tomar partido, da situação 
em que vivemos, sobretudo aqui no Maranhão. É ne-
cessário uma participação mais efetiva não apenas 
para cumprirmos a cota, não apenas para marcarmos 
presença em termos numéricos, mas é importante 
motivar cada vez mais mulheres a participar da vida 
pública, para promovermos um verdadeira transfor-
mação, política, social e cultural, pela democracia.
* Pós-graduada em História do Maranhão e secr. djunta 
de Relações Institucionais do SINPROESEMMA.

Mais uma vez, o eleitor tem a exclusiva prerrogativa do direi-
to e da responsabilidade de escolher presidente, governado-
res e seus representantes nas casas legislativas - deputados 
federais, estaduais e senadores. Tão importante quanto prati-
car esse direito-dever do voto como expressão de cidadania é 
usá-lo para dar qualidade ao parlamento. É importante que o 
eleitor entenda este privilégio, unicamente seu, e assuma uma 
atitude de decisão.  

A mídia pode tentar influenciar, o candidato pode tentar com-
prar (e, infelizmente, até efetivar a compra do voto), mas cabe 
ao excelentíssimo senhor eleitor a exclusiva capacidade de 
manter o que acha que deu certo e mudar o que acha que 
deve ser mudado. É preciso analisar os políticos com hones-
tidade de eleitor consciente do valor de seu voto e do quanto 
ele pode ajudar a transformar a história do país para melhor. 
Ver o que foi plantado e quem está ganhando com a colheita. 
Encarar o ato de votar como mera obrigação é não perceber a 
capacidade de escolha que o voto representa.

Por quê?! Porque votar é ouvir e peneirar o que é dito, medir e 
pesar o que foi feito e filtrar, com a consciência política limpa de 
que voto não tem preço e por isso não deve ser vendido. Escolher 
um candidato em troca de benefício financeiro ou de outro tipo 
torna o eleitor tão corrupto quanto o político corrupto que o povo 
brasileiro tanto critica. Afinal, para haver corrupção, é necessário 
haver o que corrompe e o que se beneficia da corrupção. 

Será que pode criticar a corrupção quem aceita negociar seu 
voto com a desculpa de que “todos fazem isso”? Jesus Cristo 
diria: “Hipócrita! Tira primeiro o cisco de teu olho”.

É costume ouvir-se dizer que a corrupção no país é uma es-
cola que passa de geração a geração... Mas, o que as atuais 
e futuras gerações de eleitores podem aprender de tudo o que 
se tem visto e ouvido na política brasileira?  Muita coisa! Para 
isso, é preciso que os professores, que têm a regalia das pla-
teias de jovens alunos e futuros eleitores, estejam conscientes 
de seu papel como formadores de opinião e, sobretudo, forma-
dores de consciências cidadãs. 

E o que você, professor, formador de opinião, tem ensinado 
a esses espectadores? Você tem aproveitado para tocar em 
corações e mentes, para despertar uma verdadeira consci-
ência política naqueles que serão eleitores pela primeira vez, 
em 2014? E você, professor do ensino, fala a seus alunos, 
futuros eleitores, sobre o significado e a importância de votar 
com mãos limpas, sem a sujeira da venda de voto – uma das 
formas mais praticadas de corrupção? 

Pense nisso nessas eleições. Pratique e ensine o valor do 
voto com mãos limpas. Lembre-se: todo começo tem um bom 
professor. 

RECONHECIMENTO À PROFESSORA 
MARIA DE LOURDES CARNEIRO

EDITORIAL
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Tempos de eleição 
e de reflexão

Eleições e participação feminina na política
Rita de Cássia 
N. Pereira* 

Q u a n d o 
chega o ano 
eleitoral, fica 
mais claro a 
desigualdade 

em termos de participação feminina na 
política. O Brasil está muito distante de 
alcançar um número de equilíbrio em 
termos de representação política entre 
homens e mulheres. A desigualdade de 
gênero é gritante em todas as esferas, o 
que pode comprometer o significado de 
democracia que construímos ao longo 
do tempo. Segundo o IBGE, 51% do elei-
torado brasileiro é do sexo feminino, mas 
temos a minoria desse mesmo segmen-
to sendo representado politicamente. Na 
Câmara dos deputados apenas 9% são 

Representantes de entidades prestigiaram inauguração do Auditório,  no SINPROESEMMA

Pres. Benedita e familiares da professora Maria de Lourdes durante homenagem à sindicalista

Manoel Fonseca Neto, viúvo da professora,  lê discurso que fez especialmente para a ocasião
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Assessoria Júridica esclarece mensagens sobre URV

SINPROESEMMA DIVULGA OS PRIMEIROS 
BENEFICIADOS NA DESCOMPRESSÃO 

Um ano após o início do ajuizamento individual das 
ações de descompressão da tabela salarial    do gover-
no José Reinaldo (2002), as vitórias começam a apa-

recer. Duas ações do grupo de 30 professores foram julga-
das e renderam ganhos de R$3 milhões aos trabalhadores. 
A notícia consolida uma luta iniciada há mais de dez anos 
pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do 
Maranhão (SINPROESEMMA) em favor da correção salarial 
na rede estadual de educação.

Os processos ganhos são de profissionais que residem 
em Teresina, São Luís, Codó, Mirador, Paço do Lumiar, 
Brejo, São José de Ribamar e Pinheiro. Pelas sentenças, 

eles dividirão uma quantia superior a R$3 milhões, confor-
me cada caso. 

A Assessoria Jurídica do SINPROESEMMA informou que 
o pagamento desses profissionais está assegurado e pode-
rá ser realizado no próximo ano. Luiz Henrique Falcão, ad-
vogado que coordena os processos jurídicos do Sindicato, 
explica que as ações contra a Fazenda Pública demoram, 
mas a rapidez nesses dois casos ocorreu por conta de uma 
falha da própria Procuradoria do Estado, que perdeu o prazo 
de recorrer, ou seja, o Estado não utilizou nenhum recurso 
jurídico para atrasar o pagamento dos trabalhadores, como 
faz em outras ações.

O advogado do Sindicato dos Traba-
lhadores em Educação Pública do Esta-
do do Maranhão, Luiz Henrique Falcão, 
explicou que todas as ações judiciais re-
ferentes a requerimento de direitos dos 
professores e demais trabalhadores em 
educação devem ser ajuizadas pela As-
sessoria Jurídica do SINPROESEMMA.

Falcão esclareceu que o SINPROE-
SEMMA é a representação legítima dos 
profissionais da educação e instância 
própria para reivindicar direitos.

Professores legitimamente sindicali-
zados estão recebendo mensagens do 
Sintsep, induzindo-os à confusão sobre 
pagamento da URV (Unidade Real de 
Valor).

O advogado sindical esclarece que 
as ações judiciais de outros sindicatos 

não se estendem aos trabalhadores da 
educação. O SINPROESEMMA dispõe 
de Assessoria Jurídica competente para 
ajuizar as ações, sendo, portanto, des-
necessário buscar outro sindicato.

Beneficiados. Mais de 500 professo-
res e professoras já receberam o alvará 
e o pagamento de direitos por meio de 
ações ajuizadas pelo setor jurídico em 
ações individuais, como a URV e os re-
ajustes devidos pelo governo do Estado, 

esclarece Falcão.
“O SINPROESEMMA está manejan-

do essas ações. Os professores, que 
já ajuizaram suas ações, não podem e 
nem devem procurar outro sindicato. E 
aqueles que ainda não buscaram solu-
ção jurídica para reivindicar seus direi-
tos, devem procurar o atendimento no 
seu sindicato, o SINPROESEMMA.Re-
petiu o advogado sindicalista.

A presidente do SINPROESEMMA, 
Benedita Costa, criticou o envio de men-
sagens por telefone para professores, 
inclusive sindicalizados, informando so-
bre ações de qualquer espécie, uma vez 
que o SINPROESEMMA é a instância 
própria da categoria.

Professores que ajuizaram ações pelo SINPROESEMMA já estão na lista para pagamento dos  precatórios 

“O SINPROESEMMA é a instância 
própria dos professores e já está 

ajuizando essas ações”

Benedita Costa, presidente

Presidenta do SINPROESEMMA, Benedita 
Costa, e advogado sindical esclarecem 
confusas sobre a URV
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MUDANÇA COM A FORÇA DO TRABALHADOR
“Os trabalhadores e trabalhadoras 
maranhenses precisam ter repre-
sentantes na Assembleia Legislativa 
para se fazer ouvir durante o pro-
cesso de mudança que o Maranhão 
viverá com a eleição de Flávio Dino 
governador”. É com esse argumento 
que o professor Júlio Guterres lan-
çou seu nome como candidato a de-
putado estadual pelo PCdoB, partido 
que milita há mais de 40 anos. Ele foi 
articulador da filiação de Flávio Dino 
ao partido. Para cumprir a legislação 
eleitoral, Guterres se licenciou da 
presidência da Central dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras do Brasil no 
Maranhão (CTB-MA), da secretaria 
de Imprensa e Comunicação do Sin-
proesemma e da direção nacional 
da CTB. Aos 57 anos, Júlio Guterres 
é um veterano das lutas políticas e 
sindicais do estado. Desde 1972, é 
membro do PCdoB, quando a agre-
miação enfrentava a Ditadura Militar 
ainda que sob a clandestinidade. 
Em entrevista ao D’Classe, Júlio Gu-
terres analisa o quadro político do 
país e do estado, enumera as razões 
para se candidatar e traça um esbo-
ço de suas propostas.

1-Professor por que você é candi-
dato?
Júlio Guterres – Primeiro quero dizer 
que a nossa candidatura não é ques-
tão pessoal. Nossa experiência nas 
lutas e o compromisso com a mu-
dança do estado são as motivações. 
Ela nasceu dos debates travados en-
tre educadores públicos estaduais e 
municipais, metalúrgicos, vigilantes, 
guardas municiais, policiais militares, 
servidores públicos nas três esferas 
administrativas, trabalhadores rurais, 
pequenos comerciais, estudantes 
e intelectuais, homens e mulheres, 
jovens e idosos. Depois quero rea-
firmar nosso compromisso de levar 
para a Assembleia Legislativa o cla-
mor dos trabalhadores e trabalhado-
ras, suas lutas, seus sonhos e suas 
reivindicações. Os trabalhadores e 
trabalhadoras querem e precisam 
participar da mudança do Maranhão, 
que ocorrerá com a eleição de Flávio 
Dino governador. Para essa voz seja 
forte é necessário que tenham re-
presentantes na Assembleia. É para 
contribuir com o projeto de mudança 
que somos candidato.

2-Qual a sua avaliação da candida-
tura à reeleição de Dilma?
Júlio Guterres – Há forte pressão dos 
setores conservadores, especialmen-
te dos representados pelo PSDB e 
pela mídia monopolizada, para que 
sejam negados os avanços conquis-
tados pelos dois governos Lula e pelo 
da presidente Dilma. Fazem uma 
campanha de terrorismo, anunciando 
sistematicamente a volta da hiperin-
flação e do caos social. Mas esses 
setores se negam a comparar os oito 
anos de governo tucano-demo com os 
da coalizão de democrática e popular 
atual. Não mostram que FHC estava 

desmontando 
o Estado, que 
incluía a pri-
vatização de 
estatais e su-
cateamento de 
serviços públi-
cos, como saú-
de e educação. 

3-Mas o Mara-
nhão parece 
distante des-
se Brasil...
Júlio Guterres 
– É verdade. 
Há um des-
compasso en-
tre o caminho 
percorrido pelo 
país nos últi-
mos 12 anos e 
o que ocorre no 
Maranhão. Não podemos dizer que o 
estado não tenha sido beneficiado pelo 
governo federal. Vários investimentos 
têm sido feito aqui. Podemos citar a 
expansão da UFMA e do IFMA, a du-
plicação da BR-135, a substituição da 
adutora Italuís, a ampliação da Norte-
-Sul e do Porto do Itaqui. O Maranhão 
é o estado que mais recebe recursos 
do Bolsa Família (800 mil famílias/3,2 
milhões de pessoas) e um dos primei-
ros na construção de habitações no 
Minha Casa, Minha Vida. Mais de 600 
profissionais vieram para cá no Pro-
grama Mais Médicos. São bilhões de 
reais em investimentos. Mesmo assim 
o estado continua com indicadores so-
ciais baixíssimos. Temos os piores de-
sempenhos na Educação Pública. O 
estado é vice-campeão de exportação 
de mão de obra escrava. O parque in-
dustrial está resumido à exportação de 
matérias-primas. Segundo o IBGE, no 
Maranhão metade da população não 
tem acesso à rede de esgoto e quase 
40% não tem água tratada.

4-Por que essa contradição, pro-
fessor?
Júlio Guterres – Porque no Maranhão 
o poder político está a serviço de uma 
casta. Um pequeno grupo que gra-
vita em torno da família Sarney. Os 
recursos públicos federais dirigidos 
ao estado são abocanhados pelas 
empresas da família e dos amigos. 
Exemplo, parte do programa Minha 
Casa, Minha Vida está nas mãos de 
vorazes empreiteiros, como a família 
Lobão. Cargos federais são ocupa-
dos por apadrinhados dos Sarneys. 
Eles controle os órgãos das políticas 
públicas de meio ambiente, gerencia-
mento das terras da União, reforma 
agrária. Nada escapa a eles. 

5-E onde está a saída?
Júlio Guterres - No Maranhão é a 
hora de pôr fim à oligarquia Sarney, 
que há quase 60 anos vem manten-
do o estado no atraso e dando como 
frutos esse indicadores sociais. O le-
gado do grupo Sarney é a miséria do 
povo. No país e, especialmente, no 

Nordeste, vários 
estados estão 
no caminho de 
uma nova eco-
nomia, da indus-
trialização. Basta 
lembrar o Ceará 
e Pernambuco. 
Mas todos eles ti-
veram que primei-
ro fazer sua liber-
tação política. No 
Maranhão, nada 
disso houve. Sar-
ney passou de 
presidente da 
Arena, partido da 
Ditadura Militar, 
a líder do PMDB. 
A onipresença de 
Sarney e seu gru-
po na política ma-
ranhense e sua 

interferência em Brasília é a peia ao 
desenvolvimento do Maranhão. Sar-
ney tem os três senadores do estado, 
a maioria dos 18 deputados federais 
e dos 42 estaduais.   

6-Por isso...
Júlio Guterres – Por isso, este ano, 
há ampla unidade da oposição em 
torno do nome de Flávio Dino go-
vernador e Roberto Rocha senador 
abriu horizontes concretos para a 
mudança. O caminho não é fácil, pois 
a oligarquia Sarney já demonstrou 
que não pretende deixar facilmente o 
poder. Contra Jackson Lago recorre-
ram até ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), apequenando aquela Corte 
do Judiciário. A garantia para a que 
a mudança no Maranhão é ampla 
mobilização dos segmentos sociais 
ativos de nossa sociedade. Será um 
grande mutirão pela transformação 
do estado. 

7-Você acha que sua experiência 
como liderança sindical pode con-
tribuir com isso?
Júlio Guterres – Com certeza. Aos 57 
anos de idade, sou um veterano das 
lutas políticas e sindicais do estado. 
Desde 1972, sou membro do PCdoB. 
Dirigi o Movimento Contra a Carestia 
(MCC) em São Luís, que teve papel 
importante na luta pela meia-passa-
gem e pelo direito á moradia, com a 
fixação de bairros como Vila Bacan-
ga, Vila Isabel, Vila Padre Xavier, São 
Bernardo e João de Deus. Participei 
do movimento foi o embrião da União 
da Juventude Socialista (UJS). Como 
trabalhador da Alumar, ingressei no 
movimento sindical. Fui três vezes 
reeleito presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos (Sindmetal), entre 1988 
e 1997, ajudando a retirar a entida-
de do imobilismo. Conquistas dos 
metalúrgicos como o turno de reve-
zamento tiveram o comando desse 
sindicato nesse período. Ajudei a criar 
a Corrente Sindicato Classista (CSC) 
da CUT (Central Única dos Traba-
lhadores). Posteriormente, contribuir 
com a fundação da CTB (Central dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil). Graduado em História pela 
UFMA, tão logo ingressei no serviço 
público participei do movimento por 
mudanças no SINPROESEMMA, no 
final dos anos 1990. É nesse período, 
que o SINPROESEMMA cresceu em 
número de associados e de atuação. 
Foram realizadas várias greves para 
reivindicar a aplicação do antigo Esta-
tuto do Magistério e pela aplicação da 
tabela salarial. Sob pressão do SIN-
PROESEMMA, houve a realização 
de concurso e depois a nomeação de 
milhares de excedentes. Foram co-
brados na Justiça os direitos dos que 
trabalharam no antigo Telensino e a 
descompressão da tabela salarial. Foi 
elaborado um novo Estatuto do Ma-
gistério, recentemente sancionado, 
que assegura carreira funcional, com 
promoção, progressão e titulação, vá-
rias novas gratificações e data-base 
em 1º de janeiro. Os funcionários de 
escolas, até então esquecidos, tive-
ram sua carreira reconhecida e asse-
gurada Gratificação do ProFuncioná-
rio. Hoje, sou presidente estadual da 
CTB no Maranhão e diretor de Comu-
nicação do SINPROESEMMA. A mar-
ca da minha vida é a luta ao lados dos 
trabalhadores e trabalhadoras, explo-
rados e oprimidos.

8-Quais são as suas principais 
propostas?
Júlio Guterres – Em primeiro lugar 
defenderemos o desenvolvimento do 
Maranhão de forma sustentável, des-
centralizada e de inclusão social. Os 
incentivos fiscais dos governos esta-
dual e federal devem servir para criar 
cadeias produtivas na indústria e na 
agricultura familiar. A juventude preci-
sa de políticas públicas que assegu-
rem a inclusão na educação, traba-
lho, arte, esporte e cultura. É preciso 
o fortalecimento do serviço público 
de qualidade na educação, saúde 
e segurança. Profissionais desses 
segmentos devem ser respeitados e 
valorizados com concursos públicos 
e carreiras funcionais. A pequena 
produção agrícola deve ser estimu-
lada com crédito, assistência técnica 
e condições de transporte, comer-
cialização e transformação. A trans-
parência tem que ser marca de um 
Maranhão em transformação, com 
contratos feitos por licitação e cláu-
sulas protetivas aos trabalhadores. 

9-Você hoje é diretor do SINPRO-
ESEMMA. Qual a importância da 
educação em suas propostas?
Júlio Guterres – Óbvio que não é 
possível propor desenvolvimento do 
Maranhão sem educação pública de 
qualidade e para todos. As escolas 
estaduais têm que ser centros de 
integração social e formação profis-
sional. Isso exige escolas de tempo 
integral em todo o estado.

ENTREVISTA // JÚLIO GUTERRES
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Licenciado do Sindicato dos Traba-
lhadores em Educação Pública do 
Maranhão (SINPROESEMMA), o 
professor Júlio Pinheiro, é candida-
to a deputado estadual pelo PCdoB, 
após quase nove anos à frente das 
principais lutas do Sindicato por me-
lhorias na educação e pela carreira 
dos trabalhadores – professores e 
funcionários e em defesa da escola 
pública. 
Nessa luta em defesa da escola pú-
blica e com o objetivo de estabele-
cer um novo pacto pela educação, 
a entidade desenvolveu grandes 
ações, com diversas agendas de 
cobranças, tanto ao governo do Es-
tado quanto ao Legislativo. Junto 
com a categoria, o sindicato lutou 
arduamente para fazer valer os in-
teresses dos trabalhadores da edu-
cação e por uma escola digna e de 
qualidade, com base em direitos 
garantidos na legislação, como a 
Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei 
do Piso, Constituição Federal, Esta-
tuto do Magistério e, recentemente, 
o Estatuto do Educador. Uma cami-
nhada difícil, lutando contra forças 
contrárias, na qual foi necessário o 
apoio da sociedade e de parlamen-
tares do campo popular e democrá-
tico. 
Muitas vitórias foram alcançadas 
como frutos dessa luta, como o Es-
tatuto do Educador, em 2013, lei que 
garante direitos e resgata dívidas 
históricas do Estado com a educa-
ção. Nos últimos cinco anos, os pro-
fessores conquistaram mais de dez 
mil promoções, mais de 11 mil titu-
lações e quase seis mil progressões 
para professores que estavam há 20 
anos sem o direito, obrigados a ficar 
em sala de aula, muitos até doentes, 
mas impossibilitados de pedir suas 
aposentadorias, para não ter prejuí-
zos nos salários.  
Outros grandes frutos foram colhi-
dos, como a data-base, com reajus-
te igual para todos, e foram assegu-
radas gratificações e eleição direta 
para diretor de escola, direitos que 
ainda precisam ser regulamentados.
Mas, segundo Julio Pinheiro, a luta 
só começou. 
Em entrevista especial ao D’Classe, 
Pinheiro fala da candidatura e da im-
portância de dar continuidade à luta 
da educação no Legislativo.

1 - Professor, como o senhor ava-
lia essa tarefa que lhe foi confia-
da?
Julio Pinheiro – Como um grande 
desafio. Não entendemos um man-
dato legislativo como um projeto in-
dividual, mas sim um projeto coleti-
vo, de grande responsabilidade, que 
é levar a voz da educação para esse 
fórum de debate tão importante para 
a sociedade. 

2 - Diante da sua grande experi-
ência de militância na educação, 
como o senhor avalia o ensino 
público em nosso estado?

Julio Pinhei-
ro - A edu-
cação não é 
uma questão 
apenas dos 
trabalhadores, 
mas de toda 
a sociedade, 
pois a educa-
ção de qua-
lidade reflete 
positivamente 
em todas as 
áreas: econo-
mia, saúde, 
meio ambien-
te, segurança 
pública, enfim, 
na qualidade 
de vida das 
pessoas. Não 
é isso que ve-
mos no nosso 
estado. Aqui a educação vive há dé-
cadas em situação de precarieda-
de, de descaso total. No Maranhão 
temos professores que ganham um 
salário mínimo. Não recebem nem 
mesmo o piso garantido por lei e 
tem alunos que deixam de frequen-
tar aulas porque a escola ofertada é 
galpão de meninos. Temos escolas, 
onde os professores tiram de seus 
bolsos coleta para ajudar na meren-
da escolar e alunos que deixam de 
frequentar a escola porque não tem 
transporte escolar ou a merenda 
só chega para metade do mês. Por 
tudo isso, os índices educacionais 
no estado são os piores do Brasil. 
Essa realidade precisa mudar.

3 - Como fruto de uma grande luta, 
os trabalhadores conquistaram o 
Estatuto do Educador. Mas não é 
só isso, o que falta, professor?
Julio Pinheiro – O Estado precisa 
cumprir integralmente o acordo que 
resultou na aprovação do Estatu-
to e os direitos assegurados na lei. 
As gratificações precisam ser ime-
diatamente regulamentadas – difícil 
acesso, risco e educação especial. A 
gratificação de 30% que conquista-
mos para os funcionários, que pas-
sam por profissionalização no curso 
Profuncionário, precisa ser estendi-
da a todos. Os funcionários do Colé-
gio Cintra, por exemplo, ficaram de 
fora. O Estado precisa pagar.

4 - Também houve uma grande 
conquista que é a data-base e a 
eleição direta para diretor de es-
cola, como o senhor avalia isso?
Julio Pinheiro – A Lei do Piso garan-
te o reajuste para os professores 
dos níveis iniciais, mas o Sinproe-
semma precisava garantir o reajus-
te para todos, de forma linear. Foi 
o que fizemos. Hoje, a data-base é 
1º de janeiro e o reajuste do piso 
vai para todos os professores – 
o Estado é obrigado a cumprir. A 
conquista da educação de qualida-
de passa também pela democracia 
no ambiente escolar. Precisamos 
de gestores que estejam afinados 

com a meta da 
qualidade e que 
saiba ouvir todos 
os personagens 
da comunidade 
escolar: profes-
sores, funcio-
nários, alunos, 
pais e mães. 
Por isso, quem 
deve escolher 
o gestor é a co-
munidade. Mas 
o Estado preci-
sa regulamentar 
a lei, definindo 
a formação para 
os gestores, uma 
tarefa que ficou 
sob a responsa-
bilidade do go-
verno. Somente 
educadores com 

a formação específica na área po-
derão concorrer ao cargo. Mas é, 
sem dúvida, um grande avanço.

5 - O Sinproesemma realizou as-
sembleias regionais para cons-
truir a plataforma da educação. 
Uma carta-proposta que será 
apresentada aos pré-candidatos 
ao governo do Maranhão. Quais 
são os principais pontos dessa 
plataforma? 
Julio Pinheiro  - São diversos itens, 
que no nosso entendimento, são ne-
cessários para chegarmos a nossa 
meta de qualidade. O Plano Estadu-
al de Educação tem que ser imple-
mentado. A educação precisa de um 
norte, ter investimentos e o Estado 
precisa cumprir metas. É preciso um 
novo pacto pela educação, que tire 
o Maranhão dos índices do atraso, 
de ficar sempre em último lugar em 
tudo: em pobreza, em analfabetis-
mo, em evasão escolar, em piores 
escolas, pior nota do Enem... Além 
disso, tem as questões do Estatuto, 
que precisa ser cumprido. O con-
curso público deve ser feito imedia-
tamente para acabar com déficit de 
professores na rede estadual e com 
a precariedade nas condições de 
trabalho nas escolas.

6 - O senhor percorreu o estado 
no Movimento Diálogos pelo Ma-
ranhão, com Flávio Dino, e fez 
muitas visitas a diversas regiões, 
nos últimos dois anos. Que diag-
nóstico o senhor faz a educação 
em nosso estado? 
Julio Pinheiro  - Total ausência do 
poder público. A realidade dos muni-
cípios é difícil. Encontramos famílias 
destroçadas vendo seus filhos indo 
buscar outros caminhos - como o 
trabalho pesado em outros estados, 
por exemplo - por falta de oportuni-
dades. Encontramos muitos muni-
cípios sem escolas de ensino mé-
dio, como em Boa Vista do Gurupi, 
e outros, com apenas uma escola 
e vários anexos, como em Turiaçu, 
onde os alunos disputam espaço 
em salas de aula superlotadas. Ou-

tros casos, como em Santa Luzia do 
Paruá, onde os alunos estudam em 
espaços cedidos pelo município. O 
Estado precisa construir escolas.

7 - Existe recurso federal para 
transporte escolar e previsão de 
orçamento do Estado para a área. 
Por que o transporte é precário 
e em muitas áreas nem mesmo 
existe?
Julio Pinheiro  - Porque não há com-
prometimento do poder público com 
as condições dignas de vida dos alu-
nos. Negar o transporte ou transpor-
tar alunos em pau de arara é uma 
irresponsabilidade, como aconteceu 
no município de Bacuri, onde oito 
adolescentes morreram. Os res-
ponsáveis devem ser punidos com 
severidade. É preciso respeito com 
a educação pública. Deixar alunos 
caminharem em areia quente vários 
quilômetros a pé é uma crueldade, 
como acontece nas cidades da re-
gião de areias, no Norte do Mara-
nhão. Isso precisa mudar.

8 - O senhor se licencia do Sin-
proesemma, a partir do dia cin-
co de junho. Faça uma avaliação 
das suas duas gestões frente ao 
maior sindicato de trabalhadores 
do Maranhão e diga quais são as 
suas perspectivas?

Julio Pinheiro -  Com essa licen-
ça, inicio uma nova etapa de luta, 
com o sentimento de que contribui 
junto com a direção do sindicato 
e a nossa base pela educação de 
qualidade, inclusiva e referenciada. 
Que cumpri meu dever como repre-
sentante dos educadores, de unir a 
categoria, mesmo nas adversida-
des. De mobilizar para as batalhas, 
de dialogar e de negociar no cam-
po institucional a pauta da educa-
ção. Ainda não conseguimos tudo 
que precisamos para atingir nosso 
objetivo, mas avançamos bastan-
te, cobramos, nos deparamos com 
inúmeros obstáculos, conseguimos 
vencer a maioria, mas a luta deve 
continuar, firme, com propósito e 
sempre com a possibilidade do di-
álogo, porque é assim que se cons-
trói a democracia de verdade e se 
conquista direitos; pressionando, 
quando for preciso, e buscando 
sempre o diálogo. Minha responsa-
bilidade com a educação continua, 
só fui designado a buscar outro es-
paço para dar continuidade a essa 
luta, a ser o porta-voz de uma ca-
tegoria e de uma comunidade que 
grita por justiça social, igualdade 
e condições dignas de vida. Deixo 
aqui um grande abraço a todos os 
trabalhadores da educação e dizer 
que estamos juntos nesse projeto 
pela educação pública de qualida-
de, sempre!

A VOZ DA EDUCAÇÃO NA ASSEMBLEIA 
ENTREVISTA // JÚLIO PINHEIRO



6
Tr

SINPROESEMMA E INSTITUTO ATLÂNTICO 
OFERECEM MESTRADO EM PORTUGAL

Em reunião no Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação 
Pública do Estado do Mara-

nhão (SINPROESEMMA) a pres-
dente do Sindicato, Benedita Costa, 
e o chanceler do Instituto Universi-
tário Atlântico, João Barreiros, assi-
naram contrato que firma parceria 
entre a entidade sindical e a institui-
ção portuguesa. São 450 vagas do 
programa de acesso ao mestrado 
nas áreas de Educação Especial, 
Gestão da Educação e Supervisão 
Pedagógica, com ministração dos 
seminários da especialização em 
São Luís, Caxias e Imperatriz.

O processo de inscrições foi encer-
rado no dia 29 de agosto último pela 
internet, no link fornecido pela Fun-
dação Sousândrade para o portal do 
SINPROESEMMA. A fundação or-
ganizou o seletivo para o mestrado, 
no dia 7 de setembro. “É importante 
destacar que a Assessoria Jurídica 
do Sindicato analisou rigorosamente 
os documentos para assinar o con-
trato e garantir essa titulação aos 
professores maranhenses”, disse a  

presidente do SINPROESEMMA, 
Benedita Costa.

          
Qualificação dos professores 

Ela salientou que o SINPROE-
SEMMA sempre trabalhou na pers-
pectiva de oportunizar a qualificação 
dos educadores, já tendo oferecido 
convênios para especialização.

Mentor da ideia de fazer o mes-
trado no Brasil, João Barreiros afir-
mou que “a tripla parceria liga um 
conjunto de instituições da área da 
educação, a partir de mecanismos 
que existem graças às relações 
especiais entre os dois países, ba-
seando a legalidade do projeto no 
Tratado Portugal-Brasil para reco-
nhecimento de diplomas”. Barreiros 
destacou que o papel do SINPRO-
ESEMMA é vital por sua abrangên-
cia em todo o estado, permitindo 
a formação de 450 novos mestres 
tanto dos polos quanto dos vários 
municípios no entorno de São Luís, 
Imperatriz e Caxias.

Valorização
profissional

A presidente do 
S I N P R O E S E M M A 
observa que o mes-
trado com base no 
intercâmbio com o 
Instituto Universitário 
Atlântico e as univer-
sidades portuguesas 
propiciará a profes-
sores e professoras 
maranhenses o cres-
cimento pessoal, pro-
fissional, e um parâ-
metro para valorizar 
mais a profissão.

“Apesar de o go-
verno do estado não 
garantir aos profes-
sores a valorização 
e o reconhecimento 
salarial na mesma 
proporção do esfor-
ço, da dedicação, tempo empregado 
e do sacrifício exigidos por um cur-
so de mestrado ou doutorado, vale 
a pena fazer, principalmente em se 
tratando da oportunidade de fazer 
um curso ministrado 

por professores brasileiros e pro-
fessores de instituições com a tradi-
ção e o padrão português  e euro-
peu”, analisa.

Benedita Costa criticou o percen-
tual da titulação oferecido pelo go-
verno, que mostra, em outras pa-
lavras, o quanto é importante, para 

o governo, investir na qualificação 
de seus profissionais da educação: 
“Infelizmente, o percentual é de ape-
nas 20% para mestre, e 25% para 
doutor. Se o professor vislumbrar 
apenas a questão financeira, o mes-
trado não parecerá atraente, mas é 
preciso ver também os ganhos pes-
soais, profissionais e humanos des-
sa experiência, e numa perspectiva 
futura”.

O professor João Barreiros infor-
mou que, em Portugal, o mestre ga-
nha o dobro de um especialista, e o 
doutor ganha quatro vezes mais.

 Presidente Benedita Costa com diretores de universidades portuguesas

O Programa de Pós-graduação em 
História, Ensino e Narrativas da Uni-
versidade Estadual do Maranhão 
(UEMA) abrirá, no período de 13 a 24 
de outubro, as inscrições para o pro-
cesso seletivo 2015. O coordenador 
do curso, Marcelo Cheche, visitou, 
a sede do SINPROESEMMA, onde 
foi recebido pelo diretor de formação 
sindical, Williandckson Garcia.
O coordenador do mestrado infor-
mou que objetivo é atrair mais par-
ticipantes para o processo seletivo, 
por meio da divulgação nas mídias 
do Sindicato - site, jornal impresso e 
programa na Rádio Educadora.
Marcelo Cheche  lembra que o cur-
so recebeu um grande número de 
professores das redes estaduais e 
municipais na primeira turma, no co-
meço deste ano. 
De acordo com Cheche, os docentes 
são incentivados pela metodologia, 
que busca qualificar os profissionais 

para o exercício da docência nas es-
colas públicas, e também pela faci-
lidade das aulas, que ocorrem duas 
vezes por semana, no Campos Pau-
lo VI, beneficiando os profissionais 
que trabalham.
Williandckson se comprometeu em 
divulgar o curso aos professores das 

redes estaduais e municipais, desta-
cando a relevância para a categoria. 
“Esse programa é importante porque 
ajudar a qualificar os trabalhadores 
e melhorar a qualidade do conteúdo 
que é lecionado aos jovens, fazendo 
todo mundo ganhar”, destacou.

Processo
seletivo

 
As 15 vagas para 
o ano de 2015 se-
rão preenchidas 
após o processo 
seletivo, que é 
composto de cin-
co etapas (ava-
liação de projeto, 
avaliação escrita 
e leitura pública, 
entrevista e pontu-
ação no currículo, 
e prova de língua 
estrangeira). Para 
ter acesso ao edi-
tal completo com 
todas as informa-
ções basta aces-
sar o link da pós-
-graduação: www.
ppghen.uema.br

Essa pós é importante para ajudar 
qualificar professores e qualifica o 
conteúdo lecionado aos jovens”

diretor de Formação Sindical 
Williandckson Garcia

Pós-graduação em História da Uema abre inscrições em outubro

Professor Marcelo Chcche coordena a pós-graduaão em História da Uema

Em Portugal, o mestre ganha o 
dobro de um especialista, e o doutor 

ganha quatro vezes mais”
João Barreiros, Inst. Atlântico

Pelo convênio do SINPROESEMMA 450 professores terão mestrado
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O1º Encontro de Mulheres Tra-
balhadoras, em julho, no Grand 
São Luís Hotel, mostrou que, 

além da competência comprovada em 
todas as áreas profissionais, as mu-
lheres querem e vão encarar  as dis-
putas por mais espaços de poder. Mu-
lheres maranhenses cujas histórias 
estão ligadas aos movimentos sociais 
declararam apoio unânime à reeleição 
da presidenta Dilma Roussef.

Iniciativa da Secretaria da Mulher 
Trabalhadora (SINPROESEMMA), 
Central dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras do Brasil (CTB/MA) e União 
Brasileira de Mulheres (UBM), cerca 
de 300 mulheres debateram o tema 
“Mulher e Participação nos Espaços 
de Poder”. Elas ficaram à vontade 
para falar de obstáculos ainda não 
superados pelas feministas do século 
XXI, como a valorização da mulher no 
trabalho e sua exclusão do poder po-
lítico, que ainda persiste em todas as 
esferas do Poder Legislativo e mesmo 
no movimento sindical.

“Nossa intenção é dar mais visibi-
lidade a esse debate que a socieda-
de brasileira precisa tratar de forma 
transparente - a presença da mulher 
nos espaços de poder e sua valoriza-
ção como trabalhadora, que enfrenta 
tripla jornada de trabalho, mas, na 
maioria das vezes, continua ganhan-
do um salário inferior ao dos homens” 
comentou a secretária da Mulher Tra-
balhadora, Hildinete Rocha, também 
da CTB/MA.

Participaram as palestrantes Lúcia 
Helena Rincón – doutora em Educa-

ção, coordenadora Naciones (UBM) 
e integrante do Conselho Nacional de 
Mulheres (CNM); Ísis Tavares – se-
cretária de Relações de Gênero da 
Confederação Nacional dos Trabalha-
dores em Educação (CNTE), e Ivânia 
Pereira – secretária da Mulher da CTB 
Nacional.

A presidente do Conselho Municipal 
da Condição Feminina e coordena-
dora municipal da Mulher, Laurinda 
Maria de Carvalho, especialista em 
políticas para as mulheres, participou 
como debatedora. Protagonismo x co-
adjuvância

Mesmo sendo 57% do eleitorado, 
apenas 9% das mulheres ocupam ca-
deiras no Congresso Nacional (dados 
do TSE). O Brasil é o 156º entre 188 
países em representantes femininas 
no Legislativo. O debate é proposital 
em ano de eleição e desafia as mu-
lheres a sair da comodidade de coad-
juvante e lutar unidas pelo protago-
nismo na conquistar de mais espaços 
de poder. “A mulher sempre esteve 
preparada para ser protagonista, mas 
a  história deu invisibilidade a seu pa-
pel. No trabalho, ainda são os homens 
que ocupam os altos cargos e têm os 
maiores salários; na maioria das ve-
zes, as mulheres ocupam os cargos 
intermediários”, avalia Ísis Tavares.

Enquanto a lei define percentual mí-
nimo de 30% de candidatas por parti-
do nas eleições, o fundo¬ partidário, 
para a formação política das mulhe-
res, é de apenas 5%.

Leonildes Chaves, candidata a de-
putada federal, revelou que enfrenta 

a discrimi-
nação com 
a experiên-
cia sindi-
cal, onde o 
mach i smo 
ainda dita 
as normas: 
“ p o u c o s 
s ind ica tos 
investem na 
questão de 
gênero”.

Maioria
Com base 

em dados 
da Pesqui-
sa Nacional 
por Amostra 
de Domicílio 
(PNAD), mulheres são 43% da popu-
lação economicamente ativa, Ivânia 
Pereira provoca:  “Não somos nem 
podemos aceitar sermos tratadas e 
chamadas de minoria”.

Laurinda de Carvalho sugeriu que 
as mulheres trabalhadoras  e 

os núcleos regionais do SINPROE-
SEMMA promovam debates, incen-
tivando às mulheres a eleger par-
lamentares comprometidos com as 
questões sociais e de gênero. 

A palavra de ordem é não desistir. 
A vereadora Edna alerta: “chega de 
mendigar a representação de candi-
datos sem compromissos com nossas 
bandeiras!”.

Para a presidente do SINPROE-
SEMMA, Benedita Costa, o Encontro 

ajudou a aprimorar conhecimentos e 
esclarecer dúvidas sobre a mulher na 
política sindical e partidária. Disse que 
a mudança de que as mulheres preci-
sam começa com seu maior envolvi-
mento na política como protagonista. 
“Não é suficiente assistir, conhecer 
apenas; é fundamental nos dispormos 
a essa luta”.

Emocionada, a secretária da Mulher 
Trabalhadora, Hildinete Rocha, clas-
sificou o 1º Encontro como vitorioso 
para todas as mulheres e também 
para os homens que dele participa-
ram. “A palavra de ordem é não desis-
tir e eleger plataformas comprometi-
das com o bem do povo. Não estamos 
do jeito que queremos, mas estamos 
no caminho da mudança”, disse

MAIS MULHERES COMPROMETIDAS 
COM QUESTÕES DE GÊNERO NO PODER

SINPROESEMMA de Chapadinha adquire lote para futura sede
A Delegacia do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação Bá-
sica do Maranhão (SINPROE-
SEMMA) em Chapadinha adqui-
riu, no mês de agosto, um terreno 
para as futuras instalações da 
sede da entidade no município. 
Para conhecer o local, a presiden-
te da entidade, Benedita Costa; o 
secretário licenciado de Comuni-
cação e candidato a deputado es-
tadual, Júlio Guterres, e a secre-
tária da pasta e coordenadora da 
delegacia do sindicato, Leodenes 
Baggio, realizaram, na quinta-feira 
(11), uma visita ao lote.

O terreno foi adquirido no mês 
de agosto, possui a área total de 
mil metros quadrados e está loca-
lizado no loteamento Residencial 
Esplanada, novo bairro planejado 
do município. Segundo Leodenes 
Baggio, que coordena as atividades do 
SINPROESEMMA na região, a inten-
ção é preencher a área com a constru-
ção de salas de informática, auditório, 
campo de futebol e piscina, que inte-
gram a próxima etapa do projeto. Com 
esses espaços, a dirigente acredita que 
os educadores poderão utilizar os es-

paços nas férias e finais de semana.
Organização sindical - A presidenta 

do SINPROESEMMA, Benedita Costa, 
reconhece a importância estratégica 
do lote recém-adquirido para a regio-
nal do sindicato em Chapadinha, que 
abrangem os municípios de Anapurus, 
Mata Roma, Buriti, Brejo, Milagres, 

Santa Quitéria, São Bernardo, Maga-
lhães de Almeida, Santana do Mara-
nhão, Araioses, Tutoia, Paulino Neves 
e Água Doce.Segundo a dirigente, os 
professores dessa região precisam de 
um lugar para organizar reuniões e en-
contros com a categoria. “A regional 
de Chapadinha possui 14 municípios 

e esse terreno será impor-
tantíssimo para fortalecer a 
luta dos companheiros na 
região com a futura cons-
trução do prédio”, afirma.
Responsabilidade social 
- Depois da construção da 
sede, a direção da delega-
cia pretende realizar ativida-
des destinadas não apenas 
aos educadores filiados ao 
sindicato, mas também a 
comunidade em geral, prin-
cipalmente envolvendo a 
juventude chapadinhense. 
Entre os planos para cum-
prir a responsabilidade so-
cial, está a oferta de cursos 
na área da educação para 
crianças e jovens, ajudando 
a aproximá-los do mundo 
dos livros e esquecer a vida 

das drogas, por exemplo.
Também acompanharam a visita ao 

local o vice-coordenador do núcleo, 
Mauro Reges, e a professora Luisa 
Bezerra. Os dois também aprovaram a 
aquisição do novo espaço e aguarda a 
construção do prédio para usufruir do 
local.

Sec. Hildinete Rocha acompanhada das palestrantes do 1º Encontro  

Coordenadora acompanha a presidenta e o diretor licenciado do SINPROESEMMA durante visita ao lote onde a nova sede será construída
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Diretores do Sinproesemma 
na direção do IHGM

Diretores do Sinproesmma 
na 66a reunião da SBPC

Últimas

Formação Sindical em Carolina

Foi empossada em 28 de 
julho, a nova diretoria do 
Instituto Histórico Geográ-
fico do Maranhão (IHGM), 
presidida pelo professor 
Euges Lima, secretário de 
Cultura do SINPROESEM-
MA. A cerimônia ocorreu na 
sede da entidade, localiza-
da na Rua Santa Rita, no 
Centro, e contou com a par-
ticipação de sócios, pesqui-
sadores e estudantes.
Euges era vice-presidente 

do IHGM  e foi eleito para 
presidir no período 2014-
2016. O advogado Fran-
carlos Diniz. do SINPROE-
SEMMA, também assumiu 
cadeira no IHGM.

Os dirigentes do SINPRO-
ESEMMA José Brussio (Fi-
nanças) e Eunice Brussio 
(Aposentados)  participa-
ram da 66ª Reunião Anual 
da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciên-
cia (SPBC) (22 a 27/07), 
na Universidade Federal 
do Acre (UFAC). Eles apre-
sentaram trabalhos sobre 
a formação de professores 
no Maranhão.
Doutora em Educação pela 
Faculdade Fernando Pes-
soa (Portugal) Eunice Brus-
sio apresentou o estudo A 

formação do professor al-
fabetizador: a relação entre 
aluno e professor, em que 
defende políticas públicas 
para atualizar professores 
com garantia de retorno fi-
nanceiro aos profissionais 
que ampliam seus conheci-
mentos.
O professor José Brussio 
focou o engajamento dos 
educadores na luta por 
ampliação de direitos e va-
lorização salarial com base 
em pesquisas sobre o SIN-
PROESEMMA e a organi-
zação dos trabalhadores.

O SINPROESEMMA encerrou o ciclo de cursos de For-
mação Sindical em 2014 com uma rodada de palestras 
para 50 dirigentes sindicais, professores e líderes comu-
nitários de Carolina e região sul maranhense. O evento 
(22 e 23/08) aconteceu no auditório do Cetecma.
Entre os assuntos abordados, destacam-se fiscalização 
dos recursos públicos, principalmente os destinados à 
educação, debatidos com representantes do Tribunal de 
Contas da União. Controladoria Geral da União; Secretá-
ria de Fazenda (Sefaz); e Secretaria de Estado da Edu-
cação (Seduc/MA).

GREVE! GREVE! GREVE!
Aresistência de governos e prefeituras em 

reajustar salários e fazer reformas hones-
tas nas escolas provoca greve por todo o 

Maranhão. Em 2014, as paralisações avançam o 
segundo semestre de um ano eleitoral importante. 
Não faltam recursos, segundo os dados do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
e Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb), mas a maioria dos gestores torcia o 
nariz e avisava, de seus palácios, que não pode-
riam reajustar o piso salarial do magistério. Rara 
exceção nesse cenário, o prefeito de Paço do Lu-
miar se antecipou e reajustou em 15% o salário 
dos docentes. Resultado: prefeito e professores 
vivem um 2014 de paz. 

O vizinho São José de Ribamar ironizou: criou 
lei municipal reajustando em 8% os salários, mas 
descumpriu a própria legislação e até negou a ex-
istência da lei. A greve se arrastaria até agora não 
fossem a garra do SINPROESEMMA/Ribamar, o 
apoio dos dirigentes, a união dos professores, a 
solidariedade e o comprometimento dos pais para 
buscar, juntos, a Promotoria de Justiça da Co-
marca e forçar a prefeitura a fazer um acordo. O 
acordo prevê pagamento de promoções em duas 
vezes e ressarcimento das faltas descontadas. 
Quase três meses de greve, e o reajuste virou 
caso de Justiça.

Cestas básicas em Imperatriz e Sta Luzia
Nos dois municípios, os prefeitos ignoraram o 

direito de greve e cortaram o salário docente. Der-
rotados na Justiça do Trabalho, eles tiveram de 
devolver aos professores os valores descontados. 
População e comerciantes doaram alimentos aos 
grevistas.

Em Imperatriz, a presidente do SINPROESEM-

MA e secretária de Formação Sindical da CTB-
MA, Benedita Costa, levou apoio aos grevistas 
em nome das entidades. “Quero manifestar nosso 
apoio à luta dos professores, do Steei, sindicato 
filiado à nossa Central Sindical, a CTB. E dizer 
que nós, professores, temos um papel fundamen-

tal na sociedade: nenhum profissional existe sem 
a figura indispensável do professor”, enfatizou. O 
presidente do Steei, Willas de Moraes, agrade-
ceu a presença e o apoio da CTB-MA e SINPRO-
ESEMMA.

Em Santa Luzia, o prefeito Veronildo Tavares 
conseguiu liminar de abusividade da greve e cor-
tou o ponto de mais de 400 docentes.

Davinópolis e Nova Iorque
Professores representados pelo SINTEED entram 

em greve por tempo indeterminado desde 28 de ju-
lho, com apoio do SINPROESEMMA. Os docentes 
querem melhores condições de trabalho e reajuste 
salarial. Em greve, desde 14 de junho, os profes-
sores continuam sem perspectiva de solução. O 
prefeito não oferece propostas de valorização dos 
profissionais nem melhoria da educação pública. A 
mobilização foi deflagrada pelo SINPROESEMMA, 
cobrando abono salarial pela transferência das so-
bras do Fundeb, melhorias das escolas e das con-
dições de acesso aos colégios. A coordenadora 
do SINPROESEMMA, Francisca Araújo diz que a 
greve foi causada por falta de diálogo.

Direito criminalizado
Garantido pela Constituição Federal de 88, o 

direito de greve vem sendo ameaçado com obje-
tivo de dispersar os grevistas ameaçados de sus-
pensão dos salários. Questionado por gestores 
na Justiça, o direito de greve é tratado como il-
egal e abusivo. Para o professor de História, Júlio 
Montello, o direito de greve é garantido como dis-
positivo legal e é objetivamente o único recurso 
para os trabalhadores defenderem seus inter-
esses e necessidades, repetidamente ignorados 
pelo gestor público. “Enquanto a justiça protela a 
efetivação de direitos garantidos nas leis, famílias 
inteiras sofrem as consequências disso, a revolta 
aumenta, e a administração ignora os direitos dos 
trabalhadores”, sintetizou Montello.

NOTA ZERO 
Para o prefeito Airton Mota (PMDB), de Nova Iorque: não 
valoriza a educaçao, não repassa INSS e essa é a ponte 
de madeira por onde as pessoas são obrigadas a transitar.

Em agosto, aposentados 
e diretores do SINPROE-
SEMMA participaram do IV 
Passeio dos Aposentados 
pelo Delta do Parnaíba, 
evento que integra o ca-
lendário da Secretaria de 
Aposentados em home-
nagem aos trabalhadores 
que contribuíram com o 
sindicato ao longo de suas 
vidas.

O lazer começolu já no 
ônibus que fez o traslado a 
cidade Parnaíba (Piauí). A 
secretária de Aposentados 

Eunice Brussio disse que o 
tour incluiu vários pontos tu-
rísticos, com destaque para 
o passeio de barco pelo Del-
ta. O objetivo do encontro 
é prestigiar trabalhadores 
que, no passado, escreve-
ram com suas participações 
a história. “Os aposentados 
não tiveram muitos gastos 
com os três dias de lazer e 
descontração. A entidade ar-
cou com parte dos recursos, 
mostrando que o sindicato in-
veste na promoção dos apo-
sentados”, ressaltou Eunice.

Próximos eventos

Devido à grande procu-
ra por eventos dessa na-
tureza, nos próximos me-
ses, a secretária orienta 

os interessados a acom-
panharem as informações 
sobre esses eventos e  os 
prazos de inscrição nos 
veículos de comunicação 
do Sindicato.

Presidenta Benedita Costa discursa em apoio aos grevistas de Imperatriz

População doa cestas básicas aos professores grevistas de Santa Luzia e Imperatriz

Secretária  Eunice e aposentados durante viagem de lazer ao Delta do Parnaíba

Descontração marca IV Passeio dos Aposentados


