OFÍCIO CIRCULAR 006/2018/FETRACSE
AOS DIRIGENTES DAS ENTIDADES SINDICAIS FILIADAS À FETRACSE
Assunto: Mobilização para Manifestação Estadual dos professores municipais com
paralisação das atividades dia 04 de junho de 2018.
A FETRACSE, considerando que é importante lutar pela manutenção de direitos
conquistados; considerando que é dever das entidades sindicais lutarem por novas conquistas e
avanços para os trabalhadores; considerando que é dever das entidades sindicais utilizar as
contribuições dos associados na busca e manutenção de direitos, bem como na prevenção da
não retirada de direitos conquistados, vem a FETRACSE por meio deste, convocar os sindicatos
filiados e seus professores associados a se mobilizarem em caravanas para participarem do ATO
PÚBLICO ESTADUAL com paralisação das atividades educacionais em todos os municípios do Estado
- a ser realizado no dia 04/06/2018 com concentração na Praça Maria Aragão Centro de São

Luís, capital do Estado, às 8:00 horas. Informamos que estão havendo atos públicos
regionalizados e preparatórios para o evento estadual citado, acontecendo nas cidades de Santa
Filomena, Tuntum, São Mateus, São Luis e Imperatriz.
PAUTA DO MOVIMENTO
1- Cumprimento da Lei 11.738/2008 (Lei do Piso Nacional dos Professores) quanto aos
reajustes do Piso Nacional e garantia da jornada de trabalho de no máximo 2/3 horas/
aulas de interação com alunos e, no mínimo 1/3 das horas/aulas de atividades extraclasse
conforme a lei e sem majoração de horário ou carga horária de trabalho;
2- Defesa dos precatórios do FUNDEF a menor referente aos anos de 1998 a 2006 sendo
40% para manutenção e desenvolvimento do ensino e 60% para a valorização do
magistério conforme as leis do FUNDEF/FUNDEB;
3- Regularização da previdência dos servidores públicos municipais junto ao INSS.
No evento, protestaremos contra os gestores municipais que através da FAMEM e
da UNDIME, estão impondo arbitrariamente o aumento da jornada de trabalho dos professores,
realizando a interpretação equivocada da Lei 11.738/2008; pela garantia dos investimentos
devidos dos precatórios do FUNDEF A MENOR aplicando o percentual mínimo de 60% na
valorização do magistério e pela regularização da previdência dos servidores públicos
municipais junto ao INSS, questão que tem atrapalhado a vida de professores e demais
servidores quanto ao acesso aos benefícios previdenciários nas horas de maior necessidade dos
trabalhadores municipais.

DA LOGÍSTICA, ORGANIZAÇÃO E PONTO DE APOIO
Considerando que cada servidor e entidade sindical deve dar sua parcela de
contribuição na luta por direitos, a FETRACSE solicita às entidades sindicais que organizem
caravanas de professores e demais servidores, garantindo por suas entidades e associados, a
locação de ônibus e despesas adicionais com suas caravanas em decorrência do evento. Essa
premissa se dá devido ao grande número de pessoas e municípios presentes ao ato, não havendo
possibilidades da federação arcar com as despesas da organização, alimentação e estadia dos
participantes.
Dessa forma, orientamos aos dirigentes, sindicatos e participantes das caravanas,
que providenciem água e alimentação para suas respectivas caravanas, mesmo contando com o
apoio das entidades sindicais da grande São Luís.
A FETRACSE lembra ainda que este ato é preparatório para uma possível greve
dos Servidores Públicos Municipais da Educação em todos os municípios do Estado do
Maranhão, caso os gestores municipais insistam em descumprir direitos dos trabalhadores da
educação.
Sindicato forte se faz nas lutas. É hora de continuar “Avançando e Consolidando
Conquistas!”.
Presidente Dutra- Maranhão, 07 de maio de 2018.
Atenciosamente,

