PROFESSORES DISCUTEM RUMO DA EDUCAÇÃO
Em assembléia ocorrida nesta sexta-feira, dia 14, professores da rede de ensino de Aracaju estiveram
presentes no Sindipema para decidir os rumos da educação no município. Entre as pautas votadas, as
eleições de representantes para o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - COMAE - e para etapa
intermunicipal da Conferência Nacional de Educação - CONAE 2010. Além da retomada de luta da
categoria para a implantação do Piso Salarial para este ano, respeitando o Plano de Carreira. A categoria
quer os 2/3 já e para todos.
No início do encontro, em assembléia extraordinária, foram votados titulares e suplentes para atuarem no
COMAE. Esses representantes estarão incumbidos de avaliar e trazer para o sindicato notícias sobre
merenda escolar na capital. No segundo momento, foram eleitos os delegados para participar do Fórum
de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que ocorre no dia 04 de setembro, no CEMARH (rua Carlos
Correia - Siqueira Campos).
Em seguida, foi colocada aos professores a importância da CONAE 2010 e votados nomes para participar
da etapa intermunicipal que acontece nos dias 06, 07 e 08 de outubro. Para finalizar as votações, foi
escolhido o tema do Congresso dos Profissionais de Ensino do Município de Aracaju: Educação Pública
Direito Social. O evento vai ser realizado nos dias 12, 13 e 14 de novembro.
Entre votações realizadas, as discussões em torno do Piso Salarial foi um dos pontos centrais da
categoria na reunião. A retomada de luta - como mobilizações nos dias 03 e 24 de julho - forçou que a
Prefeitura de Aracaju (PMA) viesse até o Sindipema para tratar do Piso do magistério municipal. A visita
do chefe de gabinete da PMA, Bosco Rolemberg, é resultado das lutas que a categoria vem travando
para a implantação do Piso, destaca a professora Elba.
No encontro, ficou acordado que terá quatro reuniões que irão discutir a implantação do Piso. A primeira
acontece no próximo dia 18 (agosto), às 15h, no Centro Administrativo Pref. José Aloísio Campos. As
outras mesas de negociação foram agendas nos dias 08 e 29 de setembro e 13 de outubro.
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