
 

A APLB SINDICATO DE JEQUIÉ CONVOCA AOS TRABALHADORES EM 

EDUCAÇÃO PARA RESISTIR E CONTINUAR A SUA LUTA PELOS 

DIREITOS SEMPRE EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE 

QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA.  

Na noite da palestra de abertura da 

Jornada Pedagógica de 2018, 

realizada no Centro de Cultura de 

Jequié, no dia 07/02, no momento 

das falas da Mesa das Autoridades, 

foram ressaltadas reflexões de 

suma importância para o público 

presente. 

A Professora Caroline Moraes, Diretora da APLB Sindicato de Jequié, 

destacou que a cada começo de calendário escolar é dada a oportunidade de 

se construir uma nova história na educação. Nesta história é preciso que os 

educadores passem a ser tratados com a importância e centralidade 

necessárias. Que eles possam ter condições de vivenciar as transformações e 

buscar novas formas didáticas e metodológicas de promoção do processo 

ensino-aprendizagem com seu aluno, sem com isso ser colocado como mero 

expectador dos avanços estruturais de nossa sociedade, mas um instrumento 

motivador desse processo, uma “Mola Mestra”. Ela ainda afirmou que a APLB 

Sindicato deseja que no ano letivo de 2018 sejam oportunizadas aos 

profissionais da educação, as ações necessárias para fazer fluir o saber na 

perspectiva de se construir uma cidade (Jequié) mais justa, mas produtiva e 

mais saudável para todos e todas.  

Na fala do Secretário Municipal de Educação de Jequié, foram destacados os 

pontos de avanços que serão implementados e que já constam de seu 

planejamento. Reconheceu que ainda há muito por fazer e que a equipe da 

SME está comprometida em realizar mais. Entre os avanços, houve destaque 

para o seguinte: 

 30% de reajuste da gratificação para Diretores Escolares; 



 15% de reajuste da gratificação para Vice-Diretores e Coordenadores 

Pedagógicos; 

 Os profissionais do REDA de 2015 receberão o valor do Piso Salarial do 

Magistério como remuneração; 

 Será publicado um Decreto Municipal que concederá ajuda financeira às 

escolas municipais; 

 Pagará hora extra ou concederá redução da carga horária para os 

presidentes dos Conselhos Escolares; 

 Regulamentará a concessão de hora extra na educação; 

 Criação do quadro de vagas de duas escolas municipalizadas; 

 Reforma de todas as escolas municipais; 

 Construção de creches. 

Ações estas louváveis e que criam 

expectativas positivas em meio aos 

profissionais envolvidos na educação 

municipal, melhora muito a autoestima, 

porém na fala do Secretário Municipal 

de Educação não houve o reforço com 

relação aos direitos previstos na 

Carreira do Magistério Municipal de Jequié, bem como não houve a lembrança 

do Piso Salarial do Magistério de 2018. O que causou preocupação entre os 

professores. 

Em se tratando da carreira do magistério é preciso estabelecer o diálogo, entre 

os segmentos representativos, sobre a reserva técnica (Lei 11.738/2008), a 

formação profissional, a aplicação dos direitos previstos no Plano de Carreira, 

segurança nas escolas, concurso público para o magistério municipal, 

condições de trabalho, política de promoção à saúde dos profissionais em 

educação, estabelecimento da participação democrática na escolha dos 

gestores escolares, fortalecimento do Instituto de Previdência de Jequié, 

elevação da política salarial com o cumprimento do Piso Salarial Nacional do 

Magistério. 

Em 04 de janeiro do corrente ano a APLB Sindicato, através do ofício 

001/2018, encaminhado para o Prefeito Municipal de Jequié, o Secretário 



Municipal de Educação e para o Presidente da Comissão Permanente de 

Negociação, comunicou que o Piso Nacional do Magistério para 2018 teve o 

índice de reajuste em 6,81%. 

O reajuste foi em decorrência da aplicação prevista pela lei Federal 

11.738/2008. O MEC oficializou esta atualização do Piso através da Portaria 

Interministerial de Nº 1.595/2017. Instrumento que foi anexado ao oficio acima 

citado. Também a Direção do sindicato anexou as Tabelas Salariais do 

Magistério Municipal de Jequié com os novos valores após a aplicação do 

percentual do Piso para 2018 e ainda, no texto do documento, solicita uma 

reunião para discutir a aplicação das tabelas atualizadas. 

Diante da não implementação, até o 

momento, do Piso Salarial do 

Magistério de 2018, da ausência de 

reafirmação em cumprir os elementos 

imprescindíveis para a Valorização do 

Magistério que se desdobra no 

cumprimento do Plano de Cargos e 

Carreira, no cumprimento da Lei Federal 11.738/2008, no estabelecimento de 

condições de trabalho com segurança nas escolas e promoção da saúde dos 

profissionais em educação, do fortalecimento da escolha democrática e 

participativa dos gestores escolares, é que a APLB Sindicato convoca os/as 

Trabalhadores/as em Educação da Rede Municipal de Ensino de Jequié para 

reagir e cobrar o que é de direito e em defesa da educação pública de 

qualidade, democrática e inclusiva. 
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