
Diante de ofensas sofridas pela Coordenação da Delegacia Regional do Sinproesemma em 

Bacabal, vimos a público esclarecer que sempre conduzimos com seriedade a luta dos (as) 

trabalhadores (as) da Educação Pública (professores\as e funcionários\as do apoio escolar) na 

cidade de Bacabal e demais municípios da regional.

Esclarecemos também que essa coordenação, na condução da pauta latente da categoria - 

pendência salarial do mês de junho 2018 - vem buscando solução para os problemas, 

cautelosamente, cumprindo trâmites administrativos e mantendo o diálogo com o executivo 

municipal, por intermédio do secretário Waltersar Carneiro, titular da pasta da Educação neste 

município. Esclarecemos, ainda, que os trabalhadores (as) da educação da Rede Municipal de 

Ensino estão no gozo das férias, neste mês de julho, não havendo paralisação ou prejuízos para o 

ano letivo de 2018.   

  Repudiamos, veementemente, e lamentamos tais insinuações, prejudiciais e infundadas, 

feitas contra a Coordenação da Delegacia Sindical, veiculadas de forma nociva por 

apresentadores da TV Difusora, canal 02 (SBT), no programa “Bacabal Urgente”, veiculado dia 

19 de julho deste ano, pelo apresentador Tony Rodrigues e, dia 20 de julho do mesmo ano, no 

programa “Bandeira 2”, da mesma emissora, pelo apresentador Romário Alves, sem que, nenhum 

dos dois tenham apurado os fatos junto ao Sinproesemma. Ambos, utilizaram-se de expediente 

maldoso e sem fundo de verdade.

           A categoria é ciente da idoneidade da sua representação e saberá discernir a mentira e a 

verdade, além do que, independentemente das insinuações infundadas, nossa preocupação 

sempre será a defesa dos direitos, valorização e da carreira de tão nobre e essencial categoria, no 

desenvolvimento integral do ser humano.

  Notificamos que a coordenação da Delegacia Sindical tomará todas as medidas cabíveis 

para trazer à luz a verdade sobre as mentiras disseminadas, inclusive solicitando o direito de 

resposta pelo ataque sofrido sem a devida apuração dos fatos. Prezamos pela democracia e sempre 

a defenderemos, assim como o direito à livre expressão, embora sempre haverá aqueles que, com 

mentiras, pregam o contrário.
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