
Sintego reage contra  
privatização da Educação estadual 

O Sintego vai questionar na justiça a transferência das escolas estaduais para 
OS. O sindicato cobra transparência no processo, que está sendo mantido em sigi-
lo absoluto pelo Governo do Estado. A intenção é privatizar cerca de 300 escolas, 
mas não há nenhum diálogo nem com a categoria, que será seriamente afetada, 
nem com a sociedade.

Piso: reajuste em 2016 
deverá ser de 11,36%

Portaria interministerial publicada no dia 6 
de novembro alterou o valor do custo aluno 
do Fundeb de 2015 para R$ 2.545,31 e pro-
jetou o índice de reajuste do Piso salarial dos 
professores em 11,36%, a partir de janeiro.

Educação Municipal Interior

Com negociação séria, trabalhadores da rede 
municipal de Goiânia tiveram conquistas 
neste ano de 2015, mas a luta não para e va-
mos continuar cobrando o cumprimento da 
pauta de reivindicações.

Regionais do Sintego intensificam atividades 
de luta e mobilização no interior do Estado. 
Encontros, negociações, mobilizações uni-
ram os trabalhadores para o fortalecimento 
do ensino público e da carreira.
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Reajuste do Piso  
deve ser de 11,36%

Em Goiás, os professores 
da rede estadual são anual-
mente desrespeitados pelo 
governo. O início foi em 
2012, com a alteração no 
Plano de Carreira, retiran-
do a titularidade dos pro-
fessores especialistas, nos 
anos seguintes, vieram os 
calotes no reajuste do Piso. 
Nos últimos quatro anos, os 
professores PIII e PIV sofreram 
12 meses de perdas, com a interpretação 
pessoal do governador, que muda de janeiro 
para maio a data do reajuste. 

Para defender o ensino público brasi-
leiro, o Sintego se juntou a educadores de 
todo o país num ato no Congresso Nacio-
nal, no dia 11 de novembro, conclamando 
os parlamentares a tomarem o partido da 
Educação. 

Na pauta prioritária, a manutenção do 
critério de reajuste do Piso do magistério, 
conforme determina a Lei 11.738/08, e a 
instituição do Piso salarial e das diretrizes 
nacionais de carreira para todos os profis-
sionais da Educação, inclusive com entrega 
à presidenta Dilma Rousseff de anteprojetos 

Portaria publicada no dia 6 de novembro alterou o valor do  
custo aluno do Fundeb de 2015 para R$ 2.545,31

de lei elaborados pela CNTE 
para serem enviados ao Con-

gresso Nacional.
Também são pauta: 

1. contra a Lei da Mor-
daça – PL 867/2015; 2. 
contra a Terceirização 
– PL 4.330/04 e PLC 

30/15;  3. pela aprova-
ção da Lei de Responsa-

bilidade Educacional – PL 
8.039/10; 4. pela aprovação do 

PL 2.142/2011, que autoriza os IFES a 
ofertarem cursos do Profuncionário e simila-
res; 5.  contra o PL 6.726/13 e o PLS 131/15, 
que reduzem os recursos dos royalties do pe-
tróleo e do Fundo Social para a educação e 
a saúde.

Para a presidenta do Sintego, Bia de 
Lima, as pautas buscam a valorização dos tra-
balhadores da Educação e a garantia do ensino 
de qualidade para todos. “Um dos graves pro-
blemas da educação é a valorização dos tra-
balhadores, enquanto isso não acontecer, não 
teremos educação de qualidade. E respeitar a 
lei do Piso é fundamental para isso. Qualquer 
ataque ao Piso é um retrocesso no processo de 
construção da educação de qualidade”.

Quadro Transitório do Magistério:  
Governo não soluciona problema

Mesmo com a proposta pronta, o governo 
não enviou à Assembleia Legislativa, Projeto 
de Lei que cria a gratificação para os professo-
res do Quadro Transitório do Magistério, que 
estão nas mesmas condições funcionais e têm o 
mesmo tempo de serviço do Quadro Permanen-

O  reajuste do Piso salarial, em 
janeiro de 2016, deverá ser de 
11,36%, elevando o valor para 

R$ 2.135,64, para os professores da 
rede básica, com carga horária de 40h. 
A Portaria Interministerial nº 8, de 5 de 

novembro de 2015, que altera o valor 
do Custo Aluno do Fundeb deste ano 
para R$ 2.545,31, e projeta o valor do 
reajuste de acordo com a Lei 11.738/08, 
foi publicada no Diário Oficial da União, 
no dia 6 de novembro. 

Proteger o Piso e a Carreira:
principal meta para 2016

te. A gratificação é uma proposta do Sintego, 
aceita pela Seduce, para corrigir os prejuízos 
profissional e financeiros que esses professores 
vêm sofrendo no decorrer dos anos.  A secretá-
ria Raquel Teixeira se comprometeu a resolver 
o problema em maio, depois agosto. E agora?

2

.Editorial

A Educação 
pública, a 
carreira e 

a dignidade dos pro-
fessores e dos admi-
nistrativos estão sob 
forte ataque em Goiás 

e no Brasil. Em 2015, acompanhamos 
cortes de verbas do Governo Federal, 
Estaduail e municipais, fechamento de 
escolas, militarização, terceirização e 
precarização do trabalho.

A terceirização no país atua em duas 
frentes: uma no Congresso Nacional, 
outra no Governo de Goiás. Em abril a 
Câmara Federal aprovou o PL 4330/04, 
que regulamenta a terceirização na ini-
ciativa privada e nas empresas públicas 
e de economia mista. Em outubro, foi 
aprovada a MP 680, que permite que “o 
negociado irá prevalecer sobre o legis-
lado”, isto é, o que está escrito na CLT, 
não valerá. É uma armadilha. 

Na esfera governamental, está-se 
substituindo o concurso público, e com 
ele a estabilidade de uma carreira, pela 
promessa de um contrato na CLT que já 
não protege mais os trabalhadores. 

E é esta mesma esperteza que o go-
verno de Goiás utiliza. Vende o céu 
para a opinião pública e entrega o in-
ferno para o funcionalismo. Como no 
caso das OSs. O governo diz que trará 
melhorias para Educação, mas não con-
ta que destinou mais de R$ 3 bilhões na 
Lei de Orçamento de 2016 para o pa-
gamento das OSs. Com R$ 3 bilhões é 
possível reformar e informatizar os co-
légios, cumprir o Piso dos professores 
e pagar um salário justo para os admi-
nistrativos.  

Mas o governo não quer diálogo. 
Quer fazer prevalecer sua vontade. Pre-
cisamos resistir e reagir. Alertar a so-
ciedade sobre os perigos da privatiza-
ção do ensino. Mostrar as verdadeiras 
intenções do governo: achatar os salá-
rios e acabar com a carreira dos traba-
lhadores para que empresários lucrem 
com o dinheiro destinado à Educação. 

Pela Educação pública de qualidade 
e pela valorização dos trabalhadores, 
vamos à luta em 2016! 

Bia de Lima
Pedagoga especialista em Educação Brasileira
Presidenta do Sindicato dos Trabalhadores  
em Educação de Goiás (Sintego)



1º Seminário de Gestão Sindical  
do Sintego, em Anápolis

Audiência com o governador Marconi 
Perillo para cobrar cumprimento das 

reivindicações da greve

Audiência Pública Contra as OSs, 
por uma Educação pública de  

qualidade

Ações do Sintego em 2015

Curso de Formação Sindical

Curso ERER, em Caldas Novas Em Audiência com o Prefeito para 
reivindicar  a pauta da categoria

Greve fecha a entrada do Centro Administrativo

Plenária Sindical do Sintego

Sintego defende transparência nas 
eleições para indicação de diretores 

das escolas da rede estadual

Sintego fecha a garagem da  
Metrobus durante a greve

Sintego fecha a SEFAZ,  
durante a greve

Sintego garante quiquênio dos trabalhadores  
da Educação durante mobilização na Assembleia

Sintego promove Café  
da Manhã da Educação

Sintego protocola representação  
contra OSs no MP

Sintego reafirma ao TCE a necessidade 
de criação do Fundo Estadual de 

Educação

Sintego vai ao Ministério Público 
contra atos do Governo do Estado 

que prejudicam os educadores

Sintego vai ao TCE  
defender verba da Educação
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Sintego vai à Justiça contra  
OS e privatização da Educação

Em 2012 o governador Mar-
coni Perillo presenteou os 
trabalhadores da Educação 

com a perda da titularidade, que 
representou enormes prejuízos 
para a categoria. Agora, em 2015 
o governo sinaliza com o pior: pri-
vatizar a Educação e acabar com a 
carreira e a estabilidade.

Através do decreto 8.469, de 
14/10/2015, o governador Marco-
ni Perillo deu início ao projeto de 
terceirização das escolas estaduais. 
A exemplo do que ocorreu com 
a Saúde, o objetivo é transferir 
às OSs (Organizações Sociais) o 
controle das escolas, terceirizando 
30% das unidades estaduais das 
subsecretarias de Goiânia, Apare-
cida de Goiânia, Anápolis, Trin-
dade e as do Entorno do Distrito 
Federal; e 25% das demais subse-
cretarias, até o dia 31 de dezembro.

O Sintego reagiu a esta ini-
ciativa de privatização do ensino 
público.

Ação na Justiça
No dia 21 de outubro, a pre-

sidenta do Sintego,  Bia de Lima, 
apresentou denúncia ao Conselho 
Estadual de Educação, ao Minis-
tério Público e ao Fórum Estadual 
de Educação, contra a iniciativa 
do governo de transferir para em-

presas a gestão da Educação.
Bia reclama falta de trans-

parência sobre o projeto das OS. 
Apesar da secretária de Estado 
da Educação, Raquel Teixeira, ter 
afirmado que a categoria seria ou-
vida sobre todo o processo, o diá-
logo não existe.

Em coletiva à imprensa, Bia 
de Lima foi direta: “O Sintego é 
contra a terceirização e vai ques-
tionar judicialmente o governo do 
Estado sobre as OSs na Educação 
em todas as instâncias cabíveis. A 
terceirização do ensino público é 
ilegal. A direção do Sintego en-
tende que as OSs ferem a Consti-

tuição Federal, a Lei de Diretrizes 
de Base da Educação, o FNDE e 
o Estatuto do Magistério.”, alerta.

Mobilização
Além das ações na Justiça, 

a direção do Sintego aposta na 
mobilização de professores e ser-
vidores administrativos pela es-
cola pública, gratuita e na defesa 
da carreira e da estabilidade. Por 
isto realizou no dia 27 de novem-
bro o Abraço da Educação. O ato 

Militarização retira PM´s das ruas  
e OS expulsa professores das escolas

Com as OSs e a Militariza-
ção, o Governo de Goiás faz 
uma aposta que fere todos prin-
cípios do Capítulo III da Cons-
tituição Federal que estabelece 
no seu Artigo 206 que o ensino 
será ministrado com base nos 
seguintes princípios: 

I - igualdade de condições 
para o acesso e permanên-
cia na escola; 

II - liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e di-
vulgar o pensamento, a 

arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensi-
no; 

IV - gratuidade do ensino pú-
blico em estabelecimentos 
oficiais; 

Os colégios militarizados  es-
tão sendo questionados por pais 
de alunos por  cobrarem taxas de 
uniforme, o que não ocorre nas 
demais escolas da rede estadu-

al. Também acontece seleção de 
alunos, e aqueles que passam na 
“seleção” feita pelos militares, 
são submetidos a regras que nada 
têm a ver com as concepções pe-
dagógicas de liberdade de ensino 
e pluralidade de pensamento. 

Todas estas irregularidades 
tendem a se repetir nas escolas 
privatizadas, acarretando custos 
para pais de alunos e prejuízos à 
comunidade estudantil.

Além destes abusos,  a milita-
rização priva a sociedade de po-

liciais nas ruas. Cada uma das 
27 escolas militarizadas têm, 
em média, 25 PM´s designados 
para seu funcionamento, o que 
representa menos 675 policiais 
nas ruas, num momento em que 
Goiânia e a região metropolita-
na experimentam aumento no 
número de roubo de carros e 
homicídios, principalmente vi-
timando mulheres, onde Goiás 
ostenta o desonroso título de 
terceiro Estado onde mais se 
mata mulheres no Brasil.

Iporá e varias outras regionais fizeram o abraço contra as OSs

Caminhada contra as OSs

ocorreu no colégio Lyceu de Goiânia, primeira instituição de ensino da 
nova capital, fundado em 1937. Segundo Bia de Lima, “através do Lyceu 
abraçamos todas as escolas do Estado, convidando todos profissionais do 
ensino a saírem em defesa da sua carreira e da escola pública”, conclui.

Sindicato reage contra mais uma tentativa do governo do  
Estado de retirar direitos dos profissionais da educação pública
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2015 foi um ano de conquistas para os trabalhadores  
da Rede Municipal de Goiânia. Mas a pauta ainda não foi esgotada

Luta responsável. 
Conquistas garantidas!

5

Uma grande vitória dos pro-
fessores da Rede Munici-
pal de Goiânia neste ano 

de 2015 é o pagamento do Piso sa-
larial no mês de janeiro, conforme 
determina a Lei 11.738/08. Essa 
conquista é fruto da mobilização 
do Sintego, que esteve na linha 
de frente pela aprovação da lei no 
Congresso Nacional e não mede 
esforços para que ela seja cumpri-
da na sua integralidade em todo o 
Estado de Goiás. A partir de 2016, 
portanto, os professores do muni-
cípio não precisarão mais esperar 
a Câmara de Vereadores reiniciar 
os trabalhos, em fevereiro, para 
receberem o que lhes é de direito. 

Junto com o pagamento do 
Piso em janeiro, outras vitórias 
vieram. Confira abaixo:
Quinquênio: Atuação do Sintego 
garantiu a manutenção do quin-
quênio de 10% para todos, derro-
tando a prefeitura na tentativa de 
retirar direito dos trabalhadores, 
na Reforma Administrativa.
Gratificação AAEs: Anunciada 
em fevereiro de 2014, a gratifi-
cação de 30% para os Agentes de 
Atividades Educacionais começou 
a ser paga em setembro. Em de-

Negociação constante resultou em conquistas para a categoria

zembro sai a segunda parcela e, 
em janeiro, os 15% restantes. 
Gratificação dos Secretários: 
Negociada em 2013, a gratificação 
para os secretários das escolas co-
meçou a ser paga em janeiro deste 
ano e será reajustada no mesmo 
período e índice da gratificação 
dos diretores.
Gratificação de Titularidade: 
Negociada em maio, a gratificação 
de titularidade começou a ser paga 
em setembro e está garantida uma 
cota de R$ 30 mil mensais para o 
pagamento até que todos recebam. 
Incorporação da Gratificação de 
Regência: A lei aprovada em ju-
nho é autoaplicável e a secretaria 
vai buscar os motivos pelos quais 
o desconto ainda não foi efetuado. 
Foi cobrado também o atraso nos 
repasses relativos ao retroativo da 
estabilidade econômica dos dire-
tores. A prefeitura informou que 
busca recursos extra orçamentá-
rios para honrar este e outros com-
promissos.
Concurso Público: A SME reafir-
mou aos dirigentes do Sintego que 
a prefeitura de Goiânia vai fazer o 
concurso público para contratação 
de professores e administrativos. 

EJA: O Sintego cobrou 
da secretaria municipal de 
Educação explicações so-
bre o fechamento de sa-
las da EJA e a secretária 
Neyde Aparecida afirmou 
que serão fechadas es-
colas onde o número de 
alunos ficou muito baixo, 
tendo casos de salas com 
apenas seis alunos, garan-
tindo também que a SME 
vai disponibilizar ônibus 
para o deslocamento des-
ses estudantes para outras 
escolas. A secretaria ainda 
se comprometeu a fazer a 
campanha de rádio para 
chamar os alunos e apoiar 
o esforço das escolas em 
ampliar o número de ma-
trículas. Além disso, a 
SME vai custear faixas e 
panfletos produzidos pe-
las escolas para informar 
e mobilizar estudantes da 
EJA.

Mais Educação: o Sin-
tego cobrou da secretaria 
a continuidade do pro-
grama em Goiânia e foi 
informado que continua 
nas escolas para onde o 
Governo Federal destinou 
recursos. Naquelas onde 
o dinheiro do MEC ainda 
não foi disponibilizado, o 
programa fica aguardando 
chegar a verba.

Outras intervenções 
do Sintego junto  

à SME:

Neyde explica que a secretaria 
está fazendo a licitação para con-
tratação da instituição que irá rea-
lizar o concurso. Ela espera que 
o edital fique pronto até o mês de 
janeiro. Neste sentido, justificou o 
processo seletivo para contratação 
de professores temporários como 
medida paliativa, para que não 
haja descontinuidade nas aulas no 
início de 2016.
Progressão horizontal dos Admi-
nistrativos: Segundo a assessoria 
jurídica da SME, a Lei 276, apro-
vada em junho torna automático o 
direito do servidor à progressão. 
Cabe à Secretaria de Administra-
ção explicações sobre o não cum-
primento da lei. Neste sentido, a 
presidenta do Sintego solicitou 
audiência com os secretários Jeo-
valter Correa (Finanças) e Valdi 
Camarcio (Administração). Bia de 
Lima quer que os secretários esta-
beleçam prazos para que a prefei-
tura quite os compromissos com 
os administrativos, professores e 
diretores em relação às diferenças 
pendentes.

O retroativo do Piso/2014 e da 
data-base dos administrativos está 
sendo cobrado na justiça. 



Sintego luta pela melhoria  
da Educação no Campo

No Assentamento Rio Verde, em Niquelândia, uma triste realidade:  
Governo do Estado não investe no transporte escolar

Sintego discute dificuldades com transporte escolar, no Assentamento Rio Verde, em 
Niquelândia

O Sintego participou de to-
das as etapas do Fórum de 
Educação do Campo, orga-

nizadas pela Comissão Estadual de 
Educação do Campo do Estado de 
Goiás. Foram 2 Fóruns com as co-
munidades de diversos municípios 
do Estado para discutir as demandas 
da área. Os debates resultaram em 
diagnósticos, críticas e sugestões.  
Estas contribuições serão sistemati-
zadas e usadas na produção de um 
documento que será encaminhado à 
Seduce (Secretaria de Estado da Edu-
cação) com intuito de regulamentar 
a Lei 18.320, de 30 de dezembro de 
2013, que institui a Política Estadual 
de Educação do Campo.

Em cada um dos encontros, o 
Sintego se deparou com realida-
des distintas. O IX Fórum ocorreu 
no Assentamento Rio Vermelho, 
em Niquelândia, e mostrou um re-
trato das dificuldades da educação 
do campo em Goiás. Estudantes, 
familiares, educadores e gestores 
públicos cobraram do Governo do 

Sintego cobra fortalecimento da  
EJA durante Encontro Nacional

É preciso fortalecer o ensino para jovens e adultos, diz Bia de Lima

O Sintego participou do XIV 
Encontro Nacional de Educação de 
Jovens e Adultos (ENEJA), ocorri-
do nos dias 18 a 21 de novembro 
em Goiânia-GO, com o tema: Con-
cepções de educação popular e suas 
interconexões com a EJA. Na aber-
tura, a presidenta do Sintego, Bia 
de Lima, falou sobre a necessidade 
de lutar e fortalecer o ensino para 
jovens e adultos, justamente num 
momento em que os gestores públi-
cos estão fechando escolas de EJA. 
Em Goiânia, várias salas foram fe-
chadas e no interior também. 

Representante do Sintego no 
Fórum Goiano de EJA, a secretária 
de Imprensa e Divulgação, Edineia 
Pereira, diz que “o sindicato defen-
de uma proposta de educação que 
atenda às necessidades de adoles-
centes, jovens, adultos e idosos que 
desejam concluir a educação básica 
e está engajado, convidando edu-
cadores e pessoas comprometidas 

Estado mais investimentos no trans-
porte escolar.  Há um consenso: o 
Governo Federal disponibiliza os 
recursos para a educação do campo, 
mas o Governo de Goiás não apre-
senta contrapartida, sacrificando as 
prefeituras, que nem sempre têm 
recursos para custear a ida e vinda 
de estudantes do campo para as es-
colas nas cidades e nem nas escolas 
localizadas nas zonas rurais.

Um dado impressionou todos os 
presentes: Niquelândia tem a maior 
rota de transporte da América Lati-
na: 132 veículos fazem 145 rotas, 
que percorrem 14 mil/Km/dia, tra-
zendo alunos do campo para a cidade 
e vice-versa. A alta quilometragem 
percorrida, segundo o secretário de 
Defesa Civil, Francisco Alves, ocor-
re devido Niquelândia ser um dos 
maiores municípios do Estado.

Tesoureira Geral do Sintego, 
Inguileza Miranda participou dos 
Fóruns, representando o sindicato 
nos debates. Apesar dos problemas 
estruturais em relação ao transporte, 
estradas e precariedade de algumas 
escolas, ela ouviu relatos de pais de 
alunos elogiando o empenho dos 
professores que se dedicam à edu-
cação do campo. “Os Fóruns dei-
xam um legado importante, que é 
a aproximação de pais, educadores, 
estudantes e o poder público, exter-
nando a necessidade de mais inves-
timentos para as escolas e o trans-
porte dos alunos do campo”, relata 
Inguileza.

Além das dificuldades com 
transporte, outra preocupação le-
vantada pela presidente da Regio-
nal Uruaçu/Niquelândia, Maria Ge-
ralda, foi em relação às drogas. “Os 
alunos da zona rural estão evadindo 
das escolas da cidade para outros 
locais onde são vítimas de aliciado-
res, ocorrendo casos de prostituição 
e consumo de drogas”, alerta.

com a educação de jovens e adultos 
para atuarem unidos, nas mobiliza-
ções e nos fóruns, em defesa da garan-
tia de uma educação permanente que 
promova a participação ativa desses 
cidadãos na sociedade”.

Nos quatro dias de Encontro, os 
participantes discutiram EJA e o mun-
do do trabalho na perspectiva da edu-
cação popular; diversidade na EJA: 
promoção da justiça social na pers-
pectiva da Educação popular; Forma-
ção de educadores da EJA: princípios 
político/pedagógicos da EJA na pers-
pectiva da Educação popular; Políti-
cas públicas da EJA: desafios do con-
texto atual na perspectiva da educação 
popular; Fortalecimento do movimen-
to dos fóruns de EJA na perspectiva 
da Educação popular.

Alfabetização
De acordo com dados do IBGE/

Censo de 2010, 14,6 milhões de pes-
soas não são alfabetizadas; cerca de 

65 milhões, na faixa etária de 15 anos 
não concluíram o Ensino Fundamen-
tal, e mais de 15 milhões de pessoas, 
entre 18 e 29 anos, estão fora da esco-
la e não concluíram ainda a educação 
básica.

Os números referentes ao Estado 
de Goiás também são desafiadores. 
De acordo com Microdados do IBGE/

Censo 2010, cerca de 70% da po-
pulação que possui 15 anos de 
idade ainda não concluiu o ensino 
fundamental e 30% não concluiu o 
ensino médio. Isso significa que há 
demanda; logo é preciso unir for-
ças para assegurar o direito desses 
cidadãos a frequentarem uma es-
cola.
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Reunião da Comissão Estadual da Base Nacional Curricular Comum

Sintego incentiva professores a participarem  
dos debates da Base Nacional Comum Curricular

Sindicato estimula dirigentes e educadores a estarem  
presentes nos debates do BNCC promovidos em 40 regionais do Estado

Agendar consultas pelo Ipas-
go agora ficou mais fácil e rápida. 
Por meio de um aplicativo para 
dispositivos móveis, os usuários 
podem fazer o agendamento pelo 
celular ou tablete. O aplicativo 
Ipasgo Fácil foi lançado em se-
tembro e está disponível para os 
sistemas Windows, Android e iOS.

A dificuldade em marcar con-
sultas com alguns profissionais 
ainda gera reclamações na Ouvi-
doria do Ipasgo, e por este motivo, 
o Instituto tem buscado alternati-
vas para sanar este problema. Bas-
tará ao usuário baixar o aplicativo 
e entrar no sistema com seu núme-
ro de matrícula e senha. Depois 
ele escolhe o profissional e com 

Ipasgo Fácil permite agendamento de consultas pelo celular
um único clique acessa a agenda. 
Em seguida, os horários disponí-
veis vão aparecer e quando o usuá-
rio clicar em cima do horário esco-
lhido, a consulta estará agendada. 

O usuário também terá a op-
ção de desmarcar a consulta e 
ainda de verificar a lista de con-
sultas agendadas. Só os profissio-
nais que compartilham sua agenda 
com a Central de Agendamento 
do Ipasgo é que estarão disponí-
veis no Ipasgo Fácil. Atualmente 
mais de 1.200 médicos já integram 
o sistema próprio de agendamen-
to do Ipasgo. Esses profissionais, 
por sua vez, recebem valor di-
ferenciado de consulta e esta-
rão mais próximos dos usuários.

O Ministério da Educação 
(MEC) apresentou no dia 
16 de setembro o texto 

com a proposta preliminar para 
discussão da Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC). O texto 
foi elaborado por 116 especialistas 
de 35 universidades e 2 Institutos 
Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, sob coordenação do 
MEC. Os educadores tiveram até o 
dia 15 de dezembro para apresen-
tar suas sugestões no site da BNCC 
(http://basenacionalcomum.mec.
gov.br). 

O documento lançado pelo 
MEC propõe que 60% dos con-
teúdos a serem ensinados na Edu-
cação básica sejam unificados em 
todo o país, e os 40% restantes se-
jam elaborados de acordo com as 
características de cada região.

Por orientação da CNTE (Con-
federação Nacional dos Trabalha-
dores em Educação) e do Sintego, 
os professores foram estimulados a 
participar das reuniões regionais de 
discussão da BNCC. No dia 29 de 
setembro, a presidenta do Sintego, 
Bia de Lima, esteve no Conselho 
Estadual de Educação para debater 
a Base Nacional Comum Curricu-
lar. Na oportunidade, foi definido 

o dia 27 de outubro para realiza-
ção da I Formação para as Comis-
sões Regionais, num encontro que 
foi realizado, na Área IV da PUC 
(Pontifícia Universidade Católica). 
No dia 24 de novembro - Dia “D” 
da BNCC - as escolas estaduais 
promoverem debates e discussões 
sobre o documento preliminar en-
tre seus pares e formularam pro-
postas para a BNCC. O Sintego, 
através de sua direção, participou, 
também, dessas atividades.

A discussão sobre a BNCC 
foi feita em 40 regionais em todo 
Estado. O Sintego contou com um 
representante efetivo e um suplen-
te em cada uma delas. Segundo 

Bia de Lima, a participação dos 
professores é fundamental para 
definir um currículo escolar que 
atenda adequadamente as necessi-
dades e as demandas das regiões 
brasileiras.

“A comunidade escolar foi 
motivada a participar e a suge-
rir propostas para a construção 
da Base Nacional Curricular Co-
mum, pois é a comunidade que 
está nas escolas, vivenciando no 
dia a dia as dificuldades, o que 
pode ser feito para melhorar a 
aprendizagem e o ensino público. 
O Sintego está colaborando, pois 
temos muito a contribuir com as 
discussões”, salienta Bia.

Para a elaboração da BNCC 
o Ministério da Educação (MEC) 
convocou pesquisadores, formado-
res de professores e representantes 
de associações como a União Na-
cional dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime) e a Asso-
ciação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Educação (Anped) e 
sindicatos. “Queremos determinar 
direitos de aprendizagem e desen-
volvimento. A proposta valerá para 
escolas públicas e particulares”, 
afirma Maria Beatriz Luce, secre-
tária de Educação Básica do MEC.

Com a Base Nacional Co-
mum se cumprirá a meta 7 do Pla-
no Nacional de Educação (PNE) 
- fomentar a qualidade da Educa-
ção Básica, do fluxo escolar e da 
aprendizagem. A lei determina que 
até junho de 2016 ela seja enca-
minhada ao Conselho Nacional de 
Educação (CNE). Os professores, 
reforça o MEC, poderão dar con-
tribuições também por meio de 
uma plataforma digital.

Está previsto para janeiro de 
2016 audiência pública para apre-
sentar a contribuição de Goiânia 
que será submetida à aprovação e 
depois encaminhada para o Comitê 
Estadual.
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Abraço Negro: 14 anos  
na luta contra o racismo

Evento atinge a 14ª edição e chega a treze cidades do interior, levando debates 

R ealizado no dia 20 de no-
vembro, o Abraço Negro 
deste ano alcançou a marca 

de 14 edições, somente em Goiânia. 
Idealizado inicialmente pelo Movi-
mento Negro, em 2001, para promo-
ver discussões e debates de conscien-
tização contra o racismo, a atividade 
que reúne estudantes das escolas pú-
blicas, desde 2002 integra o calendá-
rio de atividades do Sintego e a partir 
de 2013 acontece em várias cidades 
do interior do Estado. Este ano foi rea-
lizado em Goiânia, Trindade, Apareci-
da de Goiânia, Itapuranga, Anápolis, 
Luziânia, Minaçu, Jussara e Uruaçu, 
Posse, Campos Belos, São Miguel 
do Araguaia. O Abraço Negro é pro-
movido em parceria com a CNTE e a 
CUT-GO.

Presidenta do Sintego, Bia de Lima 
ressalta que o sindicato vem fazendo 
este trabalho de abraçar espaços pú-
blicos para mostrar à sociedade que é 
preciso o envolvimento de todos para 
eliminar o racismo, o preconceito e a 
desigualdade. “Em pleno século XXI 

o que se pratica de racismo no Brasil é 
assustador. E por isto cabe a nós, edu-
cadores, nos engajarmos nesta causa 
para que possamos ter a sociedade que 
sonhamos, onde as pessoas sejam res-
peitadas, independente da cor da pele, 
do sexo, da profissão ou religião”, sin-
tetiza.

Iêda Leal, vice-presidenta do Sin-
tego, secretária de Combate ao Ra-
cismo da CNTE e vice-presidenta da 

CUT-GO, afirma que o Abraço Negro 
simboliza as atividades de combate 
ao racismo na educação pública. Ela 
avalia que o evento é o momento para 
demonstrar para a sociedade o esfor-
ço dos educadores e dos sindicalistas 
em levar para as escolas uma educa-
ção sem racismo e sem intolerância. 
“Essas atividades no Estado demons-
tram a capacidade de organizarmos a 
luta contra o racismo dentro da escola, 

Abraço Negro – Aparecida de Goiânia Abraço Negro – Niquelândia

Abraço Negro – Campos Belos

Abraço Negro – Anápolis Abraço Negro –  
São Miguel do Araguaia

Abraço Negro – Jussara

Imagens do Abraço Negro/2015

15ª edição do Abraço Negro reuniu alunos de 25 escolas de Goiânia,  
na Assembleia Legislativa

Lideradas pela secretaria 
de Combate ao Racismo da 
CNTE, movimentos de luta 
contra o racismo, goianas se 
juntaram a milhares de pes-
soas de todos os cantos do país 
e fortaleceram a I Marcha das 
Mulheres Negras, que aconte-
ceu no dia 18 de novembro, em 
Brasília. A Marcha foi um protesto 
contra o racismo, a violência e pelo 
bem viver.  

Segundo o último censo do 
IBGE, as mulheres negras represen-
tam 25,5% da população brasileira, 
ou seja, 48,6 milhões de pessoas. 
De acordo com o Mapa da Violên-
cia, estudo feito pela Faculdade La-
tino-Americana de Ciências Sociais 
(Flacso), a pedido da ONU Mulheres 
e divulgado no início do mês de no-
vembro, os casos de homicídio en-
volvendo mulheres negras cresceram 
54,2% entre 2003 e 2013, passan-
do de 1.864 para 2.875. No mesmo 
período, o número de ocorrências 
envolvendo mulheres brancas caiu 
9,8% (de 1.747 para 1.576). 

Vice-presidenta do Sintego e da 

CUT-GO, secretária de Combate ao 
Racismo da CNTE e militante do 
Movimento Negro, Ieda Leal, este-
ve à frente do movimento e destacou 
o papel da educação no enfrenta-
mento ao racismo: “Foi uma aula de 
cidadania e vamos fazer a diferença. 
Queremos que as mulheres negras e 
os nossos filhos tenham os direitos 
absolutamente respeitados. A educa-
ção tem a tarefa de conscientizar a 
sociedade de que não podemos acei-
tar que se discrimine alguém pela 
cor da pele. O Brasil merece ser um 
país melhor e para isso é preciso res-
peitar o povo negro”. 

Com CNTE

Educadoras reforçam a 
Marcha das Mulheres Negras

50 mil pessoas protestam contra o 
racismo e a violência, na I Marcha 
das Mulheres Negras

contando com a parceria dos alunos, 
professores e administrativos no en-
volvimento cotidiano para construir-
mos uma sociedade justa e que respei-
ta a diversidade”, frisa.

Secretaria de Igualdade Racial do 
Sintego e da CUT-GO, Roseane Ra-
mos, avalia que o Abraço Negro en-
cerra as atividades que tiveram início 
em maio, quando a campanha “Racis-
mo é crime” foi lançada. Segundo Ro-
seane a campanha é fundamental para 
a implementação da Lei 10.639  que 
torna obrigatório o ensino da histó-
ria e cultura afro-brasileira e africana 
em todas as escolas, públicas e parti-
culares, do ensino fundamental até o 
ensino médio. “Vivemos num país es-
truturalmente racista, e por isto a ree-
ducação da população brasileira é fun-
damental. A Educação tem um papel 
direto na realização destas atividades 
e na construção de um país mais justo 
e menos desigual. O Sintego reafirma 
o compromisso de retomar esta ativi-
dade e incluir um número maior de 
escolas nos próximos anos”, conclui. 
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Mais uma vez o Sintego recor-
re contra o calote de quatro 
eses do reajuste do Piso dos 

professores PIII e PIV, da Rede Esta-
dual de Educação.  Ação civil pública 
neste sentido lembra que o Piso é pago 
a partir de janeiro de 2015, conforme 
mandamento da Constituição Federal, 
regulamentado pela Lei 11.738/08, 
mas o governo não se digna a cumprir 
e todos os anos repassa o reajuste em 
maio para os professores PIII e PIV, 

entretanto, este ano, o pagamento só 
foi feito em julho, retroativo a janeiro 
para PI e PII e a maio para PIII e PIV, 
em parcelas não atualizadas.

Na ação, o Sintego pede que a jus-
tiça obrigue o governo a pagar as atu-
alizações monetárias relativas aos me-
ses de janeiro, fevereiro, março, abril, 
maio, junho e julho do ano de 2015, 
aos professores PI e PII, corrigidos 
com o INPC dos meses subsequentes, 
tendo como data limite o dia 10 poste-

Sintego cobra na justiça  
retroativo do Piso/2015

Outras ações em 
andamento à espera  
de decisão judicial

1. Data-base/2015 dos administrati-
vos da Rede Estadual de Educa-
ção: Mandado de Injunção contra 
omissão legislativa praticada pelo 
governador Marconi Perillo que não 
editou lei para a recomposição da 
data-base dos servidores administra-
tivos da Educação, que deveria ter 
sido paga em maio. 

2. Incorporação de Gratificação de 
Titularidade: Mandado de Segu-
rança, com pedido de liminar, contra 
a secretária de Educação do Estado 
de Goiás para que a incorporação de 
gratificação de titularidade seja feita 
em cima do Piso Nacional, nos re-
ajustes feitos pelo MEC, conforme 
determina a Lei 11.738/08.

3. Pagamento dos Salários: Mandado 
de Segurança, com pedido liminar, 
contra o governador Marconi Perillo, 
para suspender o ato que alterou o 
pagamento dos professores do Esta-
do de Goiás, para que todos os rece-
bam  em data única e de forma isonô-
mica, independente do valor salarial. 
O Sintego cobra pagamento integral, 
dentro do mês trabalhado, como foi 
acordado com os sindicatos.

rior ao mês vencido. 
Com base nesse mesmo critério, 

para os professores PIII e PIV, a dife-
rença dividida em 10(dez) parcelas, a 
referência foi o mês de maio e junho, 
sendo que são devidas as atualizações 
a partir do dia 10 do mês de junho e 10 
do mês de julho respectivamente.  

A  ação, de número 201504044660, 
corre na 3ª Vara da Fazenda Pública 
Estadual, com o juiz Avenir Passo de 
Oliveira. 
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Jussara

Trindade promove Abraço contra o racismo
O primeiro Abraço Negro de 

Trindade reuniu mais de 450 estu-
dantes de três escolas do município. 
A atividade foi desenvolvida pela Re-
gional do Sintego, com objetivo de 
promover discussões para o comba-
te ao racismo. “Alunos e educadores 
saíram do Abraço conscientes de que 
racismo é crime, e deve ser comba-
tido todos os dias, não só no mês de 

Greve e eleições  
marcaram 2015

Pela primeira vez, em Ori-
zona e Leopoldo de Bulhões os 
diretores das escolas municipais 
são eleitos pela comunidade es-
colar em eleições democráticas.

Porangatu homenageia educadores

Unir os trabalhadores aposenta-
dos da Educação. Este é um esforço 
que a Regional de Porangatu tem 
feito desde março, com os encontros 
mensais para dinâmicas, troca de 
experiências, lazer e confraterniza-

Posse/Alvorada

Goianésia/Jaraguá São Luis de Montes Belos

A confraternização dos trabalhadores da Educação dos municípios da 
Regional de Posse/Alvorada já se tornou uma tradição e é aguardada por 
todos. Este ano, a festa aconteceu no dia 14 de novembro, com muita alegria 
e premiações. Participaram educadores dos município de Alvorada, Posse, 
Simolândia, Buritinópolis, Iaciara, Guaraní, Mambaí, Damianópolis, Sitio 
D’Abadia, São Domingos e Nova Roma.

A privatização das escolas 
goianas mobilizou os trabalhado-
res da Rede Estadual de Educa-
ção da Regional de Jussara. Pro-
fessores e administrativos estão 
unidos contra a perda de direitos 
que representa a transferência da 
gestão escolar, com a contrata-
ção de trabalhadores pelas OSs 
e todos dizem “Não às OSs na 
Educação”

O Sintego negociou o paga-
mento do Piso dos professores 
de Jaraguá e adequação do Pla-
no de Carreira para o concur-
so público que será realizado 
no próximo ano e também a 
assinatura das progressões no 
município de Barro Alto, onde 
também foi aprovado o Plano 
Municipal de Educação.

A união dos trabalhadores de S. Luis 
de Montes Belos garantiu reajuste de 
13,01% no Piso, a data-base dos admi-
nistrativos, em maio e a assinatura das 
progressões em dezembro. A RS ainda 
conquistou o pagamento do Piso em S. 
João da Paraúna, Turvânia, Córrego do 
Ouro, Aurilândia e Firminópolis. Nego-
cia-se implantação do Plano de Carreira 
dos professores de Firminópolis e admi-
nistrativos de Aurilândia.

São Miguel do Araguaia

Os trabalhadores da Rede Esta-
dual de Educação promoveram car-
reata para esclarecer sobre a greve 
de quase 50 dias, que reivindicou o 
pagamento do Piso, da data-base, 
concurso público e o fim do parce-
lamento dos salários. 

A Regional de Formosa realizou 
o 2º Encontro dos Aposentados, no 
dia 13 de novembro. Na programa-
ção, discussões sobre o papel do 
Sintego e o atendimento do Ipasgo 
para os aposentados. O encontro 
reuniu aposentados de todos os mu-
nicípios da Regional e teve também 
música, poesia e esporte.

Encontro reúne  
aposentados

Sintego aciona  
justiça pelo Piso

O Sintego acionou a justiça 
para obrigar gestores a cumpri-
rem a Lei do Piso e o Estatuto do 
Magistério. Um dos municípios 
acionados foi São Simão, onde 
o reajuste foi parcelado e a pre-
feitura, apesar de ter negociado 
o pagamento dos 6,01% restante 
para finalizar a greve, não hon-
rou o compromisso. Outros mu-
nicípios acionados judicialmente 
para o pagamento do Piso foram 
Quirinópolis, Gouverlândia e 
Paranaiguara.

ção. Os encontros acontecem na úl-
tima sexta-feira do mês, na sede do 
Sintego. Em outubro, aconteceu o 
tradicional jantar da Educação, que 
comemorou o Dia dos Professores e 
o Dia do Funcionário Público.

Aposentados: encontros mensais para 
troca de experiências e confraternização

Jantar da Educação: agradecimento a 
quem luta pelo ensino de qualidade

Silvânia

Quirinópolis

novembro”, lembrou a presidenta da 
Regional, Marlene Oliveira. 

Confraternização une educadores

Educadores dizem 
Não às OSs 

Piso em Jaraguá e 
progressões em Barro Alto

Piso e da data-base aos 
educadores do município

Formosa

Rio Verde

A Regional de Rio Verde tem 
novo presidente. Por motivo de 
reorganização da direção, a pro-
fessora Lucimar Quixabeira pas-
sa a ser a 1a tesoureira, assumiu a 
presidência o então tesoureiro-ge-
ral, Valdemar Paula da Silva, mais 
conhecido como Vavá. O então 
secretário para assuntos Jurídicos 
e Administrativos, Salustiano Fer-
reira, assumiu a tesouraria-geral. 
Os dois foram empossados pela 
presidenta Bia de Lima, no final de 
outubro.



CNTE faz defesa da  
escola pública de qualidade

CNTE  apresenta cartilha, ocupa Congresso, lança campanha contra o racismo, 
combate retrocessos e defende royaltes do Petróleo para Educação

Projetos de interesse dos 
trabalhadores em educação:

1. Pela manutenção do critério de reajuste 
do piso do magistério de acordo com a 
Lei 11.738;

2. Pela instituição do piso salarial e das 
diretrizes nacionais de carreira para 
todos os profissionais da educação, 
com entrega dos anteprojetos de lei da 
CNTE ao Poder Executivo;

3. Contra a Lei da Mordaça – PL 867/2015

4. Contra a Terceirização – PL 4.330/04 e 
PLC 30/15;

5. Pela aprovação da Lei de Responsabili-
dade Educacional – PL 8.039/10;

6. Pela aprovação do PL 2.142/ 2011, que 
autoriza os IFES a ofertarem cursos do 
Profuncionário e similares;

7. Contra o PL 6.726/13 e o PLS 131/15, 
que reduzem os recursos dos royalties 
do petróleo e do Fundo Social para a 
educação e a saúde;

12º CONCUT define apoio de todos trabalhadores à Educação
A direção do Sintego participou do 12º 

CONCUT (Congresso Nacional da CUT), que 
foi realizado em São Paulo, entre 13 e 17 de ou-
tubro, que foi o maior realizado pela CUT em 
toda sua história, com a participação de 2.500 
delegados e de representantes de centrais e sin-
dicatos de diversos outros países das Américas, 
Europa, África, Ásia e Oceania. Marcaram pre-
sença a presidenta Dilma e os ex-presidentes 
Lula e  José Mujica, do Uruguai.

O principal ponto do congresso foi o apoio 
de todos os segmentos de trabalhadores à Edu-
cação. Segundo a presidenta do Sintego, Bia 
de Lima, todos os sindicatos e movimentos e 
delegados do 12º CONCUT abraçaram o tema: 
“Educação, Trabalho e Democracia – Direito não 
se reduz, se amplia”. 

Na prática, o apoio das demais categorias à 
Educação já foi testada no mês de outubro,  na 
greve dos professores em Brasília, onde os moto-
ristas de ônibus paralisaram atividades em solida-
riedade aos professores, depois da violenta repres-
são que os educadores sofreram por parte da PM 

do governador Rodrigo Rollemberg (PSB).
Bia de Lima diz que o movimento dos pro-

fessores, professoras e profissionais da Educação 
vai cobrar a aplicação do PNE, que prevê a des-
tinação de 10% do PIB (Produto Interno Bruto) 
em investimentos na Educação. Salienta que é 
preciso que haja efetivamente condições para 
valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da 
Educação. “Não podemos permitir que este plano 
fique apenas no papel, mas que se torne realidade 
para quem trabalha na Educação, e para os filhos 
dos trabalhadores e trabalhadoras, que merecem 

uma Educação de qualidade”, conclui.
Além da presidenta, Bia de Lima, integra-

ram a delegação do Sintego a vice-presidenta, 
Iêda Leal; a tesoureira, Inguilêza Pires; o secre-
tário-geral, Arquidones Bites; o secretário de Or-
ganização do Interior, Omar Roni; Suely Sales 
Coutinho, secretária para Assuntos do Pessoal 
Administrativo; Roseane Ramos, secretária da 
Igualdade Racial; Napoleão da Costa, secretá-
rio de Políticas Sociais; e os diretores da Central 
Delmo da Silva e Marta Marcelino. Ainda parti-
cipam do evento os representantes das regionais 
sindicais do Sintego Kátia Viviane, presidenta da 
Regional Formosa; Erly Alves, tesoureira da Re-
gional Anápolis; Lucieny Alves dos Santos, pre-
sidenta da Regional Piracanjuba; Marcos de Car-
valho, tesoureiro da Regional de Aparecida de 
Goiânia; Maria Cristina Evangelista, tesoureira 
da Regional de Goiás; Maria Rosely Cavalcante, 
tesoureira da Regional de Posse; Marta Maria da 
Cruz, diretora do Sintego; Milta Magalhães, pre-
sidenta da Regional de Jataí, Renildes Aparecida, 
presidenta da Regional de Silvânia. 

Os meses de outubro e novembro foram 
de muita mobilização para a CNTE 
(Confederação Nacional dos Traba-

lhadores em Educação). Foi lançada a cartilha 
com as propostas de projetos de lei para o Piso 
Salarial Profissional Nacional e as Diretri-
zes Nacionais para os Planos de Carreira dos 
Profissionais da Educação Pública Escolar; a 
CNTE também lançou a campanha Novembro 
Negro, pela conscientização contra o racismo 
e, no dia 11 de novembro, fez no Congresso 
Nacional a campanha  “Parlamentar Tome Par-
tido”, que reuniu cerca de 1.500 professores e 
representantes de sindicatos de Educação, que 
ocuparam o Parlamento para defender mais 
recursos para a Educação e contra retrocessos 
como a Lei da Mordaça, a retirada dos royaltes 
do petróleo para Educação e a Terceirização.

A cartilha em defesa do Piso e Carreira foi 
aprovada pelos educadores durante a 2ª Ple-
nária Intercongressual da CNTE, no mês de 
agosto. Um dos projetos institui o Piso Salarial 
Profissional Nacional para os profissionais da 
Educação pública de nível básico a partir da 
regulamentação do Artigo 206 da Constituição 

Federal. A outra proposta estabelece as dire-
trizes mínimas para os planos de carreira dos 
profissionais da Educação básica pública, nas 
redes de ensino da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios.

Já a pauta de reivindicações junto ao Con-
gresso Nacional, teve como principal ponto a 
defesa da Educação pública de qualidade. De 
acordo com o presidente da CNTE, Rober-
to Leão, os educadores brasileiros mostraram 
aos deputados e senadores que são contra al-
terações na lei da partilha do petróleo e outras 
leis que são prejudiciais à Educação, como o 
projeto “Escola sem partido” (Lei da Morda-
ça) e a Lei 4330, que estabelece a terceirização 
(precarização do trabalho, com o fim da carrei-
ra dos servidores), que em Goiás é feita através 
das OSs na Saúde, que o governo goiano quer 
levar também para a Educação. 

Também no dia 11, os trabalhadores em 
Educação  entregaram ao MEC (Ministério da 
Educação), proposta para o Piso Salarial Pro-
fissional Nacional e as Diretrizes Nacionais 
para os Planos de Carreira dos Profissionais da 
Educação Pública ao Executivo.
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