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O Sintego Itinerante come-
çou a quarta semana no 
dia 16 de maio, em Si-

molândia, município atendido 
pela Regional de Posse/Alvorada, 
onde os professores da Rede Mu-
nicipal de Educação estavam em 
greve, reivindicando o pagamento 
da gratificação de titularidade.

Buscando solucionar o impas-
se, a presidenta Bia de Lima rea-
lizou Assembleia com a categoria 
e, em seguida, se reuniu com o 
prefeito José Neto, a secretária de 
Educação, Maria Geneide Costa, 
o secretário de Finanças, Adriano 
de Oliveira, o assessor jurídico, 
Eduardo José Dias e representan-
tes do Confundeb. Como a prefei-
tura alega que não tem verba para 
pagar, o Sintego propôs fazer um 
estudo técnico sobre a aplicação 
dos recursos e a categoria aceitou 

suspender a paralisação e ficar em 
estado de greve, voltando a se reu-
nir para definir os rumos do mo-
vimento, após a realização desse 
estudo.

Baseado em estudo técnico 
realizado pelo secretário de Or-
ganização do Interior, Omar Roni 
Silva, e a direção da Regional Sin-
dical Alvorada/Posse, a secretaria 
municipal de Educação fez reade-

quações na carga horária da coor-
denação pedagógica e nas gratifi-
cações das diretoras das escolas, 
priorizando as titularidades, que 
são incorporadas na aposenta-
doria. Com isso, o benefício será 
pago até o teto de 10%, o exceden-
te será negociado posteriormente. 
Levada para Assembleia, a catego-
ria aprovou a proposta e aguarda 
o pagamento, conforme o acordo.

Sintego Itinerante acompanha greve  
dos professores de Simolândia

“O Sintego Itinerante é 
muito bem-vindo aqui hoje, 

em Simolândia. Estamos 
enfrentando um momento 

difícil, de mais de 40 dias de 
greve e é importante a Central 

aqui para nos auxiliar nas 
negociações” Professor da RME de Simolândia

Alessandro Dourado de Oliveira
Professora RME de Simolândia
Fábia Aparecida Isméria

“É importante ser 
sindicalizada, porque na 
hora que os governantes 

tentam nos prejudicar 
temos o amparo de uma 

entidade que luta em 
nosso favor”
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Sintego Itinerante em Piracanjuba  
reúne educadores de seis municípios

No dia 17 de maio, o Sinte-
go Itinerante reuniu, além 
de educadores de todas as 

escolas estaduais e municipais de 
Piracanjuba, representantes dos tra-
balhadores de Cristianópolis. Mairi-
potaba, Professor Jamil, Bela Vista e 
Cromínia. A presidenta do Sintego, 
Bia de Lima, acompanhada da pre-
sidenta da Regional, Lucieny Santos, 
informou a luta do sindicato para 
garantir os direitos dos trabalhado-
res, tanto na rede estadual, quanto 
nos municípios, como o Piso salarial 
dos professores e Planos de Carreira. 

Sobre o Piso, Bia lembrou que 
o Sintego vem obtendo resultados 
positivos na justiça, como o paga-
mento dos calotes de 2013 e 2014 
para os professores PIII e PIV, e o 
deste ano, apesar de a secretária 

Raquel Teixeira ter informado, ain-
da em fevereiro, que o pagamento 
seria em maio, o governo ainda 
não enviou Projeto de Lei para a 
Assembleia aprovar o reajuste de 
11,36%, como estabelecido pelo 
MEC, em janeiro. Ela informou que 
solicitou audiência com o governa-

dor Marconi Perillo para cobrar o 
pagamento e também da data-base 
deste ano para os administrativos. 

Com relação aos administra-
tivos, Bia informou que o Sintego 
também obteve decisão favorável da 
justiça que obriga o Governo do Es-
tado a pagar a data-base/2015. 
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“Todo trabalhador precisa 
ser filiado ao seu sindicato, 

porque é através dele 
que temos nossos direitos 

defendidos” 

“Nós temos a Regional do 
Sintego aqui em Piracanjuba, 

mas a presença da Central, 
com o Sintego Itinerante 

nos proporcionando mais 
informações, nos aproxima 

mais do sindicato” 

Ana Maria
Professora REE e RME de PiracanjubaOblani Gonçalves Machado

Administrativo REE de Piracanjuba“Para nós, em Cristianópolis, 
a Regional tem dado grande 

respaldo e agora, a proximidade 
com a Central é muito importante, 

principalmente neste momento, 
que estamos na iminência de 
perder direitos arduamente 

conquistados, por meio da luta 
sindical”

André Fernando Ribeiro Zakia
Professor RME de Cristianópolis
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O Sintego Itinerante, no dia 18, 
em Morrinhos, aconteceu no 
Colégio Estadual Xavier de 

Almeida e Ginásio Senador Herme-
negildo de Moraes, conveniada ao 
Estado. Nas duas unidades, a grande 
a reclamação é quanto à espera para 
atendimento e cobranças indevidas 

de consulta por profissionais con-
veniados. Bia, que é vice-presidenta 
do Conselho Deliberativo do Ipasgo, 
orientou os trabalhadores a agendar 
consultas pelo aplicativo Ipasgo Fá-
cil e denunciar, via Ouvidoria (0800 
62 1919) o profissional que cobrar 
consulta por fora.

O que disseram os trabalhadores
“O Sintego é a entidade representativa 

dos trabalhadores da Educação e 
foi através dele que tivemos várias 

conquistas. Eu mesmo venci uma 
demanda contra o Estado de Goiás 

com a assistência do sindicato” 

“Nossa categoria não é valorizada e é 
com o sindicato que conquistaremos 
nossa valorização profissional. Ficamos 
envolvidas com a sala de aula e ter 
quem luta pela gente é tranquilizador” 

Sebastião Pereira Sousa Fafich
Professor aposentado da RME de Goiatuba

Fabiana Divina da Rocha
Professora da RME de Goiatuba

Morrinhos

Sintego Itinerante debate  
problemas da Rede Municipal de Ensino

Goiatuba

A Regional de Goiatuba recebeu 
o Sintego Itinerante no dia 19 
de maio. Segundo a presidenta 

da Regional Sindical, Rosângela Ma-
ria Gomes, os educadores estão com 
dois meses de salário atrasado, sendo 
que a folha de março só foi paga este 
mês. Apesar do município ter fundo 
próprio de previdência, há dois anos 
o desconto que é feito no salário dos 
trabalhadores não é repassado para o 

GoiatubaPrev e, sem dinheiro, sobrou 
para os aposentados, que também es-
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O que disseram os  
trabalhadores
“O Sintego Itinerante hoje aqui 
em Morrinhos foi importante 
para mostrar o que tem feito 

para nos defender e ao mesmo 
tempo mostrou que nós 

também precisamos nos unir ao 
sindicato para fortalecer a luta 

em nosso próprio favor” 
Clea Luiza Rosa Dias
Professora da REE e RME de Morrinhos

“O Sintego Itinerante nos 
mostra o que o sindicato não 
é de gabinete e está atuante, 

fato imprescindível para o 
trabalhador aderir à luta  

da categoria” 
Renato Adriano Martins
Professor da REE de Morrinhos

Escolas recebem 
o Sintego Itinerante

tão sem receber há dois meses. Outro 
problema discutido foi a qualidade do 
serviço oferecido aos usuários do IAG, 
Plano de Saúde municipal. Os hospi-
tais conveniados alegam que não re-
cebem e periodicamente suspendem o 
atendimento.

Em Goiatuba, o Sintego Itineran-
te visitou o Colégio Estadual Goiatuba 
e a Escola Estadual Maria de Lourdes 
Estivalete Teixeira.

“A presença do Sintego Itinerante 
aqui fortalece muito os trabalhos 
que a Regional de Goiatuba vem 
fazendo e espero um olhar mais 

atento para nós, administrativos” 
Ana Amélia Gomes Costa
Administrativa da RME de Goiatuba
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Sintego Itinerante encerra  
a semana em Itumbiara

A quarta semana do Sin-
tego Itinerante foi en-
cerrada na sexta-feira, 

20 de maio, em Itumbiara. Dia-
logando com trabalhadores das 
redes municipais e estadual da 
Regional Sindical, a presidenta 
do Sintego, Bia de Lima, expli-
cou os objetivos do projeto e da 
luta do sindicato na defesa dos 
direitos dos educadores goianos. 

“Vamos Brincar?  
Brincando a gente 

se entende!”

Durante o Sintego Iti-
nerante, a professora Silene 
Maria Silva promoveu o livro 
“Vamos Brincar? Brincando 
a gente se entende!”, fruto de 
experiências vividas em sala 
de aula, que foi base do pro-
jeto de estudo no mestrado 
e que se transformou em li-
vro.  Pedagoga, apaixonada 
pela Educação Infantil, Silene 
mostra como as brincadeiras 
e a afetividade podem e devem 
ser usadas como ferramentas 
para a aprendizagem e o bom 
desenvolvimento da criança. 
Lançado no final do mês pas-
sado, o livro é vendido nas es-
colas de Itumbiara.

Já a presidenta da Regional, 
Dulcineia Pereira, falou sobre as 
atividades desenvolvidas junto às 
prefeituras, que garantiram o pa-
gamento automático do Piso em 
todos os municípios (Bom Jesus 
de Goiás, Buriti Alegre, Cachoei-
ra Dourada e Itumbiara) atendi-
dos pela Regional, como também 
para a valorização da carreira dos 
servidores administrativos.

“O único meio que a 
gente tem para lutar 

pelos nossos direitos é 
o sindicato, que une os 
trabalhadores em prol 
de um mesmo objetivo. 

Sem união não há 
luta e sem luta não há 

conquistas”

Administrativo RME de Itumbiara
José Luiz da Silva Jr

“Nem sempre podemos 
ir até o sindicato, então, 
o Sintego Itinerante veio 
na hora certa para sanar 
nossas dúvidas e atender 

nossos anseios, diante 
das dificuldades que 

enfrentamos” 
Professora REE de Itumbiara
Divina Aparecida Fonseca

“Muitas vezes a gente  
fica alheia às informações 
e com o Sintego Itinerante 
vamos poder tirar nossas 
dúvidas, principalmente  

na minha área, que é 
 administrativa e  

precisamos ser valorizadas”
Administrativa da RME de Itumbiara
Luciana Oliveira Vieira


