
Sintego Itinerante

Compromisso de cam-
panha da Chapa 1, 
o Sintego Itinerante 

começou no dia 26 de maio, 
atendendo os trabalhadores 
da Educação dos municípios 
da Região da Estrada de Fer-
ro. Iniciado em Silvânia, o 
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projeto visitou ainda Caldas 
Novas, Ipameri e Catalão. 
Até o final de junho, o Sin-
tego Itinerante visitará todas 
as Regionais Sindicais. Parti-
cipam do projeto a presiden-
ta do Sintego, Bia de Lima, 
o secretário de Organização 

do Interior, Omar Roni da 
Silva e assessoria jurídico e 
administrativa do sindicato.

O projeto acontece du-
rante todo o dia e é dividi-
do em duas etapas: reuniões 
com os trabalhadores e visi-
tas às escolas e atendimento 

Silvânia abre o Sintego Itinerante
O Principal assunto 

destacado pelos trabalha-
dores da Educação aten-
didos pela Regional de 
Silvânia foi o atendimento 
prestado pelo Ipasgo. Mui-
tas pessoas denunciaram 
a dificuldade em agendar 
atendimento e também 
a pressão para o usuário 
pagar “por fora”. “Não pa-
gue por fora, denuncie o 
profissional na Ouvidoria 
(0800621919)”, orientou 

Primeira semana atende trabalhadores  
de mais de 20 municípios

Bia de Lima. Sobre a difi-
culdade no agendamento, 
Bia informou que para faci-
litar e solucionar o proble-

ma do tempo de espera foi 
criado um sistema de con-
sulta eletrônica e o próprio 
Instituto faz o agendamen-

O que disseram os trabalhadores
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O Sintego Itinerante é uma boa 
ideia para fortalecer a luta dos 
trabalhadores em Educação” 
Vilma de Sousa Queiroz/Professora RM Orizona“

O Sintego Itinerante é uma iniciativa 
pioneira na luta dos trabalhadores em 
Educação”
José Luiz Gonçalves dos Santos/Professor 
Aposentado REE Silvânia

individual para assistência 
jurídica e administrativa, 
com filiações e recadastra-
mento e entrega da carteiri-
nha do Sintego. Nas reuniões 
são repassadas informações 
relacionadas à pauta de rei-
vindicação da categoria. 

to para o usuário. “É só bai-
xar o aplicativo no celular”.

Os trabalhadores 
também reclamaram da 
dificuldade de encontrar 
atendimento em várias 
especialidades, nos diver-
sos municípios da região 
e Bia de Lima, que é vice-
-presidenta do Conselho 
Deliberativo do Ipasgo se 
comprometeu a levar a rei-
vindicação na próxima ses-
são do órgão. 

Bo
le

tim
 e

sp
ec

ífi
co

 d
o  

Si
nt

eg
o 

It
in

er
an

te



2

Nº 039/2016 Boletim específico do Sintego Itinerante Maio de 2016

Sintego Itinerante, em Caldas Novas,  
atrai novos filiados ao sindicato

Em Caldas Novas, segundo 
município a receber o Sintego 
Itinerante, dezenas de educa-

dores se filiaram ao sindicato, forta-
lecendo a luta em defesa dos nossos 
direitos. 

Durante reunião com a catego-
ria, duas grandes questões levantadas 
foram o desconto no contracheque 
para pagamento dos consignados e 
o pagamento dos descontos ilegais 
feitos pelo Ipasgo no 13º e no 1/3 de 
férias, entres os anos de 2005 e 2007. 

Sobre os consignados, a presi-
denta Bia de Lima informou que já 
cobrou da Seduce e da Sefaz que o 
governo deposite o valor descontado 
dos trabalhadores e não repassado à 
Caixa Econômica Federal. Por conta 
disso, os servidores estão recebendo 
aviso de cobrança, com ameaça de ter 
o nome negativado nos serviços de 

proteção ao crédito. O Sintego aguar-
da que o problema seja solucionado 
e caso seja necessário acionará judi-
cialmente o Governo do Estado por 
apropriação indébita e perdas morais.

Em relação ao desconto irregu-
lar o Ipasgo, em ação proposta pelo 
Sintego, a justiça mandou pagar. O 
Sintego está conversando com o Ins-
tituto para que o pagamento seja feito 

administrativamente, priorizando os 
trabalhadores filiados ao sindicato. 
Bia de Lima fez um alerta aos traba-
lhadores sobre advogados que têm 
ido às escolas oferecer assessoria para 
as ações de execução: “A ação é do 
Sintego e os filiados não precisam e 
não devem contratar advogados par-
ticulares para isso, porque já temos 
nosso jurídico cuidando do assunto”.

O que disseram os trabalhadores

“
“

“

O Sintego Itinerante é uma 
iniciativa excelente. Deveria 
acontecer mais vezes”

Auxiliadora Caetano de Almeida - 
Coord. Pedagógica/Colégio Estadual 
Caldas Novas

É muito importante a aproximação 
do Sintego com os trabalhadores. 
Estamos sempre participando e em 
busca de informações”
Rejane Cirqueira Valério - Dir. Colégio 
Estadual de Caldas Novas.

O Sintego Itinerante é uma iniciativa 
louvável. Se está na cidade, temos uma 
aproximação melhor para conversar 
e até cobrar maior participação na 
nossa representatividade”

Nildirene Veríssima Barbosa/Profª de 
Filosofia da REE Caldas Novas
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É importante ir até a base 
para fortalecer a nossa luta e 
o nosso sindicato. O Sintego 
está resgatando isso” 

José Antunes Sampaio - 
Professor REE Caldas Novas

“
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Sintego Itinerante em  
Ipameri foi nas escolas

A programação do Sintego 
Itinerante, em Ipameri, 
foi nas escolas da Rede 

Estadual de Educação. Acompa-
nhada pela presidenta da Regio-
nal, Laurinda Gonçalves Santos, 
a presidenta estadual, Bia de Lima 
e o secretário de Organização do 
Interior, Omar Silva, visitaram os 
Colégios Professor Eduardo Man-
cini e Monsenhor Domingos Pin-
to de Figueiredo, e as escolas Mi-
chele Santinoni e Professor Cesar 
Augusto Ceva.

O problema dos contratos 
temporários foi o mais discutido, 
principalmente na Escola Esta-
dual Michele Santinon, onde há 
um grande número de professores 
nesta situação. Bia disse entender 
que enquanto o concurso público 
não é realizado, os contratos são 
necessários para que escolas não 
sejam fechadas, entretanto, a luta 
do Sintego é para que o governo 

realize seleção pública para con-
tratação de professores e servido-
res administrativos, pois somente 
o concurso garante a carreira do 
magistério. 

Outro assunto que também 
está gerando muita preocupação 
é a terceirização das escolas para 
Organizações Sociais. Bia de Lima 
explicou as várias atividades e ini-
ciativas que o Sintego promoveu a 
fim de barrar o projeto do gover-

O que disseram os trabalhadores

“
“

O Sintego Itinerante é uma ótima 
oportunidade pra gente conhecer 
melhor os nossos direitos”

Marina de Souza Mendes/Servidora 
Administrativa REE Ipameri

Nós precisávamos desse projeto Sintego 
Itinerante para trazer os trabalhadores pra 
dentro do sindicato e fortalecer a nossa luta”

João Gesmar Correia Barbosa/Servidor 
Administrativo REE Ipameri.

no, fatos que culminaram com a 
suspensão do primeiro edital, no 
dia 23 de março. “Teremos novos 
embates, pois o governo insiste 
na privatização e já promete novo 
chamamento para este mês”, infor-
mou Bia.

Foram distribuídas aos traba-
lhadores as duas cartilhas editadas 
que esclarecem como as OSs serão 
danosas para os educadores e para 
a sociedade em geral.

SINTEGO

ITINERANTE
GOIÁS

INHUMAS

ITABERAÍ

FORMOSA

ÁGUAS LINDA S

CAMPOS BELOS
POSSE

CATALÃO

RIO VERDE

MINEIROS

JATAÍ

PORANGATU
CERES

JARAGUÁ

Há quem ache que ser 
sindicalizado não é importante, 
eu penso o contrário. Ter um 
sindicato nos amparando não 
é só importante, é necessário 
e o Sintego Itinerante é uma 
excelente oportunidade para 
envolver os trabalhadores”

Marizete Aparecida Batista de 
Deus/Professora REE Ipameri

“
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Catalão fecha a primeira  
semana do Sintego Itinerante

A primeira semana do pro-
jeto Sintego Itinerante foi 
encerrada, em Catalão. 

No período da manhã, a presi-
denta Bia de Lima, o secretário 
de Organização do Interior, Omar 
Roni Silva e a direção da Regio-
nal se reuniram com os trabalha-
dores e à tarde, visitaram escolas. 
Como nos outros municípios, fo-
ram discutidos o andamento das 
negociações para o pagamento do 
Piso para os professores, a data-
-base dos administrativos, contra-
tos temporários, atendimento do 

Ipasgo e OS na Educação.
Durante todo o dia, o Sin-

tego prestou atendimento aos 
filiados, com filiações e recadas-

tramento e assistência jurídica, 
esclarecendo dúvidas sobre apo-
sentadoria, licenças e Saúde Fi-
nanceira.

Sou aposentada há 22 anos e continuo 
filiada ao Sintego. Aconselho a todos os 
trabalhadores em Educação a se filiarem 
também, porque, se a luta está difícil 
com o sindicato, imagina sem ele?”

Mônica Marques Brandão/Professora 
aposentada REE Catalão

“
“

“
“O Sintego Itinerante, levando 

atendimento jurídico ao filiado 
facilita a nossa vida, pois temos 
pouco tempo livre para ir a Goiânia” 

Eliana Salomão/Professora REE 
Catalão

A gente tem muita dificuldade de ir a 
Goiânia resolver algum problema e o 
Sintego Itinerante facilita tirar dúvida e 
encaminhar nossa demanda”

Maria Suelene da Silva/Servidora 
Administrativa REE Catalão

Estamos vivendo um momento de domina-
ção da classe burguesa e o movimento sindi-
cal é um meio de combater esse movimento 
desleal com os trabalhadores.  
Eu acredito na força do sindicato”

Iusley Monteiro dos Santos/ Professor REE 
Catalão.
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