
Terça-feira, 22 de janeiro de 2013

CEE volta a discutir o projeto de Ensino Médio 
de Tempo Integral do governo estadual

Presidenta: Iêda Leal
Jornalistas: Nara Serra - JP 1845 e Sandy Sousa - JP 1169

Diagramação: Dâmaris Alves (Estagiária da Assessoria de Imprensa do Sintego)

Expediente

Hospedagem 
(62)3223-9651

Clube de Caldas  
Reservas

(62)3291-8383

Depart. Jurídico 
(62)3291-8383

Site: www.sintego.org.br . E-mail: imprensa@sintego.org.br

www.facebook.com/sintego www.twitter.com/sintego www.flickr.com/sintegooficial

LEIA AS MATÉRIAS COMPLETAS NO SITE DO SINTEGO  

 

Fórum vai ao MP e pede providências 
contra a Lei do Confisco

Representantes de entidades que 
compõem o Fórum em Defesa dos 

Servidores e dos Serviços Públicos do 
Estado de Goiás se reuniram na manhã 
da última sexta-feira, com o procura-
dor-geral de Justiça de Goiás, Benedito 
Torres e entregou simbolicamente uma 
representação em que solicitam provi-
dências contra a Lei do Confisco, que 
aumentou a alíquota da contribuição 
previdenciária de 11% para 13,25%.

 Os sindicalistas argumentaram que 
o projeto de lei apresentado não tem 
consistência técnica e jurídica e a trami-

tação na Assembleia Legislativa feriu o 
Regimento Interno da Casa.

 Benedito Torres afirmou que o as-
sunto será encaminhado para análise 
técnica do órgão. “O que os atinge, tam-
bém nos atinge aqui. Vamos verificar se 
a lei é constitucional. Se não for, vamos 
tomar as medidas cabíveis”, disse.

 O secretário de Assuntos Jurídicos 
Pedro Soares representou o Sintego na 
audiência, acompanhado do advogado 
da entidade, João Marques. 

O Conselho Estadual 
de Educação voltou a 

debater na reunião de sexta-
feira (18) o projeto de ensino 
médio de tempo integral pro-
posto pelo governo do estado 
e aprovado pela Assembleia 
Legislativa para ser implan-
tado este ano em quinze es-
colas da rede. Para explicar 
a proposta, participaram da 
reunião o superintendente de 
Ensino Médio da Seduc, Fer-
nando Pereira dos Santos e o 
subsecretário de Aparecida de 
Goiânia e superintendente do 
Centro de Ensino de Tempo 
Integral, Marcelo Ferreira da 
Costa.

Convidados, os profes-
sores Luis Fernando Nunes 
Rocha, do Colégio Estadual 
Pré-Universitário, e Nildele-
na Luzia de Melo, do Colégio 
Estadual Cecília Meirelles, 
que vão adotar o projeto a 
partir deste ano, levantaram 
vários questionamentos sobre 
a forma como o processo de 
implantação do novo mode-
lo foi conduzido e as muitas 
dúvidas causadas nos traba-

lhadores modulados nas duas 
unidades.

“Faltou discussão, falta 
credibilidade, falta informa-
ção”, afirmou Luis Fernando, 
que ainda enumerou diversos 
problemas de ordem estru-
tural que contradiz o discur-
so governamental de que as 
escolas estariam preparadas 
para receber o novo mode-
lo. “A estrutura é inadequa-
da para atender tanto alunos, 
quanto professores, a escola 
não tem refeitório, banheiros, 
nem laboratório e a reforma 
nem começou”, afirma.

Além da falta de discussão, 

Nildelena de Melo denunciou 
que para adotar o modelo de 
tempo integral a escola per-
deu cerca de nove turmas do 
EJA e pediu explicações so-
bre os critérios adotados para 
os trabalhadores que querem 
permanecer na escola. “São 
muitos funcionários e poucos 
foram convidados a perma-
necer. Eles estão angustiados 
porque foram excluídos sem 
saber o motivo e precisam 
procurar outra escola para tra-
balhar”.

Como na reunião realizada 
em dezembro, as explicações 
provocaram mais dúvidas nos 

conselheiros que levantaram 
questões desde programas 
da secretaria para atrair os 
alunos e mantê-los na escola 
por um período de sete horas, 
quais as políticas públicas 
para amparar os estudantes 
que não foram contemplados 
ou que estão fora da escola e 
a política de valorização dos 
profissionais que vão traba-
lhar nas unidades pioneiras 
do projeto.

“Nem um desses questio-
namentos estaria sendo feito 
se esse modelo de ensino mé-
dio de tempo integral tivesse 
um Projeto Político-Pedagó-
gico para direcionar o projeto 
para os objetivos pretendidos 
delimitando os parâmetros 
para discutir referências, ex-
periências e ações no curto, 
médio e longo prazos”, pon-
derou a presidenta do Sinte-
go e integrante do CEE, Iêda 
Leal.

Iêda ainda lamentou a falta 
de debate com os profissio-
nais que iniciarão esse mode-
lo e com a comunidade esco-
lar que será a beneficiária.


