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Sintego aciona justiça para garantir 
reajuste retroativo do Piso a todos

Escolas estaduais 
pedem socorro

Gastança de verbas públicas 
não é revertida em favor da 
Educação. Em todo o Estado, 
escolas pedem socorro para 
continuar funcionando. Obras das 
Escolas Padrão Século XXI estão 
paralisadas há mais de dois anos. 

 Revoltados com o parcelamento da 
Data-base, trabalhadores da Educação 
e das diversas categorias do funciona-
lismo estadual saíram às ruas para 
protestar e denunciar os desmandos do 
governo, que retira direitos, destrói 
carreiras e desrespeita os servidores.

Sintego pro-

O tocolou ação 
de cobrança 

contra o Estado de 
Goiás para garantir o 
reajuste de 7,97% do 
Piso salarial, retroativo 
a janeiro, para todos os 
professores da rede, 
como estabelece a Lei 
11.738/08. O projeto 
de lei foi aprovado pela 
Assembleia Legislati-
va, em maio, com um 
calote de quatro meses 
em cerca de 26 mil 
docentes. 

Página 3. 

Servidores gritam:
‘‘Data-base, já!’’

Página 8

Colégio Estadual Heloísa de Fátima Vargas, 
em Nova Glória, abandonado

Página 2 Página 9

Centenas de servidores, uma só voz: chega, Marconi!

Piso: Sintego fortalece
luta no interior

Sintego cobra Piso em Trindade

II Conferência 
Nacional de Educação

Página 5

 Sintego apresenta propostas para 
melhoria do ensino público nas 
conferências l ivres municipais,  
i n t e rmun ic ipa i s  e  e s t adua l  de 
Educação. Etapas são preparatórias 
para a CONAE 2014, que acontecerá 
em Brasília, em fevereiro. 

 Nas audiências com os gestores, 
o Sintego cobra o pagamento do 
Piso, a implantação de Planos de 
Carre i ra  para  professores  e 
servidores administrativos, enfim, 
o cumprimento da pauta de 
reivindicação da categoria.

Após aprovação do calote, professores discutem ação para garantir reajuste para todos
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Sintego vai cobrar na justiça reajuste 
do Piso para todos a partir de janeiro
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Escolas estaduaisEditorial

No ano em que a 
E d u c a ç ã o  o c u p a 
grande espaço na 
agenda das discus-
sões sobre investimen-

to público, o governo do Estado de Goiás 
demonstra, mais uma vez, o descaso com 
os trabalhadores e o fortalecimento do 
ensino. Prova disso foi a aprovação do 
reajuste do Piso salarial dos professores e 
o calote de quatro meses que, em muitos 
casos chega a R$ 1 mil, em cerca de 26 mil 
docentes.

Enquanto na pauta nacional de todos os 
debates estão a votação do Plano 
Nacional de Educação no Senado, com a 
destinação de 10% do PIB e a aprovação 
de leis para aplicação de 100% dos royalti-
es do petróleo no setor, a valorização dos 
administrativos e o Piso salarial, o governo 
de Goiás retroage e rema contra a maré, 
implantando projetos e programas com 
viés meramente eleitoreiro. 

O reajuste do Piso dos professores 
demonstrou, de forma irrefutável, o des-
prezo que é dispensado à Educação 
estadual. Desde o anúncio do índice de 
7,97%, em janeiro, foram várias promes-
sas de respeito à Lei 11.738/08, mas na 
hora de efetivar o que está estabelecido, a 
ação foi outra bem diferente: o calote nos 
professores. E os administrativos não 
receberam a data-base de 2013. Para 
encobrir a incompetência na gestão dos 
recursos e as prioridades tortas, a descul-
pa alegada é a de sempre: falta de dinheiro 
para os servidores.

Não bastasse mais esse golpe nos 
professores, os estudantes sofrem com a 
falta de estrutura de várias unidades 
escolares espalhadas pelo estado, com 
prédios sem condições de uso e carência 
de laboratórios e equipamentos que 
dinamizam e impulsionam a aprendiza-
gem. Em diversos municípios, as obras 
consumiram milhões de recursos federais 
e ficaram só no esqueleto, ‘‘enfeitando’’ 
bairros e gerando revolta na população.

O Sintego, no encerramento deste 
primeiro semestre de 2013, convoca a 
categoria para fortalecermos a luta contra 
os desmandos na Educação do Estado de 
Goiás, pela valorização da nossa carreira e 
pela implementação do Piso salarial nas 
cidades do interior com respeito aos 
trabalhadores. Como agentes transforma-
dores que somos, merecemos o tratamen-
to justo. Vamos à luta.

Boas Férias!

Iêda Leal

Alardeado pelo governo, o programa de reforma, reconstrução e construção de escolas não passou até 
hoje de mais um discurso vazio, com objetivo de impressionar a sociedade goiana, pois o que vemos são 

prédios sem estrutura para funcionar e/ou demolidos com a promessa de erguer no lugar uma Escola 
Padrão Século XXI. E não é uma escola só não, são várias, em Goiânia e no interior. 

Presidenta do Sintego
Professora da Rede Pública de Ensino
Conselheira do Conselho Estadual de Educação (CEE/GO)
Coordenadora do Centro de Referência Negra Lélia Gonzales
Secretária da Igualdade Racial da CUT/GO

Goiânia Colégio Estadual Ismael de Jesus – Bairro da Vitória

 O Colégio Ismael Silva de Jesus foi demolido em 
2010 para dar lugar a uma Escola Padrão Século XXI. 
Orçadas em mais de R$ 2 milhões, as obras de 
construção começaram em fevereiro de 2010, mas, 
nove meses depois, foram paralisadas. Os 1.200 
alunos que estudavam nos três turnos estão hoje 
espalhados pela rede, a maioria foi transferida para 
escolas na Vila Mutirão, Campinas, Nova Esperança 
e Jardim Curitiba II e IV. Estudantes do ensino médio 
e do EJA estão agora na Escola Municipal Maria 
Clara Machado, cedida pela prefeitura de Goiânia.

Rio Verde Escola Padrão Século XXI

 Outra escola idealizada para ser Padrão Século 
XXI foi iniciada no Bairro Dom Miguel, em Rio 
Verde, e também não foi concluída. Apesar de ter 
recebido mais de R$ 2 milhões de investimento, 
sacos de cimento, telhas, tubos e fiação elétrica se 
transformaram em lixo. No lugar de crianças e 
jovens para estudar, o local virou pasto para 
animais.

Cidade de Goiás Escola Estadual Mestre Nhola 

O prédio precisa urgentemente de reforma em toda a 
sua estrutura. As salas são escuras e sem ventilação, 
os banheiros são antigos e no mesmo local as 
crianças fazem a higiene bucal. Não tem refeitório e 
nem local para o repouso. O tempo de recreação é 
limitado a 15 minutos, pois, sem cobertura na quadra 
de esporte, as crianças ficam sem local adequado 
para o lazer no momento do intervalo. 

Uirapuru Colégio Estadual José Pereira Leandro 

A Escola Estadual José Pereira Leandro foi fundada 
em março de 1985 e nunca recebeu uma reforma. Até 
hoje as paredes são de placas, as portas são velhas e não 
oferecem segurança, os lavatórios são anti-higiênicos, 
as instalações hidráulica e elétrica estão expostas, o 
telhado ameaça cair e, quando chove, a escola vira um 
grande lago.

Nova Glória Colégio Estadual Heloísa de Fátima Vargas 

Colégio onde advogados, professores, promotores 
de justiça, enfermeiros, bombeiros, policiais, 
farmacêuticos e outros profissionais iniciaram a 
educação é hoje um canteiro de obras abandonado.

Com a promessa de transformá-lo em Escola 
Padrão Século XXI, em 2010, o governo do estado 
gastou R$ 564.824,00 de recursos federais, mas até 
hoje, mais de dois anos depois, nada foi concluído. O 
que se vê no local é abandono e descaso.

Ação busca garantir na justiça o cumprimento integral da Lei 11.738/08 e o reajuste 
retroativo a janeiro para os cerca de 26 mil professores (PIII e PIV), que foram lesados pelo Estado

Professores de todo o estado acompanharam a votação do reajuste do Piso

ontrariando o que determina a CLei 11.738/08, a Assembleia 
Legislativa aprovou, no dia 7 

de maio, em segunda e última votação, 
o projeto do governo que repassa o 
reajuste de 7,97%, retroativo a 
janeiro, somente para PI e PII, 
excluindo cerca de 26 mil docentes de 
todo o Estado, que vão amargar um 
calote que, em muitos casos, ultrapas-
sa mil reais.

O Sintego vai ajuizar ação de 
cobrança contra o governo do Estado 
para que os quatro meses de reajuste 
(jan/fev/ mar/abr) sejam pagos aos 
professores PIII e PIV. “Não aceita-
mos esse calote. Vamos cobrar na 
justiça o pagamento dos quatro meses 
que nos foram retirados. O professor 
não tem culpa da má gestão dos 
recursos. Que o governo pare de 
gastar com publicidade enganosa e 
respeite a Educação”, protestou a 
presidenta do Sintego, Iêda Leal. 

Retrospectiva do reajuste do Piso/2013
 31 de dezembro de 2012

Governo Federal informou, por 
meio de portaria interministerial, o 
índice de 7,97% para 2013, 
elevando o valor do Piso Nacional 
do Magistério para R$ 1.566,64.

 Janeiro 2013
 
10 – Ministério da Educação 
anuncia o reajuste de 7,97% ;
16 – Em nota à imprensa, Seduc 
informa que pagamento do Piso 
será mantido na rede estadual;
17 –  Assessoria de Comunicação 
da Seduc reafirma ao Sintego que o 
Estado vai continuar cumprindo a 
Lei 11.738/08, mas não fala em 
data de pagamento.

 Fevereiro

01 – Sintego, cobra do secretário da 
Casa Civil, Vilmar Rocha, a 
aplicação do reajuste do Piso;
19 – Sintego protocola ofício na 
Seduc, Segplan e Casa Civil 
solicitando audiência para cobrar o 
pagamento do Piso;
20 – Sintego solicita ao chefe de 

Pressão

Desde que o anúncio oficial do 
reajuste de 7,97% foi feito pelo 
Ministério da Educação, no dia 10 de 
janeiro, o Sintego buscou abrir canal 
de negociação com o governo, a fim 
de garantir que o repasse fosse feito, 
conforme a Lei do Piso, aos professo-

res da rede estadual. Em audiência 
com o secretário Thiago Peixoto, no 
dia 22 de fevereiro, o pagamento foi 
garantido para o mês de março. 
Infelizmente, a palavra, mais uma vez 
não foi cumprida. O projeto foi 
enviado somente em abril, mas o 
reajuste só valeria a partir da publica-
ção da lei. 

Durante toda a tramitação do 
projeto, o Sintego e professores 
f izeram vigíl ia na Assembleia 
Legislativa e conversaram com os 
deputados na tentativa de convencê-
los a não prejudicar a categoria, como 
na época da votação da lei que rasgou 
o Plano de Carreira. Os deputados 
governistas,  entretanto,  foram 
insensíveis aos direitos dos professo-
res e preferiram acatar a ordem do 
governo a cumprir a lei.

“Este é um governo sem palavras, 
que assume compromisso e não 
cumpre. No ano passado se compro-
meteu a desistir da ADI 4848 e nada 
fez, se comprometeu a apoiar a 
proposta da CNTE para o reajuste do 
Piso e também, não só não cumpriu, 
como agora dá um calote na grande 
maioria dos professores, negando a 
retroatividade a janeiro, como é de 
direito”, declara Bia de Lima, tesoure-
ira do Sintego. 

Hélio de Souza, com cópia a todos os 
parlamentares, solicitando emenda 
ao projeto de lei que reajusta o Piso 
salarial dos professores, para 
garantir o pagamento com efeito 
retroativo a janeiro de 2013;
03 – Projeto é encaminhado para a 
Comissão de Constituição e Justiça;
08 – Sintego se reúne com secretário 
Thiago Peixoto e volta a cobrar 
reajuste do Piso, retroativo a janeiro;
09 – Projeto entra na pauta de 
votação da Assembleia. Relator do 
projeto e líder do governo, deputado 
Fábio de Souza informa que, antes 
de levá-lo ao plenário, iria se reunir 
com o governador para discutir a 
proposta do sindicato;
10 – Sintego e professores de todo o 
E s t a d o  i n i c i a m  v i g í l i a  n a 
Assembleia  Legis la t iva  para 
garantir reajuste do Piso, retroativo a 
janeiro para todos;
16.04 – Sintego pede intermediação 
do Ministério Público para garantir 
pagamento do Piso, retroativo a 
janeiro a todos os professores;
17.04 – Projeto de lei de reajuste do 
Piso é lido na Comissão Mista e 
retirado para vistas;
18.04 – Governo inclui retroativida-

gabinete da Segplan audiência com 
secretário para cobrar pagamento do 
Piso;
22 – Sintego se reúne com o secretá-
rio Thiago Peixoto, que prometeu 
reajustar o Piso, conforme a Lei 
11.738/08, e encaminhar o projeto à 
Assembleia em março, para paga-
mento no mesmo mês.

 Março

05 – Sintego protocola ofício na 
Seduc solicitando nova audiência 
com o secretário para cobrar o envio 
do projeto de reajuste do Piso para a 
Assembleia Legislativa.

 Abril

01 – Sintego protocola novo ofício na 
Seduc solicitando audiência para 
discussão do pagamento do reajuste 
do Piso;
02 – Projeto de lei de reajuste do Piso 
chega à Assembleia, com previsão de 
pagamento somente após a publica-
ção da lei, sem retroatividade;
03 – Sintego entrega documento ao 
p r e s i d e n t e  e m  e x e r c í c i o  d a 
Assembleia Legislativa, deputado 

de para PI e PII, votação do projeto é 
adiada por falta de quórum;
23.04 – Projeto de reajuste é aprova-
do na Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, com retroativida-
de apenas para PI e PII;
23.04 – Sintego e professores de todo 
o Estado protestam na porta da 
Assembleia e pressionam os deputa-
dos a não aprovarem o projeto de 
reajuste com prejuízo para a maioria 
dos professores. Por falta de quórum, 
projeto é mais uma vez adiado;
24.04 – Sintego se reúne com os 
secretários Giuseppe Vecci e Vilmar 
Rocha e o chefe de gabinete do 
governador Marconi Perillo, João 
Furtado, e é informado que reajuste  
retroativo para todos depende da 
Seduc;
24.04 – Governo manobra e projeto 
de reajuste é aprovado em primeira 
votação, sem retroatividade para 
cerca de 26 mil professores.

 Maio

07.05 – Assembleia aprova, em 
segundo e último turno, o reajuste do 
Piso a partir de janeiro somente para 
PI e PII.

2013
JAN

2013
FEV

2013
MAR

2013
ABR

2013
MAI

2012
DEZ

pedem socorropedem socorro
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Escolas estaduaisEditorial

No ano em que a 
E d u c a ç ã o  o c u p a 
grande espaço na 
agenda das discus-
sões sobre investimen-

to público, o governo do Estado de Goiás 
demonstra, mais uma vez, o descaso com 
os trabalhadores e o fortalecimento do 
ensino. Prova disso foi a aprovação do 
reajuste do Piso salarial dos professores e 
o calote de quatro meses que, em muitos 
casos chega a R$ 1 mil, em cerca de 26 mil 
docentes.

Enquanto na pauta nacional de todos os 
debates estão a votação do Plano 
Nacional de Educação no Senado, com a 
destinação de 10% do PIB e a aprovação 
de leis para aplicação de 100% dos royalti-
es do petróleo no setor, a valorização dos 
administrativos e o Piso salarial, o governo 
de Goiás retroage e rema contra a maré, 
implantando projetos e programas com 
viés meramente eleitoreiro. 

O reajuste do Piso dos professores 
demonstrou, de forma irrefutável, o des-
prezo que é dispensado à Educação 
estadual. Desde o anúncio do índice de 
7,97%, em janeiro, foram várias promes-
sas de respeito à Lei 11.738/08, mas na 
hora de efetivar o que está estabelecido, a 
ação foi outra bem diferente: o calote nos 
professores. E os administrativos não 
receberam a data-base de 2013. Para 
encobrir a incompetência na gestão dos 
recursos e as prioridades tortas, a descul-
pa alegada é a de sempre: falta de dinheiro 
para os servidores.

Não bastasse mais esse golpe nos 
professores, os estudantes sofrem com a 
falta de estrutura de várias unidades 
escolares espalhadas pelo estado, com 
prédios sem condições de uso e carência 
de laboratórios e equipamentos que 
dinamizam e impulsionam a aprendiza-
gem. Em diversos municípios, as obras 
consumiram milhões de recursos federais 
e ficaram só no esqueleto, ‘‘enfeitando’’ 
bairros e gerando revolta na população.

O Sintego, no encerramento deste 
primeiro semestre de 2013, convoca a 
categoria para fortalecermos a luta contra 
os desmandos na Educação do Estado de 
Goiás, pela valorização da nossa carreira e 
pela implementação do Piso salarial nas 
cidades do interior com respeito aos 
trabalhadores. Como agentes transforma-
dores que somos, merecemos o tratamen-
to justo. Vamos à luta.

Boas Férias!

Iêda Leal

Alardeado pelo governo, o programa de reforma, reconstrução e construção de escolas não passou até 
hoje de mais um discurso vazio, com objetivo de impressionar a sociedade goiana, pois o que vemos são 

prédios sem estrutura para funcionar e/ou demolidos com a promessa de erguer no lugar uma Escola 
Padrão Século XXI. E não é uma escola só não, são várias, em Goiânia e no interior. 

Presidenta do Sintego
Professora da Rede Pública de Ensino
Conselheira do Conselho Estadual de Educação (CEE/GO)
Coordenadora do Centro de Referência Negra Lélia Gonzales
Secretária da Igualdade Racial da CUT/GO

Goiânia Colégio Estadual Ismael de Jesus – Bairro da Vitória

 O Colégio Ismael Silva de Jesus foi demolido em 
2010 para dar lugar a uma Escola Padrão Século XXI. 
Orçadas em mais de R$ 2 milhões, as obras de 
construção começaram em fevereiro de 2010, mas, 
nove meses depois, foram paralisadas. Os 1.200 
alunos que estudavam nos três turnos estão hoje 
espalhados pela rede, a maioria foi transferida para 
escolas na Vila Mutirão, Campinas, Nova Esperança 
e Jardim Curitiba II e IV. Estudantes do ensino médio 
e do EJA estão agora na Escola Municipal Maria 
Clara Machado, cedida pela prefeitura de Goiânia.

Rio Verde Escola Padrão Século XXI

 Outra escola idealizada para ser Padrão Século 
XXI foi iniciada no Bairro Dom Miguel, em Rio 
Verde, e também não foi concluída. Apesar de ter 
recebido mais de R$ 2 milhões de investimento, 
sacos de cimento, telhas, tubos e fiação elétrica se 
transformaram em lixo. No lugar de crianças e 
jovens para estudar, o local virou pasto para 
animais.

Cidade de Goiás Escola Estadual Mestre Nhola 

O prédio precisa urgentemente de reforma em toda a 
sua estrutura. As salas são escuras e sem ventilação, 
os banheiros são antigos e no mesmo local as 
crianças fazem a higiene bucal. Não tem refeitório e 
nem local para o repouso. O tempo de recreação é 
limitado a 15 minutos, pois, sem cobertura na quadra 
de esporte, as crianças ficam sem local adequado 
para o lazer no momento do intervalo. 

Uirapuru Colégio Estadual José Pereira Leandro 

A Escola Estadual José Pereira Leandro foi fundada 
em março de 1985 e nunca recebeu uma reforma. Até 
hoje as paredes são de placas, as portas são velhas e não 
oferecem segurança, os lavatórios são anti-higiênicos, 
as instalações hidráulica e elétrica estão expostas, o 
telhado ameaça cair e, quando chove, a escola vira um 
grande lago.

Nova Glória Colégio Estadual Heloísa de Fátima Vargas 

Colégio onde advogados, professores, promotores 
de justiça, enfermeiros, bombeiros, policiais, 
farmacêuticos e outros profissionais iniciaram a 
educação é hoje um canteiro de obras abandonado.

Com a promessa de transformá-lo em Escola 
Padrão Século XXI, em 2010, o governo do estado 
gastou R$ 564.824,00 de recursos federais, mas até 
hoje, mais de dois anos depois, nada foi concluído. O 
que se vê no local é abandono e descaso.

Ação busca garantir na justiça o cumprimento integral da Lei 11.738/08 e o reajuste 
retroativo a janeiro para os cerca de 26 mil professores (PIII e PIV), que foram lesados pelo Estado

Professores de todo o estado acompanharam a votação do reajuste do Piso

ontrariando o que determina a CLei 11.738/08, a Assembleia 
Legislativa aprovou, no dia 7 

de maio, em segunda e última votação, 
o projeto do governo que repassa o 
reajuste de 7,97%, retroativo a 
janeiro, somente para PI e PII, 
excluindo cerca de 26 mil docentes de 
todo o Estado, que vão amargar um 
calote que, em muitos casos, ultrapas-
sa mil reais.

O Sintego vai ajuizar ação de 
cobrança contra o governo do Estado 
para que os quatro meses de reajuste 
(jan/fev/ mar/abr) sejam pagos aos 
professores PIII e PIV. “Não aceita-
mos esse calote. Vamos cobrar na 
justiça o pagamento dos quatro meses 
que nos foram retirados. O professor 
não tem culpa da má gestão dos 
recursos. Que o governo pare de 
gastar com publicidade enganosa e 
respeite a Educação”, protestou a 
presidenta do Sintego, Iêda Leal. 

Retrospectiva do reajuste do Piso/2013
 31 de dezembro de 2012

Governo Federal informou, por 
meio de portaria interministerial, o 
índice de 7,97% para 2013, 
elevando o valor do Piso Nacional 
do Magistério para R$ 1.566,64.

 Janeiro 2013
 
10 – Ministério da Educação 
anuncia o reajuste de 7,97% ;
16 – Em nota à imprensa, Seduc 
informa que pagamento do Piso 
será mantido na rede estadual;
17 –  Assessoria de Comunicação 
da Seduc reafirma ao Sintego que o 
Estado vai continuar cumprindo a 
Lei 11.738/08, mas não fala em 
data de pagamento.

 Fevereiro

01 – Sintego, cobra do secretário da 
Casa Civil, Vilmar Rocha, a 
aplicação do reajuste do Piso;
19 – Sintego protocola ofício na 
Seduc, Segplan e Casa Civil 
solicitando audiência para cobrar o 
pagamento do Piso;
20 – Sintego solicita ao chefe de 

Pressão

Desde que o anúncio oficial do 
reajuste de 7,97% foi feito pelo 
Ministério da Educação, no dia 10 de 
janeiro, o Sintego buscou abrir canal 
de negociação com o governo, a fim 
de garantir que o repasse fosse feito, 
conforme a Lei do Piso, aos professo-

res da rede estadual. Em audiência 
com o secretário Thiago Peixoto, no 
dia 22 de fevereiro, o pagamento foi 
garantido para o mês de março. 
Infelizmente, a palavra, mais uma vez 
não foi cumprida. O projeto foi 
enviado somente em abril, mas o 
reajuste só valeria a partir da publica-
ção da lei. 

Durante toda a tramitação do 
projeto, o Sintego e professores 
f izeram vigíl ia na Assembleia 
Legislativa e conversaram com os 
deputados na tentativa de convencê-
los a não prejudicar a categoria, como 
na época da votação da lei que rasgou 
o Plano de Carreira. Os deputados 
governistas,  entretanto,  foram 
insensíveis aos direitos dos professo-
res e preferiram acatar a ordem do 
governo a cumprir a lei.

“Este é um governo sem palavras, 
que assume compromisso e não 
cumpre. No ano passado se compro-
meteu a desistir da ADI 4848 e nada 
fez, se comprometeu a apoiar a 
proposta da CNTE para o reajuste do 
Piso e também, não só não cumpriu, 
como agora dá um calote na grande 
maioria dos professores, negando a 
retroatividade a janeiro, como é de 
direito”, declara Bia de Lima, tesoure-
ira do Sintego. 

Hélio de Souza, com cópia a todos os 
parlamentares, solicitando emenda 
ao projeto de lei que reajusta o Piso 
salarial dos professores, para 
garantir o pagamento com efeito 
retroativo a janeiro de 2013;
03 – Projeto é encaminhado para a 
Comissão de Constituição e Justiça;
08 – Sintego se reúne com secretário 
Thiago Peixoto e volta a cobrar 
reajuste do Piso, retroativo a janeiro;
09 – Projeto entra na pauta de 
votação da Assembleia. Relator do 
projeto e líder do governo, deputado 
Fábio de Souza informa que, antes 
de levá-lo ao plenário, iria se reunir 
com o governador para discutir a 
proposta do sindicato;
10 – Sintego e professores de todo o 
E s t a d o  i n i c i a m  v i g í l i a  n a 
Assembleia  Legis la t iva  para 
garantir reajuste do Piso, retroativo a 
janeiro para todos;
16.04 – Sintego pede intermediação 
do Ministério Público para garantir 
pagamento do Piso, retroativo a 
janeiro a todos os professores;
17.04 – Projeto de lei de reajuste do 
Piso é lido na Comissão Mista e 
retirado para vistas;
18.04 – Governo inclui retroativida-

gabinete da Segplan audiência com 
secretário para cobrar pagamento do 
Piso;
22 – Sintego se reúne com o secretá-
rio Thiago Peixoto, que prometeu 
reajustar o Piso, conforme a Lei 
11.738/08, e encaminhar o projeto à 
Assembleia em março, para paga-
mento no mesmo mês.

 Março

05 – Sintego protocola ofício na 
Seduc solicitando nova audiência 
com o secretário para cobrar o envio 
do projeto de reajuste do Piso para a 
Assembleia Legislativa.

 Abril

01 – Sintego protocola novo ofício na 
Seduc solicitando audiência para 
discussão do pagamento do reajuste 
do Piso;
02 – Projeto de lei de reajuste do Piso 
chega à Assembleia, com previsão de 
pagamento somente após a publica-
ção da lei, sem retroatividade;
03 – Sintego entrega documento ao 
p r e s i d e n t e  e m  e x e r c í c i o  d a 
Assembleia Legislativa, deputado 

de para PI e PII, votação do projeto é 
adiada por falta de quórum;
23.04 – Projeto de reajuste é aprova-
do na Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, com retroativida-
de apenas para PI e PII;
23.04 – Sintego e professores de todo 
o Estado protestam na porta da 
Assembleia e pressionam os deputa-
dos a não aprovarem o projeto de 
reajuste com prejuízo para a maioria 
dos professores. Por falta de quórum, 
projeto é mais uma vez adiado;
24.04 – Sintego se reúne com os 
secretários Giuseppe Vecci e Vilmar 
Rocha e o chefe de gabinete do 
governador Marconi Perillo, João 
Furtado, e é informado que reajuste  
retroativo para todos depende da 
Seduc;
24.04 – Governo manobra e projeto 
de reajuste é aprovado em primeira 
votação, sem retroatividade para 
cerca de 26 mil professores.

 Maio

07.05 – Assembleia aprova, em 
segundo e último turno, o reajuste do 
Piso a partir de janeiro somente para 
PI e PII.
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Sintego intensifica 
luta nas cidades do interior

A luta pela valorização dos trabalhadores em 
Educação foi intensa neste primeiro semestre, 
nas cidades do interior do estado. Nas audiênci-
as com os gestores, o Sintego cobrou o paga-
mento do Piso, a implantação de Planos de 

Gameleira de Goiás: Sintego negocia e 
reajuste do Piso fica superior ao índice oficial 

Reajuste do Piso é arredondado para 8%

Após reunião da Regional do Sintego de Silvânia 
com a Secretaria Municipal de Educação, o município 
se comprometeu a efetuar o reajuste do Piso, 
arredondando o índice determinado pelo MEC de 
7,97%, para 8%.  

O pagamento atualizado foi repassado para todos os 
professores do município no mês de abril. “A 
mobilização da categoria foi muito importante nas 
negociações com o município”, afirmou a presidenta da 
Regional, Almerinda Neves. 

Pirenópolis: Piso é 
pago a partir de maio

Após quatro anos de luta, finalmente, o Piso 

salarial foi implantado na rede municipal de 

ensino de Pirenópolis. Mas, embora a lei 

aprovada em maio garanta a valorização dos 

professores, a prefeitura não obedeceu o Plano 

de Carreira da categoria. O Sintego vai cobrar 

judicialmente o cumprimento integral da 

legislação. 

Pirenópolis: desobediência à legislação será 
cobrada na justiça

Jussara: Reajuste do 
Piso foi pago em abril

Projeto de lei que reajusta o Piso foi aprovado 
pela Câmara Municipal e o repasse foi feito em 
abril, com parcelamento dos valores referentes aos 
meses de janeiro, fevereiro e março, conforme a 
arrecadação do Fundeb. A luta continua para a 
reestruturação do Plano de Carreira dos 
professores, que está defasado e não contempla a 
valorização da categoria,  e  a  criação e 
funcionamento do Confundeb.

Após negociação com o Sintego, reajuste do Piso 
foi pago em abril

Vianópolis: reajuste foi pago, 
mas sem retroatividade 

Os professores da rede municipal de 
Vianópolis começaram a receber o reajuste de 
7,97% do Piso salarial em março, sem o 
retroativo, que será cobrado na justiça.

A pauta de reivindicação em que constam a 
assinatura das progressões, o pagamento da 
titularidade, concessão de licença prêmio e 
reestruturação do Plano de Carreira foi entregue 
à Secretaria Municipal de Educação.

Trindade: Sintego conquista o Piso

Sintego exige o Piso aos professores de Trindade

Carreira para professores e servidores adminis-
trativos, enfim, o cumprimento da pauta de 
reivindicação da categoria.

Os encontros fortalecem o diálogo que o 
sindicato iniciou ainda durante o período eleito-

Com intermediação do Sintego, os professores 
da rede municipal de ensino começarão a receber 
o Piso salarial a partir de julho, com valor 
retroativo a janeiro de 2013, conforme 
determinação da Lei 11.738/08. Trindade está na 
lista dos municípios goianos que nunca pagaram 
o Piso e a categoria já havia aprovado indicativo 

de greve para o cumprimento da lei.
“Foi uma vitória importante, que mostra que 

responsabilidade com o dinheiro público, 
diálogo com a categoria e compromisso com a 
Educação fazem muita diferença numa 
administração”, analisa a presidenta do Sintego, 
Iêda Leal.

ral, quando entregou a carta compromisso com 
as reivindicações, aos candidatos que postula-
vam as administrações municipais. 

A seguir, um panorama dos resultados e, nas 
páginas 6 e 7, o mapa do Piso em Goiás.

Palminópolis: Após cinco anos, 
professores recebem o Piso

Sintego em Palminópolis acompanha votação 
da lei que implementa o Piso no município

Mesmo após cinco anos de aprovação da Lei 
11.738/08, ela nunca foi cumprida em Palminópolis. 
Este ano, após intensa negociação do Sintego com a 
nova gestão, a prefeitura enviou projeto de lei à 
Câmara de Vereadores implantando o Piso no 
município e, a partir de abril, os educadores 
passaram a receber o que determina a legislação. 

A luta da categoria agora é para a modificação no 
Plano de Carreira, com o respeito à progressão, pois 
há professores no nível PIII que ganham o mesmo 
que o PI.
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Contra atos de desrespeito e desvalorização dos 
trabalhadores, categoria saiu às ruas em protesto e manifestação

Servidores fazem manifestação contra parcelamento da Data-base

ndignados com o desrespeito I e a indiferença com que são 
tratados pelo governo do 

E s t a d o ,  t r a b a l h a d o r e s  d a 
Educação e demais categorias do 
funcionalismo iniciaram uma 
onda de protesto que ganhou as 
ruas de Goiânia e cidades do 
interior.

As manifestações começaram 
no dia 13 de junho, com uma 
carreata envolvendo as Regionais 
do Sintego na porta da secretaria 
estadual de Educação. O ato 
protestou contra o descompromis-
so do governo em cumprir a pauta 
de reivindicação da categoria.  
Vários carros da polícia cercaram 
o prédio e policiais estavam na 
entrada. 

 “Nós fomos dialogar mais 
uma vez, obter respostas efetivas 
para nossas reivindicações, 
porque muitos pontos negociados 

não foram atendidos, a categoria 
está insatisfeita. O secretário tem 
que entender que Educação 
pública se faz com respeito ao 
profissional. Vamos acionar todas 
as instituições necessárias para 

fazer valer os nossos direitos e 
convocamos todos os trabalhado-
res e trabalhadoras para que se 
unam a nós e fortaleçam a nossa 
luta”, declarou a presidenta do 
Sintego, Iêda Leal. 

• Retroativo do Piso 

salarial para todos os 

professores; 

• Reajuste das tabelas 

de 30h e 40h; 

• Assinatura das pro-

gressões verticais; 

• Concurso público para 

preench imento  de 

v a g a s  e m  t o d o  o 

Estado;

• R e a d e q u a ç ã o  d o 

Quadro Transitório do 

Magistério;

• Titularidade.

Reivindicações

Data-base, já!

No dia 18, centenas de trabalha-
dores das várias categorias do 
funcionalismo se uniram aos educa-
dores e promoveram uma grande 
manifestação no centro da Capital, 
contra o parcelamento da Data-base. 
Com várias palavras de ordem, os 
manifestantes foram 
até o Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira, na 
Praça Cívica, onde 
pediram audiência 
com o governador 
Marconi Perillo, que 
não apareceu. 

Sob forte pressão, 
o  s e c r e t á r i o  d e 
P l a n e j a m e n t o , 
Giuseppe Vecci, e o 
chefe de Gabinete, João Furtado, 
receberam uma comissão do Fórum 
em Defesa dos Servidores e dos 

Serviços Públicos de Goiás e reafir-
maram a posição do governo em 
manter o parcelamento em quatro 
vezes. "Não aceitamos o parcelamen-
to da Data-base, porque em 2016 ele 
não será mais governador. Chega, 
Marconi", protestou Bia de Lima, 

tesoureira do Sintego e 
p r e s i d e n t a  d a 
CUT/GO. 

Reunião com o Sintego
No dia 20, pressio-

nado por trabalhadores 
d a  E d u c a ç ã o ,  e m 
Trindade, Marconi 
P e r i l l o  r e c e b e u 
dirigentes do Sintego, 
q u e  c o b r a r a m  a 

recomposição integral do salário e o 
cumprimento da pauta de reivindica-
ções da Educação. “Reafirmamos 

que a Data-base anual é um direito de 
todo trabalhador e não aceitamos o 
parcelamento. Solicitamos uma 
discussão urgente de uma proposta 
adequada para a recomposição em 
parcela única”, afirmou a presidenta 
do Sintego, Iêda Leal

O governador determinou ao 
s e c r e t á r i o  d e  P l a n e j a m e n t o 
Giuseppe Vecci, ao chefe de gabine-

te, João Furtado, e ao chefe da Casa 
Civil, Vilmar Rocha, que se reúnam 
com o Fórum e o Consind para 
solucionar a recomposição dos 
servidores. 

C o m  r e l a ç ã o  à  p a u t a  d a 
Educação, Marconi Perillo determi-
nou à Seduc, Segplan e Casa Civil 
solução para todos os pontos pen-
dentes. 

gritam os servidores
‘‘Chega, Marconi!’’‘‘Chega, Marconi!’’

Servidores protestam contra parcelamento da Data-base

“Reafirmamos que a 

Data-base anual 

é um direito de todo 

trabalhador e não 

aceitamos o 

parcelamento.”

Reunião com o Sintego define reajuste do Piso
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Sintego intensifica 
luta nas cidades do interior

A luta pela valorização dos trabalhadores em 
Educação foi intensa neste primeiro semestre, 
nas cidades do interior do estado. Nas audiênci-
as com os gestores, o Sintego cobrou o paga-
mento do Piso, a implantação de Planos de 

Gameleira de Goiás: Sintego negocia e 
reajuste do Piso fica superior ao índice oficial 

Reajuste do Piso é arredondado para 8%

Após reunião da Regional do Sintego de Silvânia 
com a Secretaria Municipal de Educação, o município 
se comprometeu a efetuar o reajuste do Piso, 
arredondando o índice determinado pelo MEC de 
7,97%, para 8%.  

O pagamento atualizado foi repassado para todos os 
professores do município no mês de abril. “A 
mobilização da categoria foi muito importante nas 
negociações com o município”, afirmou a presidenta da 
Regional, Almerinda Neves. 

Pirenópolis: Piso é 
pago a partir de maio

Após quatro anos de luta, finalmente, o Piso 

salarial foi implantado na rede municipal de 

ensino de Pirenópolis. Mas, embora a lei 

aprovada em maio garanta a valorização dos 

professores, a prefeitura não obedeceu o Plano 

de Carreira da categoria. O Sintego vai cobrar 

judicialmente o cumprimento integral da 

legislação. 

Pirenópolis: desobediência à legislação será 
cobrada na justiça

Jussara: Reajuste do 
Piso foi pago em abril

Projeto de lei que reajusta o Piso foi aprovado 
pela Câmara Municipal e o repasse foi feito em 
abril, com parcelamento dos valores referentes aos 
meses de janeiro, fevereiro e março, conforme a 
arrecadação do Fundeb. A luta continua para a 
reestruturação do Plano de Carreira dos 
professores, que está defasado e não contempla a 
valorização da categoria,  e  a  criação e 
funcionamento do Confundeb.

Após negociação com o Sintego, reajuste do Piso 
foi pago em abril

Vianópolis: reajuste foi pago, 
mas sem retroatividade 

Os professores da rede municipal de 
Vianópolis começaram a receber o reajuste de 
7,97% do Piso salarial em março, sem o 
retroativo, que será cobrado na justiça.

A pauta de reivindicação em que constam a 
assinatura das progressões, o pagamento da 
titularidade, concessão de licença prêmio e 
reestruturação do Plano de Carreira foi entregue 
à Secretaria Municipal de Educação.

Trindade: Sintego conquista o Piso

Sintego exige o Piso aos professores de Trindade

Carreira para professores e servidores adminis-
trativos, enfim, o cumprimento da pauta de 
reivindicação da categoria.

Os encontros fortalecem o diálogo que o 
sindicato iniciou ainda durante o período eleito-

Com intermediação do Sintego, os professores 
da rede municipal de ensino começarão a receber 
o Piso salarial a partir de julho, com valor 
retroativo a janeiro de 2013, conforme 
determinação da Lei 11.738/08. Trindade está na 
lista dos municípios goianos que nunca pagaram 
o Piso e a categoria já havia aprovado indicativo 

de greve para o cumprimento da lei.
“Foi uma vitória importante, que mostra que 

responsabilidade com o dinheiro público, 
diálogo com a categoria e compromisso com a 
Educação fazem muita diferença numa 
administração”, analisa a presidenta do Sintego, 
Iêda Leal.

ral, quando entregou a carta compromisso com 
as reivindicações, aos candidatos que postula-
vam as administrações municipais. 

A seguir, um panorama dos resultados e, nas 
páginas 6 e 7, o mapa do Piso em Goiás.

Palminópolis: Após cinco anos, 
professores recebem o Piso

Sintego em Palminópolis acompanha votação 
da lei que implementa o Piso no município

Mesmo após cinco anos de aprovação da Lei 
11.738/08, ela nunca foi cumprida em Palminópolis. 
Este ano, após intensa negociação do Sintego com a 
nova gestão, a prefeitura enviou projeto de lei à 
Câmara de Vereadores implantando o Piso no 
município e, a partir de abril, os educadores 
passaram a receber o que determina a legislação. 

A luta da categoria agora é para a modificação no 
Plano de Carreira, com o respeito à progressão, pois 
há professores no nível PIII que ganham o mesmo 
que o PI.
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Contra atos de desrespeito e desvalorização dos 
trabalhadores, categoria saiu às ruas em protesto e manifestação

Servidores fazem manifestação contra parcelamento da Data-base

ndignados com o desrespeito I e a indiferença com que são 
tratados pelo governo do 

E s t a d o ,  t r a b a l h a d o r e s  d a 
Educação e demais categorias do 
funcionalismo iniciaram uma 
onda de protesto que ganhou as 
ruas de Goiânia e cidades do 
interior.

As manifestações começaram 
no dia 13 de junho, com uma 
carreata envolvendo as Regionais 
do Sintego na porta da secretaria 
estadual de Educação. O ato 
protestou contra o descompromis-
so do governo em cumprir a pauta 
de reivindicação da categoria.  
Vários carros da polícia cercaram 
o prédio e policiais estavam na 
entrada. 

 “Nós fomos dialogar mais 
uma vez, obter respostas efetivas 
para nossas reivindicações, 
porque muitos pontos negociados 

não foram atendidos, a categoria 
está insatisfeita. O secretário tem 
que entender que Educação 
pública se faz com respeito ao 
profissional. Vamos acionar todas 
as instituições necessárias para 

fazer valer os nossos direitos e 
convocamos todos os trabalhado-
res e trabalhadoras para que se 
unam a nós e fortaleçam a nossa 
luta”, declarou a presidenta do 
Sintego, Iêda Leal. 

• Retroativo do Piso 

salarial para todos os 

professores; 

• Reajuste das tabelas 

de 30h e 40h; 

• Assinatura das pro-

gressões verticais; 

• Concurso público para 

preench imento  de 

v a g a s  e m  t o d o  o 

Estado;

• R e a d e q u a ç ã o  d o 

Quadro Transitório do 

Magistério;

• Titularidade.

Reivindicações

Data-base, já!

No dia 18, centenas de trabalha-
dores das várias categorias do 
funcionalismo se uniram aos educa-
dores e promoveram uma grande 
manifestação no centro da Capital, 
contra o parcelamento da Data-base. 
Com várias palavras de ordem, os 
manifestantes foram 
até o Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira, na 
Praça Cívica, onde 
pediram audiência 
com o governador 
Marconi Perillo, que 
não apareceu. 

Sob forte pressão, 
o  s e c r e t á r i o  d e 
P l a n e j a m e n t o , 
Giuseppe Vecci, e o 
chefe de Gabinete, João Furtado, 
receberam uma comissão do Fórum 
em Defesa dos Servidores e dos 

Serviços Públicos de Goiás e reafir-
maram a posição do governo em 
manter o parcelamento em quatro 
vezes. "Não aceitamos o parcelamen-
to da Data-base, porque em 2016 ele 
não será mais governador. Chega, 
Marconi", protestou Bia de Lima, 

tesoureira do Sintego e 
p r e s i d e n t a  d a 
CUT/GO. 

Reunião com o Sintego
No dia 20, pressio-

nado por trabalhadores 
d a  E d u c a ç ã o ,  e m 
Trindade, Marconi 
P e r i l l o  r e c e b e u 
dirigentes do Sintego, 
q u e  c o b r a r a m  a 

recomposição integral do salário e o 
cumprimento da pauta de reivindica-
ções da Educação. “Reafirmamos 

que a Data-base anual é um direito de 
todo trabalhador e não aceitamos o 
parcelamento. Solicitamos uma 
discussão urgente de uma proposta 
adequada para a recomposição em 
parcela única”, afirmou a presidenta 
do Sintego, Iêda Leal

O governador determinou ao 
s e c r e t á r i o  d e  P l a n e j a m e n t o 
Giuseppe Vecci, ao chefe de gabine-

te, João Furtado, e ao chefe da Casa 
Civil, Vilmar Rocha, que se reúnam 
com o Fórum e o Consind para 
solucionar a recomposição dos 
servidores. 

C o m  r e l a ç ã o  à  p a u t a  d a 
Educação, Marconi Perillo determi-
nou à Seduc, Segplan e Casa Civil 
solução para todos os pontos pen-
dentes. 

gritam os servidores
‘‘Chega, Marconi!’’‘‘Chega, Marconi!’’

Servidores protestam contra parcelamento da Data-base

“Reafirmamos que a 

Data-base anual 

é um direito de todo 

trabalhador e não 

aceitamos o 

parcelamento.”

Reunião com o Sintego define reajuste do Piso
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Sintego divulga campanha

O Sintego aderiu à campanha 
“Educação Pública, Eu Apoio”, e está 
divulgando o material no interior de 
Goiás. Desde março, a direção do 
sindicato tem visitado os municípios 
para atender as demandas locais e 
convoca a categoria para abraçar a 
causa e lutar por uma Educação 
pública de qualidade. “Este ano de 
2013 é muito importante para a 
Educação. Há três pautas em discus-
são nacional que podem mudar os 
rumos do ensino público no país: a 
aprovação do PNE, a destinação dos 
Royalties do petróleo para a Educação 
e o respeito à lei do Piso Nacional”, 
afirmou a presidenta do Sintego, Iêda 
Leal. 

Para participar da campanha, 

Educação não pode esperar. A 
responsabilidade é de todos nós!”, 
ressaltou Iêda.

A adesão tem sido um sucesso. 
Prefeito, vereadores e vereadoras, 
secretários e secretárias municipais 
de Educação aderiram à campanha e 
se comprometeram a legislar também 
a favor da Educação e cobrar o apoio 
de seus partidos no Congresso 
Nacional. 

O Sindicato dos Trabalhadores da 
Educação de Goiás também divulgou 
outras causas, como o combate à 
violência contra a mulher. “A comuni-
dade precisa apoiar essa causa. 
Quanto mais compartilharmos a ideia, 
mais pessoas conseguiremos atingir 
com a campanha”, afirmou Iêda.

O Plano Nacional de Educa-

ção, que encontra-se em 

tramitação no Congresso 

Nacional, é fruto do movimento 

desencadeado pela I CONAE, 

que por meio da participação 

popular traçou ações e estraté-

gias concretas para as políti-

cas de Estado de Educação 

básica e superior, assentadas 

na defesa da construção do 

Sistema Nacional de Educa-

ção. Esperamos agora que a II 

Conae aponte novas perspec-

tivas para a organização da 

Educação nacional e a consoli-

dação do novo PNE, que 

definirá as diretrizes e metas 

para a Educação no Brasil 

pelos próximos dez anos.

 Sintego participa de Conferências
preparatórias para a Conae 2014

S i n d i c a t o  d o s OT r a b a l h a d o r e s  e m 
Educação  de  Go iá s 

participa ativamente das discus-
sões nas Conferências livres 
municipais e intermunicipais 
p r e p a r a t ó r i a s  p a r a  a  2 ª 
C o n f e r ê n c i a  N a c i o n a l  d e 
Educação. Essa etapa é a primeira 
instância de debates para a elabo-
ração de propostas com vistas à 
etapa nacional, de 17 a 21 de 
fevereiro de 2014, em Brasília. “O 
Sintego está comprometido e 
participa de todas as etapas inter-
municipais, levando propostas de 
emendas aos sete eixos temáticos 
que norteiam a Conferência, com 
destaque para a valorização dos 
profissionais da Educação, com o 
cumprimento integral da Lei do 
Piso salarial, respeito à carreira, 
formação continuada, condições 
dignas de trabalho para os educa-
dores e financiamento do setor”, 
afirmou Iêda Leal, presidenta do 
Sintego. 

A Conae reúne profissionais da 
área, estudantes, pais, mães, 
gestores, agentes públicos e 
sociedade civil organizada de 
modo geral para discutir os 
principais temas educacionais, da 
creche à pós-graduação, permitin-
do à sociedade participar do 
desenvolvimento da Educação. 

As propostas que saem das 
conferências livres municipais e 
intermunicipais, discutidas com a 
sociedade, oferecem contribuições 
consistentes que vão ajudar na 
definição das políticas de Educa-
ção e nos rumos do ensino em 
nosso país. 

Eixos temáticos:

I - O Plano Nacional de Educa-
ção e o Sistema Nacional de 
Educação: Organização e 
Regulação;

II - Educação e Diversidade: 
Justiça Social, Inclusão e 
Direitos Humanos;

III - Educação, Trabalho e Desen-

A presidenta do Sintego, Iêda Leal, durante a Conferência Livre, em Goiânia

volvimento Sustentável: 
Cultura, Ciência, Tecnolo-
gia, Saúde, Meio Ambiente;

IV - Qualidade da Educação: 
Democratização do Acesso, 
Permanência, Avaliação, 
Condições de Participação e 
Aprendizagem;

V - G e s t ã o  D e m o c r á t i c a , 
Part icipação Popular  e 
Controle Social;

VI - Valorização dos Profissiona-
is da Educação: Formação, 
Remuneração, Carreira e 
Condições de Trabalho;

VII - Financiamento da Educa-
ção, Gestão, Transparência 
e  Cont ro le  Soc ia l  dos 
Recursos.

assine a petição, divulgue nas redes 
sociais, espalhe para seus amigos, 
cobre dos parlamentares o apoio nos 

Sintego se reúne com a Casa Civil para cobrar pontos pendentes da greve, como o QTM

projetos voltados para o setor. “A 
mobilização da sociedade é funda-
mental para o sucesso da campanha. A 

 “Educação Pública, Eu Apoio” 

PNE

Goiânia: administrativos
terão recomposição de 6,49%

s servidores, ativos e inativos, ocu-Opantes de cargos efetivos da prefeitu-
ra de Goiânia receberam em junho, 

retroativo a maio, a recomposição salarial de 
6,49% da Data-base. O reajuste foi anunciado 
no dia 16 de maio pelo prefeito Paulo Garcia, 
em reunião com o Sintego e as demais entida-
des representativas de todos os segmentos do 
funcionalismo municipal. 

O projeto assegura ainda o vencimento 
mínimo de R$ 678,00 a todos os servidores 
ativos, efetivos e comissionados e os venci-
mentos dos cargos de Agente Comunitário de 
Saúde-ACS e de Agente de Combate a 
Endemias-ACE. Os professores da rede 
tiveram o salário reajustado em janeiro, com o 
aumento do Piso.

“Não é o percentual que esperávamos, 
mas, pelo menos desta vez, não houve parcela-
mento, no entanto, vamos continuar trabalhan-
do e lutando sempre para que os administrati-
vos da Educação sejam realmente valorizados, 
pois são educadores e merecem o reconheci-

mento com um reajuste mais justo”, comen-
tou Iêda Leal, presidenta do Sintego.

Negociação
A recomposição da Data-base dos servi-

Recomposição da Data-base de Goiânia é anunciada em reunião com sindicalistas

dores do município começou a ser negociada 
entre os sindicatos e a prefeitura ainda em 
abril. Em meados de maio, o prefeito anunci-
ou o índice e no final do mês o projeto foi 
aprovado pela Câmara Municipal.

Mais 300 pedagogos serão convocados
Cumprindo compromisso assumido com 

o Sintego, a prefeitura de Goiânia anunciou a 
convocação de mais 300 pedagogos aprova-
dos no concurso realizado pela Secretaria 
Municipal de Educação, em 2010. Com esta 
nova convocação, o número de pedagogos 
aprovados no concurso e convocados para o 
trabalho soma 2.952. A lista com os nomes 
será disponibilizada na internet (www.con-
cursos.goiania.go.gov.br) tão logo os trâmites 
legais estejam finalizados. 

Os novos profissionais atuarão nas 
unidades da prefeitura que estão com  déficit 
de trabalhadores e nas novas que a prefeitura 
inaugurar. 

“É uma ótima notícia que demonstra o 
compromisso de uma gestão com a Educação 
e com os trabalhadores, mas esperamos que a 

Pedagogos atuarão nos CMEIS

lista seja zerada e que todos os aprovados 
sejam convocados”, declarou a presidenta do 
Sintego, Iêda Leal.  

 O  s ec r e t á r i o  de  Assun tos 
Jurídicos do Sintego, Pedro Soares, e o 
representante da entidade no Confundeb, 
Omar Roni, foram empossados como 
membros titulares dos Conselhos Fiscal 
e de Assistência à Saúde e Social dos 
Servidores Municipais de Goiânia, 
respectivamente. A presidenta Iêda Leal 
é suplente do Conas. A posse aconteceu 
no dia 6 de maio.

 “A efetivação desses conselhos 
vai permitir aos servidores uma maior 
proximidade com o IMAS. Os conselhei-
ros irão acompanhar e fazer as sugestões 
adequadas para melhoria no atendimento 
do plano, que é do próprio servidor”, 
afirmou Iêda Leal. 

Sintego assume conselhos no IMAS

Professores receberam 
reajuste do Piso em março

Os professores da rede municipal de 
Goiânia receberam o reajuste do Piso salarial em 
março, quando iniciou efetivamente o ano fiscal 
na Capital. O reajuste foi retroativo a janeiro.

Como o Piso em Goiânia é superior ao 
nacional, com a aprovação do projeto, os 
professores da rede goianiense passarão a 
receber um valor mínimo de R$ 1.680,27(PI – A 

– 40 horas) e máximo de R$ 3.662,32 (PII – T – 
40 horas). 

“O pagamento  do  rea jus te  com a 
manutenção do ganho conquistado e o respeito à 
tabela salarial é muito importante, mas 
continuaremos lutando por um aumento que 
realmente valorize a carreira do professor”, 
pondera Iêda Leal, presidenta do Sintego.

Sintego compõe
conselhos do IMAS

Educação
 na   capital
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Sintego divulga campanha

O Sintego aderiu à campanha 
“Educação Pública, Eu Apoio”, e está 
divulgando o material no interior de 
Goiás. Desde março, a direção do 
sindicato tem visitado os municípios 
para atender as demandas locais e 
convoca a categoria para abraçar a 
causa e lutar por uma Educação 
pública de qualidade. “Este ano de 
2013 é muito importante para a 
Educação. Há três pautas em discus-
são nacional que podem mudar os 
rumos do ensino público no país: a 
aprovação do PNE, a destinação dos 
Royalties do petróleo para a Educação 
e o respeito à lei do Piso Nacional”, 
afirmou a presidenta do Sintego, Iêda 
Leal. 

Para participar da campanha, 

Educação não pode esperar. A 
responsabilidade é de todos nós!”, 
ressaltou Iêda.

A adesão tem sido um sucesso. 
Prefeito, vereadores e vereadoras, 
secretários e secretárias municipais 
de Educação aderiram à campanha e 
se comprometeram a legislar também 
a favor da Educação e cobrar o apoio 
de seus partidos no Congresso 
Nacional. 

O Sindicato dos Trabalhadores da 
Educação de Goiás também divulgou 
outras causas, como o combate à 
violência contra a mulher. “A comuni-
dade precisa apoiar essa causa. 
Quanto mais compartilharmos a ideia, 
mais pessoas conseguiremos atingir 
com a campanha”, afirmou Iêda.

O Plano Nacional de Educa-

ção, que encontra-se em 

tramitação no Congresso 

Nacional, é fruto do movimento 

desencadeado pela I CONAE, 

que por meio da participação 

popular traçou ações e estraté-

gias concretas para as políti-

cas de Estado de Educação 

básica e superior, assentadas 

na defesa da construção do 

Sistema Nacional de Educa-

ção. Esperamos agora que a II 

Conae aponte novas perspec-

tivas para a organização da 

Educação nacional e a consoli-

dação do novo PNE, que 

definirá as diretrizes e metas 

para a Educação no Brasil 

pelos próximos dez anos.

 Sintego participa de Conferências
preparatórias para a Conae 2014

S i n d i c a t o  d o s OT r a b a l h a d o r e s  e m 
Educação  de  Go iá s 

participa ativamente das discus-
sões nas Conferências livres 
municipais e intermunicipais 
p r e p a r a t ó r i a s  p a r a  a  2 ª 
C o n f e r ê n c i a  N a c i o n a l  d e 
Educação. Essa etapa é a primeira 
instância de debates para a elabo-
ração de propostas com vistas à 
etapa nacional, de 17 a 21 de 
fevereiro de 2014, em Brasília. “O 
Sintego está comprometido e 
participa de todas as etapas inter-
municipais, levando propostas de 
emendas aos sete eixos temáticos 
que norteiam a Conferência, com 
destaque para a valorização dos 
profissionais da Educação, com o 
cumprimento integral da Lei do 
Piso salarial, respeito à carreira, 
formação continuada, condições 
dignas de trabalho para os educa-
dores e financiamento do setor”, 
afirmou Iêda Leal, presidenta do 
Sintego. 

A Conae reúne profissionais da 
área, estudantes, pais, mães, 
gestores, agentes públicos e 
sociedade civil organizada de 
modo geral para discutir os 
principais temas educacionais, da 
creche à pós-graduação, permitin-
do à sociedade participar do 
desenvolvimento da Educação. 

As propostas que saem das 
conferências livres municipais e 
intermunicipais, discutidas com a 
sociedade, oferecem contribuições 
consistentes que vão ajudar na 
definição das políticas de Educa-
ção e nos rumos do ensino em 
nosso país. 

Eixos temáticos:

I - O Plano Nacional de Educa-
ção e o Sistema Nacional de 
Educação: Organização e 
Regulação;

II - Educação e Diversidade: 
Justiça Social, Inclusão e 
Direitos Humanos;

III - Educação, Trabalho e Desen-

A presidenta do Sintego, Iêda Leal, durante a Conferência Livre, em Goiânia

volvimento Sustentável: 
Cultura, Ciência, Tecnolo-
gia, Saúde, Meio Ambiente;

IV - Qualidade da Educação: 
Democratização do Acesso, 
Permanência, Avaliação, 
Condições de Participação e 
Aprendizagem;

V - G e s t ã o  D e m o c r á t i c a , 
Part icipação Popular  e 
Controle Social;

VI - Valorização dos Profissiona-
is da Educação: Formação, 
Remuneração, Carreira e 
Condições de Trabalho;

VII - Financiamento da Educa-
ção, Gestão, Transparência 
e  Cont ro le  Soc ia l  dos 
Recursos.

assine a petição, divulgue nas redes 
sociais, espalhe para seus amigos, 
cobre dos parlamentares o apoio nos 

Sintego se reúne com a Casa Civil para cobrar pontos pendentes da greve, como o QTM

projetos voltados para o setor. “A 
mobilização da sociedade é funda-
mental para o sucesso da campanha. A 

 “Educação Pública, Eu Apoio” 

PNE

Goiânia: administrativos
terão recomposição de 6,49%

s servidores, ativos e inativos, ocu-Opantes de cargos efetivos da prefeitu-
ra de Goiânia receberam em junho, 

retroativo a maio, a recomposição salarial de 
6,49% da Data-base. O reajuste foi anunciado 
no dia 16 de maio pelo prefeito Paulo Garcia, 
em reunião com o Sintego e as demais entida-
des representativas de todos os segmentos do 
funcionalismo municipal. 

O projeto assegura ainda o vencimento 
mínimo de R$ 678,00 a todos os servidores 
ativos, efetivos e comissionados e os venci-
mentos dos cargos de Agente Comunitário de 
Saúde-ACS e de Agente de Combate a 
Endemias-ACE. Os professores da rede 
tiveram o salário reajustado em janeiro, com o 
aumento do Piso.

“Não é o percentual que esperávamos, 
mas, pelo menos desta vez, não houve parcela-
mento, no entanto, vamos continuar trabalhan-
do e lutando sempre para que os administrati-
vos da Educação sejam realmente valorizados, 
pois são educadores e merecem o reconheci-

mento com um reajuste mais justo”, comen-
tou Iêda Leal, presidenta do Sintego.

Negociação
A recomposição da Data-base dos servi-

Recomposição da Data-base de Goiânia é anunciada em reunião com sindicalistas

dores do município começou a ser negociada 
entre os sindicatos e a prefeitura ainda em 
abril. Em meados de maio, o prefeito anunci-
ou o índice e no final do mês o projeto foi 
aprovado pela Câmara Municipal.

Mais 300 pedagogos serão convocados
Cumprindo compromisso assumido com 

o Sintego, a prefeitura de Goiânia anunciou a 
convocação de mais 300 pedagogos aprova-
dos no concurso realizado pela Secretaria 
Municipal de Educação, em 2010. Com esta 
nova convocação, o número de pedagogos 
aprovados no concurso e convocados para o 
trabalho soma 2.952. A lista com os nomes 
será disponibilizada na internet (www.con-
cursos.goiania.go.gov.br) tão logo os trâmites 
legais estejam finalizados. 

Os novos profissionais atuarão nas 
unidades da prefeitura que estão com  déficit 
de trabalhadores e nas novas que a prefeitura 
inaugurar. 

“É uma ótima notícia que demonstra o 
compromisso de uma gestão com a Educação 
e com os trabalhadores, mas esperamos que a 

Pedagogos atuarão nos CMEIS

lista seja zerada e que todos os aprovados 
sejam convocados”, declarou a presidenta do 
Sintego, Iêda Leal.  

 O  s ec r e t á r i o  de  Assun tos 
Jurídicos do Sintego, Pedro Soares, e o 
representante da entidade no Confundeb, 
Omar Roni, foram empossados como 
membros titulares dos Conselhos Fiscal 
e de Assistência à Saúde e Social dos 
Servidores Municipais de Goiânia, 
respectivamente. A presidenta Iêda Leal 
é suplente do Conas. A posse aconteceu 
no dia 6 de maio.

 “A efetivação desses conselhos 
vai permitir aos servidores uma maior 
proximidade com o IMAS. Os conselhei-
ros irão acompanhar e fazer as sugestões 
adequadas para melhoria no atendimento 
do plano, que é do próprio servidor”, 
afirmou Iêda Leal. 

Sintego assume conselhos no IMAS

Professores receberam 
reajuste do Piso em março

Os professores da rede municipal de 
Goiânia receberam o reajuste do Piso salarial em 
março, quando iniciou efetivamente o ano fiscal 
na Capital. O reajuste foi retroativo a janeiro.

Como o Piso em Goiânia é superior ao 
nacional, com a aprovação do projeto, os 
professores da rede goianiense passarão a 
receber um valor mínimo de R$ 1.680,27(PI – A 

– 40 horas) e máximo de R$ 3.662,32 (PII – T – 
40 horas). 

“O pagamento  do  rea jus te  com a 
manutenção do ganho conquistado e o respeito à 
tabela salarial é muito importante, mas 
continuaremos lutando por um aumento que 
realmente valorize a carreira do professor”, 
pondera Iêda Leal, presidenta do Sintego.

Sintego compõe
conselhos do IMAS

Educação
 na   capital
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Sintego e a Greve Nacional em Goiás
rabalhadores da Educação em todo o TEstado paralisaram suas atividades em 
defesa do ensino público de qualidade na 

semana da Greve Nacional da Educação, que 
aconteceu entre os dias 23 e 25 de abril. Durante 

os três dias de manifestação, professores e 
servidores administrativos ligados às Regionais 
do Sintego cobraram o pagamento do Piso, o 
respeito à carreira, 10% do PIB e 100% dos 
royalties do petróleo para investimentos no setor. 

“A categoria participou ativamente da luta pela 
valorização da carreira e melhoria da qualidade 
da Educação pública em Goiás. Esse é o cami-
nho, pois juntos, somos mais fortes”, afirmou a 
presidenta do Sintego, Iêda Leal. Veja como foi:

Trindade

Os professores da rede municipal participaram de 
várias manifestações pela cidade. A categoria cobrou 
o cumprimento da pauta de reivindicações que inclui 
o pagamento do Piso, a reformulação do Plano de 
Carreira dos professores e servidores administrati-
vos, eleição direta para diretores das escolas, constru-
ção de CMEI´s e concurso público.

Aparecida de Goiânia

Os trabalhadores marcaram presença em 
todas as vigílias realizadas pelo Sintego na 
Assembleia Legislativa de Goiás, durante a 
tramitação do projeto de lei que reajusta o Piso 
salarial dos professores da rede estadual de 
ensino. Também participaram das atividades no 
Congresso Nacional.

Itumbiara

Sintego presente na 7ª 
Marcha da Classe Trabalhadora

Delegação do Sintego na 7ª Marcha da Classe 
Trabalhadora, em Brasília

O Sintego participou, em 06 de março, da 7ª 
Marcha por Desenvolvimento, Cidadania e 
Valorização do Trabalho, em Brasília.  O movi-
mento reivindicou a redução da jornada de 
trabalho de 44 para 40 horas semanais, o fim do 
fator previdenciário, 10% do Produto Interno 
Bruto (PIB) para a Educação, a negociação 
coletiva no setor público, a reforma agrária, 10% 
do orçamento da União para a Saúde, o combate à 
demissão imotivada, a valorização das aposenta-
dorias, a igualdade de oportunidade entre homens 
e mulheres e a ratificação da Convenção 158 da 
OIT/Regulamentação da Convenção 151 da OIT 
(que trata da negociação coletiva e do direito de 
greve dos servidores públicos federais, estaduais e 
municipais). 

A presidenta Dilma Rousseff encaminhou 
ao Congresso Nacional, no dia 03 de maio, o 
texto do projeto de lei que destina recursos 
dos royalties do petróleo para a Educação. O 
projeto (PL 5500/13) tramita em regime de 
urgência constitucional. Pela proposta, serão 
destinados exclusivamente para a Educação 
as receitas provenientes dos royalties e da 
participação especial relativas aos contratos 
fechados a partir de 3 de dezembro de 2012, 
sob os regimes de concessão e de partilha de 
produção. A Educação também receberá a 
metade dos recursos resultantes do retorno 
sobre o capital do Fundo Social do Pré-Sal 
(Lei 12.351/10).

Em Goiás, projeto semelhante, de autoria 
do deputado Mauro Rubem tramita na 
Assembleia Legislativa. O projeto prevê que 
as receitas estaduais relativas aos royalties 
decorrentes da exploração do petróleo, gás 
natural e outros hidrocarbonetos sejam 
aplicada na Educação.

Governo envia projeto 
de lei que destina recursos 

dos royalties para educação

“É preciso valorizar os trabalhadores para que o 
país se desenvolva e cresça cada vez mais”, 
destacou Iêda Leal, presidenta do Sintego. 

Trabalhadores ligados à Regional de Rio 
Verde  for ta leceram o movimento  pela 
valorização profissional e melhoria da Educação 
pública goiana e participaram das vigílias na 
Assembleia Legislativa, durante a tramitação do 
projeto de reajuste do Piso salarial dos 
professores da rede estadual de ensino. 

Rio Verde

Os trabalhadores da Educação de Itumbiara e 
Cachoeira Dourada fizeram manifestações pela 
implantação do Plano de Carreira dos servidores 
administrativos e por melhores condições de 
trabalho. Também foi reivindicação da categoria: 
aplicação dos 10% do PIB e destinação de 100% dos 
royalties do petróleo para a Educação. 

Jataí

Os trabalhadores fizeram grande passeata pelas 
ruas centrais do município até a Câmara Municipal, 
no dia 25 e cobrou os Planos de Carreira dos professo-
res e dos servidores administrativos, assistência 
social, respeito à carga horária dos CMEI´s e CEI´s, 
diferença do Piso salarial do mês de janeiro e a 
promoção do programa Profuncionário no município.

 Sintego promoveu nos dias O 30 e 31 de janeiro o Encon-
tro Estadual de Trabalhado-

res(as) em Educação Aposentados-
(as) de 2013, com o objetivo de 
discutir assuntos de interesse da 
categoria, como valorização profissi-
onal, transição para a aposentadoria, 
saúde na terceira idade e qualidade de 
vida. "O sindicato tem 25 anos de 
luta, que começou e se fortaleceu com 
muitos dos aposentados que aqui 
estão. Quem sustenta a planta é a raiz 
e o Sintego é o maior sindicato de 
Goiás hoje porque nossa raiz é muito 
forte", destacou a presidenta Iêda 
Leal. 

Com o tema: "Valorização 
Sempre", os painéis sobre valoriza-
ção dos trabalhadores e trabalhadoras 
da Educação, com a secretária-geral 
da CNTE, Marta Vanelli, e sobre as 
regras da aposentadoria para os 
profissionais da Educação, com o 
consultor previdenciário, Jesus 
Divino, despertaram o interesse dos 
participantes, que tiveram espaço 
para discutir os temas e tirar suas 
dúvidas. Assunto que também 

despertou o interesse dos aposentados 
foi sobre o Ipasgo, feito pela presiden-
ta da CUT e tesoureira-geral do 
Sintego, Bia de Lima.

  
Oficinas 
Durante o encontro, os participan-

Sintego realiza encontro

A presidenta do Sintego, Iêda Leal, durante abertura do encontro que 
discutiu valorização profissional e transição para a aposentadoria

de trabalhadores(as) da Educação aposentados(as)

tes se organizaram em quatro oficinas 
e  discutiram assuntos como: Transi-
ção para a aposentadoria; Como 
envelhecer com saúde; Estatuto do 
Idoso: Direito e Cidadania para serem 
colocados em Prática; Lazer e 
Qualidade de Vida.

Após as oficinas, foi aprovado o 
calendário de atividades a serem 
desenvolvidas pela Secretaria de 
Assuntos dos Aposentados durante o 
ano de 2013, entre elas: reuniões 
mensais nas Regionais, cursos de 
formação e excursões a pontos 
turísticos de Goiás. Segundo o 
secretário de Assuntos dos Aposenta-
dos, Antônio José dos Santos, é muito 
importante que o trabalhador em 
Educação continue atuando no 
movimento sindical mesmo após a 
aposentadoria, para lutar pelos 
direitos já adquiridos. "Precisamos 
estar atentos à ameaça de perda de 
direitos. A luta é para todos”, afirmou 
o professor.  

No encerramento, uma noite 
cultural,  com apresentação de 
música, com a cantora Alba Franco, 
poesia e autógrafo do livro A Constru-
ção do Espaço do Centro-Oeste, do 
professor Carlos Ugo Giannotti.

Na quinta-feira (31/01), os 
participantes do encontro tiveram um 
dia de atividades recreativas no Clube 
do Sintego em Caldas Novas. 

 Administrativos da  da rede estadual 
e também dos municípios de Silvânia, 
Gameleira de Goiás, Leopoldo de 
Bulhões, Vianópolis, Orizona e São 
Miguel do Passa Quatro, participaram 
no dia 27 de abril, de um encontro no 
Clube do Sintego, em Caldas Novas.

 No dia 8 de junho foi a vez dos 
administrativos da Regional de 
Anápolis. A confraternização reuniu 
os servidores para momentos de lazer e 
durante o evento foi lançada a campa-
nha “Educação Pública: Eu Apoio”.

“Mulheres: Todas as formas, todos 

os jeitos, todas as lutas, todos os direitos”

Encontro dos 
administrativos no Clube 

de Caldas Novas

A blitz educativa do Sintego: “Mulheres na Rua contra a Violência”

Em homenagem ao  Dia 
Internacional da Mulher, o Sintego 
promoveu uma programação 
especial voltada para relembrar a 
data. Ao longo de todo o mês de 
março, foram desenvolvidas 
atividades nas escolas das redes 
m u n i c i p a i s  e  e s t a d u a l  d a 
Educação, quando foi distribuída 
uma cartilha com a Lei Maria da 
Penha, para divulgar o conteúdo 
da norma e engajar professores(as) 
e estudantes na luta contra a 
violência, sob todas as suas 
formas. 

Marcando as atividades do Dia 
da Mulher, no dia 08, houve o 
lançamento da revista Mátria, uma 
publicação da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da 
Educação (CNTE), na sede do 
Sintego. Em parceria com o 
Fórum Goiano de Mulheres, o 
sindicato participou também da 
marcha “Educação na Rua: pelo 
Fim da Violência”. No dia 19 de 

 Dia Internacional da Mulher

março, o sindicato promoveu uma 
Blitz Educativa na Praça A, em 
Campinas, com atividades culturais 
e um “pedágio” para distribuição de 
cartilhas sobre a Lei Maria da Penha. 

“Anualmente, no 8 de março, o 
assunto dominante, infelizmente, 
ainda são as estatísticas que apontam 
o índice de violência doméstica, 
mas, por outro lado, no reverso dessa 

violência, avançamos na conquista 
de espaço e no exercício pleno de 
nossos direitos, ainda que não 
tendo o mesmo reconhecimento 
financeiro dos homens, quando 
exercemos o mesmo cargo, 
assumimos as mesmas responsabi-
lidades e o mesmo poder de 
decisão”, destacou a presidenta do 
Sintego, Iêda Leal.

Regional de Silvânia

Regional de Anápolis
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Sintego e a Greve Nacional em Goiás
rabalhadores da Educação em todo o TEstado paralisaram suas atividades em 
defesa do ensino público de qualidade na 

semana da Greve Nacional da Educação, que 
aconteceu entre os dias 23 e 25 de abril. Durante 

os três dias de manifestação, professores e 
servidores administrativos ligados às Regionais 
do Sintego cobraram o pagamento do Piso, o 
respeito à carreira, 10% do PIB e 100% dos 
royalties do petróleo para investimentos no setor. 

“A categoria participou ativamente da luta pela 
valorização da carreira e melhoria da qualidade 
da Educação pública em Goiás. Esse é o cami-
nho, pois juntos, somos mais fortes”, afirmou a 
presidenta do Sintego, Iêda Leal. Veja como foi:

Trindade

Os professores da rede municipal participaram de 
várias manifestações pela cidade. A categoria cobrou 
o cumprimento da pauta de reivindicações que inclui 
o pagamento do Piso, a reformulação do Plano de 
Carreira dos professores e servidores administrati-
vos, eleição direta para diretores das escolas, constru-
ção de CMEI´s e concurso público.

Aparecida de Goiânia

Os trabalhadores marcaram presença em 
todas as vigílias realizadas pelo Sintego na 
Assembleia Legislativa de Goiás, durante a 
tramitação do projeto de lei que reajusta o Piso 
salarial dos professores da rede estadual de 
ensino. Também participaram das atividades no 
Congresso Nacional.

Itumbiara

Sintego presente na 7ª 
Marcha da Classe Trabalhadora

Delegação do Sintego na 7ª Marcha da Classe 
Trabalhadora, em Brasília

O Sintego participou, em 06 de março, da 7ª 
Marcha por Desenvolvimento, Cidadania e 
Valorização do Trabalho, em Brasília.  O movi-
mento reivindicou a redução da jornada de 
trabalho de 44 para 40 horas semanais, o fim do 
fator previdenciário, 10% do Produto Interno 
Bruto (PIB) para a Educação, a negociação 
coletiva no setor público, a reforma agrária, 10% 
do orçamento da União para a Saúde, o combate à 
demissão imotivada, a valorização das aposenta-
dorias, a igualdade de oportunidade entre homens 
e mulheres e a ratificação da Convenção 158 da 
OIT/Regulamentação da Convenção 151 da OIT 
(que trata da negociação coletiva e do direito de 
greve dos servidores públicos federais, estaduais e 
municipais). 

A presidenta Dilma Rousseff encaminhou 
ao Congresso Nacional, no dia 03 de maio, o 
texto do projeto de lei que destina recursos 
dos royalties do petróleo para a Educação. O 
projeto (PL 5500/13) tramita em regime de 
urgência constitucional. Pela proposta, serão 
destinados exclusivamente para a Educação 
as receitas provenientes dos royalties e da 
participação especial relativas aos contratos 
fechados a partir de 3 de dezembro de 2012, 
sob os regimes de concessão e de partilha de 
produção. A Educação também receberá a 
metade dos recursos resultantes do retorno 
sobre o capital do Fundo Social do Pré-Sal 
(Lei 12.351/10).

Em Goiás, projeto semelhante, de autoria 
do deputado Mauro Rubem tramita na 
Assembleia Legislativa. O projeto prevê que 
as receitas estaduais relativas aos royalties 
decorrentes da exploração do petróleo, gás 
natural e outros hidrocarbonetos sejam 
aplicada na Educação.

Governo envia projeto 
de lei que destina recursos 

dos royalties para educação

“É preciso valorizar os trabalhadores para que o 
país se desenvolva e cresça cada vez mais”, 
destacou Iêda Leal, presidenta do Sintego. 

Trabalhadores ligados à Regional de Rio 
Verde  for ta leceram o movimento  pela 
valorização profissional e melhoria da Educação 
pública goiana e participaram das vigílias na 
Assembleia Legislativa, durante a tramitação do 
projeto de reajuste do Piso salarial dos 
professores da rede estadual de ensino. 

Rio Verde

Os trabalhadores da Educação de Itumbiara e 
Cachoeira Dourada fizeram manifestações pela 
implantação do Plano de Carreira dos servidores 
administrativos e por melhores condições de 
trabalho. Também foi reivindicação da categoria: 
aplicação dos 10% do PIB e destinação de 100% dos 
royalties do petróleo para a Educação. 

Jataí

Os trabalhadores fizeram grande passeata pelas 
ruas centrais do município até a Câmara Municipal, 
no dia 25 e cobrou os Planos de Carreira dos professo-
res e dos servidores administrativos, assistência 
social, respeito à carga horária dos CMEI´s e CEI´s, 
diferença do Piso salarial do mês de janeiro e a 
promoção do programa Profuncionário no município.

 Sintego promoveu nos dias O 30 e 31 de janeiro o Encon-
tro Estadual de Trabalhado-

res(as) em Educação Aposentados-
(as) de 2013, com o objetivo de 
discutir assuntos de interesse da 
categoria, como valorização profissi-
onal, transição para a aposentadoria, 
saúde na terceira idade e qualidade de 
vida. "O sindicato tem 25 anos de 
luta, que começou e se fortaleceu com 
muitos dos aposentados que aqui 
estão. Quem sustenta a planta é a raiz 
e o Sintego é o maior sindicato de 
Goiás hoje porque nossa raiz é muito 
forte", destacou a presidenta Iêda 
Leal. 

Com o tema: "Valorização 
Sempre", os painéis sobre valoriza-
ção dos trabalhadores e trabalhadoras 
da Educação, com a secretária-geral 
da CNTE, Marta Vanelli, e sobre as 
regras da aposentadoria para os 
profissionais da Educação, com o 
consultor previdenciário, Jesus 
Divino, despertaram o interesse dos 
participantes, que tiveram espaço 
para discutir os temas e tirar suas 
dúvidas. Assunto que também 

despertou o interesse dos aposentados 
foi sobre o Ipasgo, feito pela presiden-
ta da CUT e tesoureira-geral do 
Sintego, Bia de Lima.

  
Oficinas 
Durante o encontro, os participan-

Sintego realiza encontro

A presidenta do Sintego, Iêda Leal, durante abertura do encontro que 
discutiu valorização profissional e transição para a aposentadoria

de trabalhadores(as) da Educação aposentados(as)

tes se organizaram em quatro oficinas 
e  discutiram assuntos como: Transi-
ção para a aposentadoria; Como 
envelhecer com saúde; Estatuto do 
Idoso: Direito e Cidadania para serem 
colocados em Prática; Lazer e 
Qualidade de Vida.

Após as oficinas, foi aprovado o 
calendário de atividades a serem 
desenvolvidas pela Secretaria de 
Assuntos dos Aposentados durante o 
ano de 2013, entre elas: reuniões 
mensais nas Regionais, cursos de 
formação e excursões a pontos 
turísticos de Goiás. Segundo o 
secretário de Assuntos dos Aposenta-
dos, Antônio José dos Santos, é muito 
importante que o trabalhador em 
Educação continue atuando no 
movimento sindical mesmo após a 
aposentadoria, para lutar pelos 
direitos já adquiridos. "Precisamos 
estar atentos à ameaça de perda de 
direitos. A luta é para todos”, afirmou 
o professor.  

No encerramento, uma noite 
cultural,  com apresentação de 
música, com a cantora Alba Franco, 
poesia e autógrafo do livro A Constru-
ção do Espaço do Centro-Oeste, do 
professor Carlos Ugo Giannotti.

Na quinta-feira (31/01), os 
participantes do encontro tiveram um 
dia de atividades recreativas no Clube 
do Sintego em Caldas Novas. 

 Administrativos da  da rede estadual 
e também dos municípios de Silvânia, 
Gameleira de Goiás, Leopoldo de 
Bulhões, Vianópolis, Orizona e São 
Miguel do Passa Quatro, participaram 
no dia 27 de abril, de um encontro no 
Clube do Sintego, em Caldas Novas.

 No dia 8 de junho foi a vez dos 
administrativos da Regional de 
Anápolis. A confraternização reuniu 
os servidores para momentos de lazer e 
durante o evento foi lançada a campa-
nha “Educação Pública: Eu Apoio”.

“Mulheres: Todas as formas, todos 

os jeitos, todas as lutas, todos os direitos”

Encontro dos 
administrativos no Clube 

de Caldas Novas

A blitz educativa do Sintego: “Mulheres na Rua contra a Violência”

Em homenagem ao  Dia 
Internacional da Mulher, o Sintego 
promoveu uma programação 
especial voltada para relembrar a 
data. Ao longo de todo o mês de 
março, foram desenvolvidas 
atividades nas escolas das redes 
m u n i c i p a i s  e  e s t a d u a l  d a 
Educação, quando foi distribuída 
uma cartilha com a Lei Maria da 
Penha, para divulgar o conteúdo 
da norma e engajar professores(as) 
e estudantes na luta contra a 
violência, sob todas as suas 
formas. 

Marcando as atividades do Dia 
da Mulher, no dia 08, houve o 
lançamento da revista Mátria, uma 
publicação da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da 
Educação (CNTE), na sede do 
Sintego. Em parceria com o 
Fórum Goiano de Mulheres, o 
sindicato participou também da 
marcha “Educação na Rua: pelo 
Fim da Violência”. No dia 19 de 

 Dia Internacional da Mulher

março, o sindicato promoveu uma 
Blitz Educativa na Praça A, em 
Campinas, com atividades culturais 
e um “pedágio” para distribuição de 
cartilhas sobre a Lei Maria da Penha. 

“Anualmente, no 8 de março, o 
assunto dominante, infelizmente, 
ainda são as estatísticas que apontam 
o índice de violência doméstica, 
mas, por outro lado, no reverso dessa 

violência, avançamos na conquista 
de espaço e no exercício pleno de 
nossos direitos, ainda que não 
tendo o mesmo reconhecimento 
financeiro dos homens, quando 
exercemos o mesmo cargo, 
assumimos as mesmas responsabi-
lidades e o mesmo poder de 
decisão”, destacou a presidenta do 
Sintego, Iêda Leal.

Regional de Silvânia

Regional de Anápolis
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Regional Sindical de 
Uruaçu-Niquelândia é inaugurada

 Sintego e o investimento em infraestrutura
com grande satisfação que 

É o Sintego acompanha o 
c r e s c i m e n t o  d a s  s u a s 

Regionais Sindicais, que estão 
cada vez mais fortes e atuantes nos 
municípios goianos. E o sindica-
to, preocupado em fortalecer cada 
vez mais as Regionais, está 

inves t indo na formação dos 
diretores e na infraestrutura de 
cada unidade, viabilizando a 
aquisição de sede própria para 
todas as 36 regionais do interior. 

Grande par te já possui o 
próprio imóvel, que passou ou está 
finalizando reformas para que 

Regional de Jataí ganha sede própria

A Regional de Jataí também está de sede nova. Tesoureira geral do 
Sintego e ex-presidenta da Regional, Bia de Lima, lembrou que, na 
época da compra, o terreno estava localizado numa área subestimada e 
hoje é uma das mais valorizadas do município. “Investimos pensando no 
futuro, que chega agora, para vocês”, afirmou Bia, reforçando que a 
única fonte de recurso que bancou a construção da nova sede foram os 
trabalhadores na Educação. “Aqui não tem recurso público e nem 
empréstimo, todo o dinheiro saiu da contribuição que é descontada dos 
trabalhadores mensalmente e nós estamos devolvendo em forma de uma 
estrutura melhor para melhor atender a todos e fortalecer nossa luta em 
prol dos nossos direitos”, concluiu.

possam oferecer ao filiado espa-
ços com auditórios para discussão 
e reuniões, bibliotecas, acesso à 
internet, hospedagens, enfim, 
toda a estrutura necessária para a 
formação e mobilização sindical. 

“O Sintego é a nossa casa, é o 
ponto de encontro de todos os 

profissionais da Educação. No 
interior, a Regional é o local de 
referência para reunião da catego-
ria. E o sindicato está crescendo 
no interior, não é à toa que somos 
hoje o maior sindicato do Estado 
de Goiás”, afirmou Iêda Leal, 
presidenta do Sintego. 

Piracanjuba
inaugura auditório 

O Sintego também inaugurou o 

auditório da Regional de Piracan-

juba e entregou aos filiados a 

nova sede, totalmente reforma-

da. Os trabalhadores da Educa-

ção do município e região contam 

com novas instalações para 

reuniões, assembleias e plenári-

as sindicais. 

A Regional de São Luis de 
Montes Belos também está 
sendo totalmente reformada e 
ampliada para os filiados dos 
dez municípios que atende. A 
nova sede conta agora com 
espaço adequado para reuniões 
e um auditório para 300 pessoas. 

“Investir na infraestrutura das 
Regionais é uma preocupação 
do Sintego para fortalecer nossa 
luta” diz a presidenta da 
Regional, Leureni Caetano.

Regional de São Luis 
de Montes Belos 

também é reformada 

A Regional de Inhumas, que 
atende educadores de 11 municí-
pios será reconstruída e ganhará 
uma hospedagem, auditório para 
300 pessoas e toda a infraestru-
tura necessária para receber os 
filiados. As obras de construção 
começam agora em julho e 
ocupará a área de 360m2, no 
Centro da cidade.

Regional de Inhumas 
ganha nova sede

Clube de Caldas 
também será ampliado

Em dezembro do ano passa-
do, o Sintego adquiriu lotes 
vizinhos ao clube do sindicato, 
em Caldas Novas. A aquisição 
desse terreno vai permitir a 
ampliação do clube, o que faz 
parte do projeto de melhorar as 
instalações do espaço para 
atender os filiados. 

O projeto inclui a construção 
de apartamentos para a hospeda-
gem e uma estação de tratamen-
to de resíduos. O clube está 
recebendo também um alambra-
do, para garantir mais segurança 
aos filiados frequentadores.

O Sintego inaugurou a nova sede 
da Regional Sindical de Urua-
çu/Niquelândia, em 23 de março. As 
instalações da sede própria contam 
com amplo espaço, numa área de 140 
m², dividida em: sala de formação, 
escritório, presidência, recepção, 
secretaria, cozinha e um auditório 
com capacidade para 500 pessoas. “O 
Sintego completa, em novembro, 25 
anos de atividades e para marcar a 
data, um dos nossos projetos é 
fortalecer as Regionais Sindicais, 
com a ampliação ou aquisição de 
sedes próprias”, afirmou a presidenta 
do Sintego, Iêda Leal. 

Para a tesoureira do Sintego e 
presidenta da CUT, Bia de Lima, o 
projeto do sindicato está focado na 
sua estruturação em todo estado. “O 
Sintego vem travando uma batalha na 
reafirmação de nossos direitos. 
Estamos vivendo um momento 
crucial para a categoria e precisamos 
ter estrutura e formação para lutar 
pelos nossos direitos”, destacou.

A vice-presidenta, Alba Lauria, 

reafirmou que o projeto de fortalecer 
as Regionais é fundamental para a 
união da categoria e chamou à 
atenção também para “trabalharmos 
juntos com os movimentos sociais”.

O secretário de Assuntos Jurídi-
cos, Pedro Soares, lembrou a 
importância de os trabalhadores da 
Educação ficarem atentos aos seus 
direitos. “Precisamos manter nossa 
categoria sempre bem informada, 
usando este espaço pra promover a 
formação sindical dos trabalhadores, 
oferecendo-lhes mais conhecimento 
para a luta diária em busca dos 

nossos direitos”, disse ele. 
A presidenta da Regional, 

Suely Novaes dos Santos, agrade-
ceu aos profissionais da Educação 
presentes e ressaltou a importância 
do apoio da Central na aquisição 
do imóvel. “É uma satisfação 
muito grande receber a Central 
num momento tão importante 
como a inauguração da nossa 
Regional, que vai ser o espaço de 
mobilização dos trabalhadores da 
Educação na região, para que 
possamos lutar pelos nossos 
direitos”, afirmou.


