
Terceira semana atende educadores  
em quatro Regionais Sindicais

A terceira semana do Sintego Itinerante aconteceu em Águas Lindas, Planaltina, Formosa e 
Campos Belos. A presidenta estadual, Bia de Lima, e o secretário de Organização do Interior, Omar 
Roni, junto com os presidentes das Regionais, conversaram com os trabalhadores, esclarecendo 
dúvidas e repassando informações sobre negociações para pagamento do Piso, data-base dos 
administrativos, melhoria no atendimento do Ipasgo, situação dos contratos, OS na Educação, 
etc. Cerca de 180 pessoas receberam atendimento jurídico sobre aposentadoria, licença e saúde 
financeira, principalmente, e resolveram sua situação junto à entidade, filiando-se e/ou se 
recadastrando.
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“É muito bom termos o 
Sintego Itinerante aqui 
em Águas Lindas. Temos 

muitos problemas e 
precisamos de suporte 

para resolver”

“Foi ótimo o Sintego 
Itinerante hoje em 

Águas Lindas. Estou com 
problemas no meu salário 

e já encaminhei para o 
jurídico resolver”

Administrativa REE de Águas Lindas
Maria Ester Caldas

Professor REE de Águas Lindas
Celita Gomes BuenoÁguas Lindas

Educadores pedem mais mobilização  
para defender nossos direitos

Sintego Itinerante visita o C.E. Princesa Daiana, em Águas Lindas

Professores de Águas 
Lindas pediram mais mobi-
lização em defesa da carrei-
ra e de melhores condições 
de trabalho nas escolas es-
taduais, durante o Sintego 
Itinerante, realizado no dia 
10. Com um número enor-
me de contratos temporá-
rios nas escolas estaduais 
do município, eles querem 
denunciar também a falta 
de concurso público e os 
baixos salários que são pa-
gos a esses profissionais, que 
ainda sofrem com atrasos 
no pagamento. O Sintego 
Itinerante visitou os Colé-
gios Águas Lindas e Prince-
sa Daiana.

A presidenta do Sin-
tego, Bia de Lima, orientou 
que professores e adminis-
trativos temporários que es-
tejam com os salários atra-
sados, devem protocolar o 
pedido de ressarcimento 

Professora Iraci Pereira e Bia de 
Lima

pelos meses de trabalho não 
pagos (este ano ou em anos 
anteriores), junto à Seduce, 
levando cópia da frequên-
cia, documentos pessoais 
(RG e CPF). Com a devida 
documentação em mãos, 
devem comparecer ao Sin-
tego, levando o número 

do protocolo para que seja 
providenciada ação judicial 
para garantia do direito.

Durante a reunião com 
os educadores, Bia recebeu 
um exemplar do livro A 
Gatinha Carinhosa, escrito 
pela professora Iraci Pereira 
Lima. O livro faz uma crítica 
ao sistema público de saúde 
ao contar a história vivida 
por uma família de Posse, 
cuja mãe quase perdeu a fi-
lha por falta de atendimento 
médico. O livro foi lançado 
em julho do ano passado e é 
vendido nas escolas. 
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O que disseram 
os trabalhadores

“O Sintego é um sindicato 
forte, que reivindica e corre 

atrás dos nossos direitos. 
Sou professora do município 

também e faço campanha 
para os meus colegas virem 

para o Sintego” 

Professora REE e RME Águas Lindas
Edilene Ama Deus
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Educadores reivindicam auxílio  
locomoção e denunciam corte nas 60 horas

Em Planaltina de Goiás, os tra-
balhadores receberam o Sinte-
go Itinerante no dia 11, e rei-

vindicaram auxílio locomoção para 
os educadores da Rede Estadual de 
Educação, pois um grande número 
trabalha em escolas muito distantes 
de casa. Bia informou que já apresen-
tou esta reivindicação diretamente ao 
governador Marconi Perillo e conti-
nua cobrando o benefício.

Os trabalhadores também de-
nunciaram o corte na carga horária 
de 60 horas, que sempre foi paga, dos 
professores que estão de licença, in-
clusive licença médica e maternida-
de. Bia de Lima informou que o Sin-
tego já está agindo para que não haja 
nenhuma mudança que prejudique 
os professores.

Com relação aos administrati-
vos, houve muita reclamação sobre o 

aumento da carga horária, sem com-
pensação financeira. A orientação do 
Sintego é de que, quem faz 30h não 
deve aceitar o aumento para 40h, mas 
quem faz 40h, tem direito a turnos de 
quatro horas, com duas de almoço e 

redução tem de ser acordada com a 
direção da escola.

Em Planaltina, o Sintego Itine-
rante também visitou o Centro Inte-
grado de Educação Modelo e o Colé-
gio Estadual Complexo 1.
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Em Planaltina de Goiás, presidenta do Sintego convida educadores para 
conhecer o Clube, em Caldas Novas

“Muitos direitos nossos são 
retirados porque não temos 

conhecimento jurídico, como 
aconteceu comigo. E é por meio 
do sindicato que vou reverter a 
situação. Se temos conquistas, 

agradecemos ao Sintego” 

“As condições de trabalho 
nas escolas de Planaltina 

deixam muito a desejar 
e contamos com o 

Sintego para melhorar a 
situação” 

Ubiratan Nunes Batista
Administrativo REE Planaltina

Maurisa da Silva
Professora REE e RME de Planaltina

“Ter a Regional do Sintego 
em Planaltina já é ótimo, 

agora, conversar diretamente 
com a presidenta da Central 

é essencial para tirarmos 
dúvidas e ter mais informações 

sobre nossos direitos”

Meliana Leocádia de Lima
Administrativa REE de Planaltina

Planaltina
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Sintego Itinerante reúne educadores dos  
municípios de Cabeceiras e Flores de Goiás

O  Sintego Itinerante, em For-
mosa, no dia 12, reuniu edu-
cadores também de Flores de 

Goiás e Cabeceiras, dois municípios 
atendidos pela Regional Sindical. Na 
abertura da reunião, a presidenta Bia 
de Lima, e o secretário de Organização 
do Interior, Omar Roni Silva, falaram 
da preocupação com os novos rumos 
que a política educacional brasileira to-
mará com o afastamento da presidenta 
Dilma Roussef, ocorrida naquela ma-
nhã, citando o programa do governo 
interino de Michel Temer, articulador 
do golpe contra a democracia e contra 
o mandato legitimamente conquistado 
pela presidenta, que aponta mudanças 
profundas, a começar pela substituição 
do Piso salarial dos professores pela 
política de bonificação e desvincula 
o obrigatoriedade de investimento de 
25% da receita na Educação.

Sobre o pagamento do Piso em 
Goiás, Omar Silva informou que, sem 

posicionamento diferente do governo, 
o Sintego, aguarda o pagamento para 
este mês, como informou a secretária 
Raquel Teixeira na última audiência 
com o sindicato, entretanto, explicou 
que o governo ainda não enviou o Pro-
jeto de Lei para a Assembleia Legisla-
tiva de Goiás votar o reajuste, fato que 
causa preocupação e desconfiança so-
bre o cumprimento da Lei do Piso este 

O que disseram os trabalhadores

ano pelo Estado. Omar lembrou que o 
Sintego ganhou na justiça o pagamen-
to dos calotes de 2013 e 2014 para os 
professores PIII e PIV, e também, da 
data-base/2015 para os servidores ad-
ministrativos.

Em Formosa, Sintego Itinerante 
visitou o Centro de Ensino Médio em 
Período Integral: Colégio Estadual Pro-
fessor Sérgio Fayad Generoso.
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“Depois que nós nos filiamos 
ao Sintego, nossa luta foi 

fortalecida e tivemos mais 
resultados positivos, por 
isso eu defendo que todo 
trabalhador deve se filiar  

ao seu sindicato”  

“O Sintego Itinerante 
é um projeto 10. Nossa 

categoria precisa de uma 
injeção de ânimo para 

voltar a lutar pelos nossos 
direitos” 

“O Sintego Itinerante é 
uma ótima oportunidade 
para nos aproximarmos 

do sindicato e nos 
atualizarmos, evitando 

deslocamento até Goiânia” 

Valdivino da Guia de Sousa FerreiraRaimundo Lopes Filho Maria Félix Nunes Bueno
Professora RME de Flores de GoiásAdministrativo Rede Conveniada de Formosa Professora RME Cabeceiras

Educadores de Flores de Goiás e Cabeceiras participaram do Sintego 
Itinerante, em Formosa

Formosa
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Educadores municipais querem  
ser atendidos pelo Ipasgo

O  Sintego Itinerante em Campos 
Belos reuniu representantes 
dos trabalhadores em Edu-

cação dos municípios de Cavalcante, 
Divinópolis e Monte Alegre de Goiás, 
além de educadores da cidade. Eles pe-
diram a intermediação do Sintego para 
que os servidores das redes municipais 
de ensino também possam ser aten-
didos pelo Ipasgo. Vice-presidenta do 
Conselho Deliberativo do Ipasgo, Bia 
de Lima, se comprometeu a encami-
nhar a reivindicação ao órgão e à dire-
toria de Saúde do Instituto.

A privatização das escolas para Or-
ganizações Sociais foi outra grande pre-
ocupação levantada pelos educadores. 
Bia de Lima explicou as ações do Sin-

tego, que acabaram levando à suspen-
são do primeiro edital, mas chamou a 
atenção para a necessidade da categoria 
ficar alerta para os próximos passos do 

governo em relação ao projeto.
Em Campos Belos, Sintego Itine-

rante visitou o Colégio Estadual Felis-
mina Cardoso Batista.
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“O Sintego Itinerante é 
importante, porque traz 

a Central para próximo da 
categoria, fortalecendo a 
confiança no sindicato e 
na resolução dos nossos 

problemas” 

“É difícil pra gente se 
deslocar até Goiânia para 
resolver alguma situação, 

principalmente jurídica, então, 
receber o Sintego Itinerante 

aqui em Campos Belos é 
maravilhoso” 

“A vinda do Sintego 
Itinerante hoje aqui em 
Campos Belos foi muito 
bom para tirar nossas 

dúvidas. Deveria vir  
mais vezes” 

Luiz Marles Gonçalves dos SantosMaria Divina da Silva Maria Ferreira
Professor REE e RME de Campos BelosProfessora da REE de Campos Belos Professora RME de Campos Belos

Educadores dos municípios da Regional de Campos Belos pedem atendimento pelo Ipasgo

Campos Belos


