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Durante o Sintego 
Itinerante, reali-
zado no dia 24 de 

maio, em Quirinópolis, 
a presidenta Bia de Lima 
esclareceu dúvidas sobre 
a prestação de serviços 
pelo Ipasgo, que atende 
também funcionários da 
prefeitura, e os problemas 
causados pelo Governo 
do Estado, que descon-
ta dos salários o valor 
para pagar empréstimos 
consignados, mas não 
repassa aos bancos cre-
dores, fato que vem cau-
sando constrangimento 
e aborrecimentos aos 
servidores, que recebem 

Sintego Itinerante cobra pagamento  
do Piso aos professores de Quirinópolis

cobrança por uma dívi-
da que efetivamente foi 
paga. Bia orientou ainda 
os contratos temporários 
sobre atraso no pagamen-
to de salário e informou 
sobre a negociação com 
a Seduce para alteração 

na Lei nº 17.508, de 22 de 
dezembro de 2011, para 
reajustar a tabela de ven-
cimentos dos professores 
nessa condição.

Com o atraso no 
pagamento do Piso aos 
professores da rede mu-

nicipal, Bia de Lima, o se-
cretário de Organização 
do Interior, Omar Roni, e 
a presidenta da Regional 
Sindical, Nilza Rosa, se 
reuniram com o prefeito 
Odair Rezende, a secretá-
ria de Educação, Iuza Di-
vina Gonçalves, e equipe 
de governo, e cobraram o 
pagamento.

Alegando falta de re-
cursos, o prefeito sugeriu 
que a categoria faça uma 
proposta de como pagar o 
reajuste e o Sintego cha-
mará uma Assembleia 
para que os trabalhadores 
decidam qual a melhor 
solução para o impasse.
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“O Sintego Itinerante é uma 
inciativa muito boa, porque ter a 
Central aqui nos mostra a firmeza 
do sindicato em nos dar respostas 
que muitas vezes a Regional está 

impossibilitada de dar” 

Alzira Antunes de Morais
Administrativa da REE de Quirinópolis

Miramar Pereira
Professora da REE de Quirinópolis

“Estamos vivendo um momento 
muito complicado com ameaças de 

retirada de direitos e se antes eu 
achava importante a sindicalização, 
hoje eu penso que é imprescindível 
ter um sindicato que luta por nós”

“O Sintego Itinerante nos dá 
oportunidade de tirar dúvidas e 

acompanhar mais de perto o trabalho 
que o sindicato faz para defender 

nossos direitos, com a comodidade de 
não precisar ir a Goiânia”

João Dirce Cabral
Professor da RME de Quirinópolis

Sintego cobra do prefeito pagamento do Piso aos professores
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Sintego Itinerante discute  
os rumos da Educação pública

Durante o Sintego 
I t i n e r a n t e , 
realizado no 

dia 8, em Porangatu, 
a presidenta Bia de 
Lima chamou a atenção 
dos educadores para 
o momento de grave 
crise econômica que o 
Brasil está passando, 
consequência de um 
embate político que traz 
em sua essência uma 
disputa de projeto de 
desenvolvimento para o 
país e de prioridades de 
investimento.

Com o afastamento 
da presidenta Dilma Rou-
sseff, o governo interino já 
demonstrou o que preten-
de para a Educação públi-
ca, com proposta de des-
vincular da Constituição 
Federal o percentual de 
receita para investimen-
to em Educação, e ainda 
acenando para projetos 
que acabam com o Piso 

privada assumir políticas 
públicas são o projeto do 
governo interino, fatos 
que vão acabar de vez 
com a carreira do magis-
tério público”, observou 
Bia de Lima.

 Redes Municipais 
A presidenta da Re-

gional Sindical, Maria 
Aparecida Martins, infor-
mou sobre a luta nos mu-
nicípios atendidos para 

garantir o Piso dos pro-
fessores e melhorias para 
os administrativos.

Em Porangatu, a luta 
é para o cumprimento 
do Plano de Carreira dos 
professores, pois a prefei-
tura não paga quinquê-
nios, progressões e titu-
laridade, e o retroativo da 
data-base dos administra-
tivos, que foi paga em fe-
vereiro, ainda devendo o 
mês de janeiro.
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“Eu achei muito bom o 
Sintego Itinerante hoje 

em Porangatu, respondeu 
muitas dúvidas que eu 
tinha. A presidente da 

Central no município nos 
dá mais segurança”

Diele Aparecida Oliveira de Almeida 
Professora RME de Porangatu
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Expediente

salarial e, neste sentido, 
o novo ministro já se en-
controu com secretários 
de Educação de todo o 
país, que foram pedir mu-
danças na Lei 11.738/08.

“Somente com um 
sindicato forte mantere-
mos o Piso, a aposenta-
doria especial e até mes-
mo nossa estabilidade, 
porque reduzir direitos 
dos trabalhadores e abrir 
as portas para a iniciativa 

Os rumos da educação pública foram discutidas no Sintego Itinerante

Porangatu
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Em São Miguel do Araguaia, tra-
balhadores da Rede Estadual de 
Educação lotaram o plenário da 

Câmara Municipal, durante reunião do 
Sintego Itinerante, realizado no dia 9 de 
junho. A presidenta, Bia de Lima con-
clamou a categoria para a necessidade 
de união e fortalecimento da luta neste 
momento em que direitos duramente 
conquistados, como o Piso salarial, es-
tão na berlinda, por pressão dos gover-
nadores junto ao Governo Federal, mas 
também, estão sob risco a aposentado-
ria especial e a estabilidade.

OS na Educação
A possibilidade de transferência 

da gestão das escolas estaduais para Or-
ganizações Sociais também foi discuti-
da. Bia de Lima chamou a atenção para 
essa luta, enfatizando que o processo só 
foi suspenso por conta da resistência e 
da mobilização que o sindicato promo-
veu junto às diversas entidades organi-
zadas da sociedade e o posicionamento 
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“O Sintego Itinerante é um 
projeto interessante e vem ao 
encontro dos nossos anseios. 

Temos a oportunidade de sanar 
nossas dúvidas individualmente” 

Silvio Dias Freitas
Professor REE de São Miguel do AraguaiaWilma Aparecida de Queiróz Costa

Professor REE de São Miguel do Araguaia“O Sintego Itinerante é um 
projeto positivo, que vai ajudar 
a aproximar mais a categoria e 

fortalecer a luta dos professores. Só 
conseguimos fazer valer os nossos 
direitos a partir do momento em 

que nos filiamos ao Sintego”

“A sindicalização é de 
fundamental importância. 
Não tem outra via de luta 
quenão seja sindicalizar e 

participar efetivamente da 
luta da categoria”

Luiz Carlos de Oliveira 
Professor RME de Novo Planalto

Sintego Itinerante  
lota a Câmara Municipal

contrário que o Ministério da Educação 
divulgou a partir de provocação do Sin-
tego sobre a impossibilidade de trans-
ferência de recursos federais para as 
OSs. Outro fator importante que freou 
o processo foi a ocupação das escolas 
pelos secundaristas.

Ipasgo
Um assunto polêmico, como em 

outros municípios, foi o atendimento 
prestado pelo Ipasgo. Denúncias 

de cobrança indevida por parte de 
profissionais foram relatados e Bia de 
Lima orientou que esses profissionais 
sejam denunciados ao Instituto por 
meio da Ouvidoria (0800 62 1919) e 
que as consultas sejam agendadas via 
aplicativo Ipasgo Fácil, que além da 
cobrança ilegal, evita que o usuário 
seja enganado com fila de espera 
para agendamento. Os educadores 
também pediram ampliação das 
especialidades.

São Miguel do Araguaia
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Sintego entrega ao Ipasgo reivindicações 
colhidas no projeto Itinerante

Surpresas pelos caminhos do Sintego Itinerante

Uruaçu – No Colégio Estadual Polivalente, em Uruaçu, 
alunos e professores constroem juntos a campanha #Nãoà-
CulturaDoEstupro. Cartazes são produzidos e espalhados 
pela escola. Conversas sobre estupro e violência contra a 
mulher e pessoas indefesas são realizadas em atividades 
transversais, inclusive nas aulas de Educação Física. 

Nas viagens do Sintego Itinerante, algumas belas surpresas foram encontradas. Professoras/
escritoras, formas de incentivo à leitura e campanhas de esclarecimento e respeito às mulheres.

Águas Lindas – A professora Iraci Pereira Lima presenteou a 
presidenta do Sintego, Bia de Lima, com um exemplar do livro “A 
Gatinha Carinhosa”, que escreveu para criticar o sistema público 
de saúde ao contar a história vivida por uma família de Posse, cuja 
mãe quase perdeu a filha por falta de atendimento médico. O livro 
foi lançado em julho do ano passado e é vendido nas escolas. 

Itumbiara – Em Itum-
biara, a professora Silene 
Maria Silva promoveu o li-
vro “Vamos Brincar? Brin-
cando a gente se entende!”, 
fruto de experiências vivi-
das em sala de aula. Silene 
mostra como as brincadei-
ras e a afetividade podem 
e devem ser usadas como 
ferramentas para a apren-
dizagem e o bom desenvol-
vimento da criança. O livro 
é vendido nas escolas de 
Itumbiara. 

Simolândia – Desenvolvida pelo professor Florisvaldo F. Mo-
bilis, da Escola Municipal Jardim Brasil, a pneuteca ganhou es-

paço em todas escolas do município. Ela faz parte do projeto 
“Agrinho Juntos e Misturados”, que usa pneus recicláveis para 

a construção de pequenas estantes para 20 a 25 livros, que 
ficam fixadas nas paredes do pátio das escolas. 

A presidenta do Sintego, Bia de 
Lima, entregou ao presidente 
do Ipasgo, Francisco Taveira 

Neto, ofício com as demandas sobre 
o atendimento do Instituto no inte-
rior do Estado, levantadas, até agora, 
durante o Sintego Itinerante. Também 
participou da audiência o diretor de 
Saúde, Rogério Cândido

No documento constam reivin-
dicações que vão, desde humaniza-
ção no atendimento, até ampliação 
da rede e das especialidades creden-
ciadas, de urgência e emergência, e 
ainda, atendimento de perícia e jun-
ta médica. Há também denúncias de 
cobranças indevidas e dificuldades de 
agendamento.

José Taveira Neto ouviu o relato 
da presidenta Bia, recebeu o ofício e 
se comprometeu a apresentar as de-
mandas para aprovação do Fórum em 
Defesa dos Servidores e dos Serviços 

Públicos de Goiás e, logo após, enca-
minhar à Assembleia Legislativa de 
Goiás, com a proposta de incluir no-
vos ascendentes e mudanças na com-
posição do Conselho Deliberativo do 
Instituto.

“Como antecipamos nas nos-
sas reuniões do Sintego Itinerante, 

Presidenta Bia de Lima entrega ao presidente do Ipasgo as demandas do Sintego Itinerante

as sugestões e reivindicações foram 
muito bem recebidas pelo presidente 
do Ipasgo e agora vamos aguardar o 
andamento do processo, mas somos 
otimistas de que elas serão aprovadas 
e o atendimento para nosso povo no 
interior vai melhorar”, disse Bia de 
Lima.
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