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Goiânia, Junho/2017

Sintego tem nova diretoria
Com votação expressiva Chapa 1 ganha as eleições do
Sintego para o quadriênio 2017/2021 com 70% dos votos
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Propostas valorizam e
fortalecem a luta sindical

Eleições de 2017 tem ampla participação

A

s eleições do Sintego foram
marcadas por uma disputa
transparente, que mobilizou
a área de Educação de todo o Estado. Mais eleitores foram às urnas
neste pleito, em comparação ao anterior, em 2014. Foram contabilizados
16.008 votos válidos, sendo 11.233
votos na Chapa 1 – “O Sintego somos nós, nossa força nossa voz”, que
confirmou a reeleição de Bia de Lima
e 4.775 votos para a Chapa 2, que foi
liderada pelo então secretário-Geral
do Sintego Arquidones Bites. Foram
registrados ainda 1.281 votos brancos, 569 nulos o que totalizou 17.858
filiados votantes nestas eleições. O
que representa 70% dos votos válidos
para a chapa ganhadora.
As 36 regionais do Sintego também tiveram o processo de eleição
dos dirigentes regionais para o quadriênio 2017/2021. Nas eleições regionais somou-se 12.159 votos válidos, 560 nulos e 292 em branco.
“Nas eleições deste ano foi definido que o processo eleitoral seria
feito com urnas itinerantes em todas
as cidades do Estado. Felizmente tivemos uma participação bem maior

Comissão Eleitoral composta por Estela Mares, Edimilson Ramos e Vicente Ribeiro

processo eleitoral”. Foram impugnadas vários candidatos que incorreram
em faltas graves previstas no estatuto
que foi aprovado no 10º Congresso
do Sintego, realizado em novembro
de 2016.
Em Aparecida de Goiânia e em
Rio Verde foram impugnados membros das chapas que infringiram o
artigo 79 que estabelece que “não
podem concorrer trabalhadores que
exerçam cargos de confiança nos
governos federal, estadual e municipal”. Este foi o caso de Roberto
Sousa, em Rio Verde, que tinha cargo

dos sindicalizados neste pleito, mostrando que a urna itinerante contribuiu para este processo”, comemora
a presidente da Comissão Eleitoral,
Estela Mares Stival.
Impugnações
A Comissão Eleitoral Central –
composta pela presidenta Estela Mares Stival, pelo secretário Vicente Ribeiro e pelo vogal Edimilson Ramos
– seguiu a risca o estatuto do Sintego na avaliação das chapas. Coube
à Comissão a atribuição de “instruir
e julgar as impugnações durante o

comissionado na prefeitura daquele
município e em Aparecida ocorreu o
mesmo com a candidata Magna Almeida Vieira e outros onze membros
da chapa que foram impugnados por
serem servidores comissionados da
administração municipal.
Em Morrinhos, o candidato à
reeleição, Ailton Batista de Godoi
e em Porangatu, a ex-presidente da
regional, Vildete Sousa e o ex-tesoureiro, Geraldo Claudivan, foram
impugnados nos termos do Artigo
80: “Não podem ser reeleitos para os
cargos de presidente e tesoureiro-gral
candidatos que não tenham prestado
contas nos termos deste estatuto ou
que tiveram as contas rejeitadas”.
Agradecimento
Bia de Lima, candidata reeleita,
agradeceu a confiança dos educadores que acreditaram nas propostas da
nova diretoria. “Agradeço aos educadores que confiaram em nossa chapa
formada por pessoas comprometidas
com a Educação. Temos histórico de
participação em lutas, conquistas e
defesas dos direitos dos professores
e administrativos.”

Sintego preparado para novos desafios
na militância da Educação. A direção
será renovada em quase 80%, mesclada de dirigentes experientes e novas
promessas, isso garante ao Sintego
vitalidade para continuar as lutas em
favor dos trabalhadores da Educação.
Resumindo: O Sintego saiu fortalecido deste processo.
Há muito a ser feito para o quadriênio 2017-2021, o Sintego continua na
luta pela valorização dos professores
e pela construção de um novo Plano
de Carreira para os servidores administrativos, o cumprimento da Lei do
Piso, bem como demandas importantes que estão sendo discutidas na
Justiça, como a Titularidade cuja ação
do Sintego será julgada no Superior
Tribunal de Justiça. Além da luta do
Sintego contra as OSs, que passados
quase dois anos, não permitiu que nenhuma escola da rede estadual fosse
privatizada.
Sintego é o maior sindicato de
Goiás. São mais de 30 mil filiados es-

“A direção do Sintego
vai continuar lutando
pela garantia dos direitos
dos trabalhadores da
Educação em
todos os níveis.”
Bia de Lima
pedagoga, especialista em Educação,
Membro do Fórum Estadual de Educação,
do CNE e da CNTE, direção da CUT
Nacional e presidenta do Sintego.

A
Expediente

s eleições do Sintego, realizadas nos dias 31 de maio, 1º e
2 de junho, demonstraram a
importância do sindicato. Os números
falam por si: Votaram mais de 16 mil
professores e administrativos, ativos e
aposentados, num processo eleitoral
que envolveu o trabalho de pessoas
comprometidas em todas as cidades
do Estado, inclusive zona rural, nas 36
regionais que compõem a direção do

Sintego, mais a capital, que congrega
a Direção Central.
Venceram as propostas da Chapa 1
– “O Sintego somos nós, nossa força,
nossa voz”, que foram submetidas a
aprovação da categoria e obteve 70%
dos votos válidos, totalizando 11.233
eleitores.
A chapa vencedora é composta
por integrantes da atual gestão e de
novas lideranças que despontaram

palhados nos 246 municípios do Estado. O Sintego projeta para os próximos
quatro anos a construção do Hotel da
Educação, em área já adquirida pelo
sindicato no centro de Goiânia
A direção do Sintego vai continuar
lutando pela garantia dos direitos dos
trabalhadores da Educação em todos
os níveis. É por isto que continuaremos a luta contra as reformas Trabalhista, da Previdência e a Terceirização que deterioram as condições de
trabalho e fazem o país retroceder nos
direitos da classe trabalhadora.
As mulheres e homens que fazem
parte da direção do Sintego têm compromisso, sentimento de coletividade,
sabem que vale a pena lutar. Temos fé
no trabalho e respeito a profissão que
abraçamos e muita vontade de avançar, pois o Sintego somos todos nós
que acreditamos na valorização dos
profissionais da Educação para uma
Escola Pública de Qualidade Social. É
por isso que lutamos!
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O

s novos rumos dados pela direção do Sintego visam fortalecer
a categoria e garantir os direitos dos trabalhadores da Educação. Para
isso a nova diretoria estabeleceu ações
afirmativas que irão envolver diversas
frentes de atuação para os próximos
anos.
Entre as propostas o fortalecimento
da luta pela valorização salarial dos profissionais da Educação irá nortear todas

Proposta da nova
direção do Sintego

as ações. A busca pela garantia do pagamento do Piso e a Data-base dos administrativos, além da aplicação do Plano
de Carreira, continuam como prioridade
na pauta.
Conheça as principais propostas e
ações a serem empreendidas pelo Sintego. Além das listadas abaixo a construção do hotel da Educação, em Goiânia,
irá ampliar a capacidade de hospedagem
para os filiados. O projeto prevê um pré-

dio de 18 andares que irá oferecer ampla
estrutura e diversos serviços.
Construção de novas sedes próprias
para as regionais, novas áreas de lazer,
além de reformas estruturais constam
dos novos projetos.
A formação e ampliação da capacitação dos trabalhadores em Educação
terão especial atenção da nova gestão.
Cursos de aperfeiçoamento e seminários
de formação sindical serão constantes.

Resultado oficial das Eleições

• Garantia do Piso Nacional para todos os trabalhadores da Educação
• Encontros periódicos dos aposentados para
ampliação do espaço de participação e troca
de experiências
• Luta pela garantia do concurso público
• Continuidade do Sintego Itinerante em todo
o Estado
• Escola de Formação Política Sindical para
os trabalhadores da Educação
• Prêmio ERER - Educação para as relações etnicorraciais, políticas para a igualdade racial
e combate ao racismo no local de trabalho
• Projeto de valorização e qualificação permanente dos funcionários administrativos
• Divulgação e fortalecimento do ProFuncionário
• Projeto: Saúde do trabalhador
• Valorização da Carreira Profissional dos
trabalhadores
• Março Mulher, projetos de empoderamento
das mulheres no seu local de trabalho
• Setembro Azul (prevenção ao câncer de
próstata), Outubro Rosa (prevenção ao
câncer de mama)
• Ampliação das Bibliotecas nas Regionais
Sindicais
• Ampliação de convênios para desconto com
o comércio local
• Implementação do PME, PEE e PNE por
meio de avaliação e acompanhamento
• Avaliação, reestruturação e adequação da
Política de Educação Inclusiva
• Criação do Conselho de Acompanhamento e
Avaliação do Sintego
• Defesa da Escola Bilingue para Surdos Libras/Português Escrito
• Ações afirmativas como Novembro Negro,
Primavera Educativa, campanha de combate
a LGBTTfobia
• Criação da Rede JOVEMSIN (rede de juventude dos trabalhadores em Educação)
• Ampliação e acompanhamento das atividades nos Conselhos de Educação

488
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Direção do Sintego toma
posse para novo mandato

A nova diretoria do Sindicado dos
Trabalhadores em Educação de Goiás,
Sintego, tomou posse para o quadriênio
2017/2021, no último dia 9 de junho, em
cerimônia realizada no Jaó Music Hall, em
Goiânia. A solenidade recebeu autoridades
estaduais, municipais e membros da direção central e regionais do sindicato.
A mesa foi composta pela professora
Bia de Lima, que foi reconduzida ao cargo
de presidenta do sindicato, pelo segundo
mandato consecutivo; pelo vice-presidente
do Sintego, Roberto Borges; deputadas estaduais, Adriana Accorsi e Isaura Lemos;
a presidente da Comissão Eleitoral Central do Sintego, Estela Mares Stival, pelos
representantes da CUT nacional, Julimar
Roberto de Oliveira, da CNTE Rosilene
Corrêa Lima, a presidente da regional do
Sintego de Itumbiara, Dulcineia Pereira,
representando os presidentes de regionais,
Lúcia Quilombola, do Movimento Negro.
Dirigentes do Sindgestor, Sinpro-Goiás,
Sinpol-Go, prestigiaram o evento.
Estela Mares Stival, presidenta da Comissão Eleitoral Central, conduziu a posse
da nova direção central e das 36 direções
regionais do Sintego.

“O Sintego é um dos maiores
sindicatos do Brasil, formado
por milhares de filiados que
vestem a camisa da luta
sindical e defendem o direito
dos trabalhadores.”
Julimar Roberto de Oliveira,
representante da CUT Nacional

Regional de Alvorada e Posse trouxe
grande delegação para a festa no Clube Jaó

Regional de Anápolis renovou o
mandato do presidente José Natal

Regional de Aparecida de Goiânia garantiu a
reeleição do presidente Valdeci Português

Regional de Aragarças foi renovada nas
eleições com a vitória de Kátia Cilene Cabral

Regional de Campos Belos e a
presidenta Bia de Lima

Regional de Catalão toma posse com o
novo presidente Gilberto Caetano

Regional de Ceres e Rialma será
presidida por Elda Mormandes

Regional de Goianésia mostra força com grande
comitiva presente na posse em Goiânia

Regional de Goiatuba trouxe
comitiva para a festa da posse

Direção de Inhumas junto com presidenta Bia

Regional de Ipameri com muita animação
para o quadriênio 2017/2021

Regional de Iporá continua o trabalho de
defender os educadores no Oeste Goiano

Regional de Itaberaí organizada para dar garantir
mais avanços para a Educação

Regional de Itapaci segue sob a liderança de
Senilda Gomes

Regional de Itapuranga sob nova direção
do presidente Ronivon Sebastião

Regional de Itumbiara unida com a presidenta
Dulcineia Pereira e a direção Central

Regional de Jatai demonstra entusiasmo para
seguir defendendo a escola pública de qualidade

Regional de Jussara presente na posse
com a presidenta Soraya Maria

Regional Luziânia e Valparaíso manteve a união
pelas mãos da presidente reeleita Claudia Albernaz

Regional de Minaçu manteve a
tradição de muita luta e determinação

Direção Central e presidentes de regionais

Regional de Planaltina conquistou bela
vitória garantindo mais quatro anos de
trabalho em prol da Educação

Regional de Porangatu empossou
Sebastião Mendes Júnior com a presença
da presidenta Bia de Lima

Regional de Quirinópolis deu posse à
presidenta Eliedes Francisca e toda diretoria,
com a presença da presidenta Bia

Regional de Rio Verde com o
presidente Valdemar Paula, o Vavá

Regional de São Luis de Montes Belos segue
firme com o presidente Euripedes Barra

Regional São Miguel do Araguaia com muita
garra para vencer os desafios futuros

Regional Silvânia confiante no trabalho
da presidenta Renildes Aparecida

Rosilene Corrêa, representante da CNTE, Iêda Leal, tesoureira e o
Julimar Roberto, diretor da CUT Nacional

Dulcineia Pereira, presidenta da Regional
de Itumbiara, Bia de Lima, Roberto Borges,
vice-presidente do Sintego
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Bia de Lima recebe os cumprimentos de seu filho
Gustavo R. Lima
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Novos presidentes das Regionais

Presidente da Reg. de Águas Lindas
PAULO TELES MARTINS

Presidente da Regional de Anápolis
JOSÉ NATAL

Presidente da R. Aparecida de Goiânia
VALDECI PORTUGUÊS

Presidente da Regional de Aragarças
KÁTIA SILENE MARTINS CABRAL

Presidente da Reg. de Campos Belos
LEIVA MÁRCIA RODRIGUES ALMEIDA

Presidente da Regional de Catalão
GILBERTO CAETANO DE BRITO

Presidente da Regional de Ceres
ELDA MORMANDES DOS SANTOS

Presidente da Regional de Formosa
IRANI DE SOUSA PIRES

Presidente da Regional de Goianésia
ROSÁRIA NOGUEIRA

Presidente da Regional de Goiás
LUIZA CINTRA

Presidente da Regional de Goiatuba
LUCIMAR DE SOUSA CUNHA

Presidente da Regional de Inhumas
JOANA D´ARC CARDOSO LOURENÇO

Presidente da Regional de Ipameri
CLAUDIMIRA DAMASCENO BASTOS

Presidente da Regional de Iporá
ELIZABETE MARIA ROCHA SILVA

Presidente da Regional de Itaberaí
DIOSMAR BATISTA DA SILVA

Presidente da Regional de Itapaci
SENILDA LEOPOLDINA GOMES

Presidente da Regional Itapuranga
RONIVON SEBASTIÃO DE CARVALHO

Presidente da Regional de Itumbiara
DULCINÉIA PEREIRA SILVA

Presidente da Regional de Jataí
ROSA HELENA LEMES

Presidente da Regional de Jussara
SORAYA MARIA DA SILVA AMORIM

Presidente da Regional de Luziânia
CLÁUDIA DE SOUSA VIEIRA ALBERNAZ

Presidente da Regional de Minaçu
ROSA BARBOSA COELHO

Presidente da Regional de Mineiros
CORIOLANO FERREIRA

Presidente da Regional de Morrinhos
AGNALDO QUINTA JUNQUEIRA

Presidente da Regional de Palmeiras
CRISTIANE NARCISO DA SILVA

Presidente da Reg. de Piracanjuba
CLAUDINEI DIVINO ALVES

Presidente da Regional de Planaltina
GILMAR FRANCISCO BARRENSE

Presidente da Regional de Porangatu
SEBASTIÃO MENDES JÚNIOR

Presidente da Regional de Posse
CLEUNICE DA CONCEIÇÃO ARAÚJO

Presidente da Reg. de Quirinópolis
ELIEDES FRANCISCA DA SILVEIRA

Presidente da Regional de Rio Verde
VALDEMAR PAULA

Presidente da R. São L. M. Belos
EURÍPEDES BARRA

Presidente da R. São M. do Araguaia
SUÊDES DO ROSÁRIO LOPES

Presidente da Regional de Silvânia
RENILDES PEREIRA PAULA

Presidente da Regional de Trindade
MARLENE BATISTA

Presidente da Regional de Uruaçu
MARIA GERALDA FERREIRA
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