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Educadores exigem piso,
data-base e valorização
Durante o Congresso do Sintego, trabalhadores em Educação rejeitam OS,
militarização de escolas, criticam MP da reforma do Ensino Médio e PEC 55.
Congressistas aprovam Plano de Lutas e mudanças no Estatuto do Sindicato

PALESTRAS

Emir Sader, Paulo Henrique
Amorim, João Felício e Daniel
Cara denunciam: Educação
pública corre perigo

ADMINISTRATIVOS

DIVERSIDADE

Servidores discutem
necessidade de Plano de
Carreira e qualificação para
valorização profissional

Congresso defende escola
pública sem racismo, sem
homofobia, com ensino
laico e inclusivo
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EDUCAÇÃO PÚBLICA CORRE PERIGO

EDITORIAL

Congresso do Sintego reúne
1,5 mil delegados em Goiânia

Saudação
àqueles (as)
que têm
coragem!

Pelo menos 1,5 mil delegados de 36 regionais participaram do 10º Congresso
do Sintego, realizado de 10
a 13 de novembro, no Centro de Convenções Goiânia.
Professores, profissionais do
setor, autoridades e especialistas discutiram os perigos que a Educação pública
corre no país e em Goiás,
especialmente com a militarização das escolas, falta
de concurso público, entrada das Organizações Sociais
(OS) e precarização das relações de trabalho.
“Gostaria de dizer aos
prefeitos, governador de
Goiás (Marconi Perillo, do
PSDB) e ao presidente golpista Michel Temer (PMDB)
que governo nenhum vai
massacrar os direitos do servidor público. Nossa resposta está pronta. Já temos mais
de mil escolas ocupadas.
Vocês não vão conseguir
empurrar a PEC 55 e nem re-

O escritor Guimarães Rosa conheceu
como poucos as inquietudes da vida.
Ao compor sua obra-prima “Grande
Sertão Veredas”, lançou essa máxima:
“O correr da vida embrulha tudo.
A vida é assim: esquenta e esfria,
aperta e daí afrouxa,
sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é coragem!”
O 10º Congresso do Sintego mostrou
que em Goiás não falta coragem aos
trabalhadores (as) em Educação. Foram quatro dias de intensos debates
nos quais a dura realidade de nossa
categoria foi encarada sem medo.
De tudo que foi falado e de tudo que foi
dito, muito foi pensado e repensado.
Contamos, para essas reflexões, com
o brilhantismo de nossos palestrantes,
mas tivemos, sobretudo, a determinação dos 1.500 homens e mulheres que
se deslocaram de todos os cantos de
Goiás para vir a Goiânia debater o presente e o futuro da Educação.
Emir Sader, doutor em Ciências Políticas, analisou o pacote de maldades do
governo ilegítimo de Michel Temer.
O jornalista Paulo Henrique Amorim
denunciou a militarização das escolas
e os males da PEC 55. Doutorando em
Educação, Daniel Cara arrematou: “Privatização não funciona, porque Educação é um bem público e deve ser
promovido pelo Estado”.
As mesas de debates trouxeram reflexões e apontaram rumos. Os administrativos apostam na formação profissional para garantir a sua valorização.
Os professores defenderam uma escola sem preconceito, sem homofobia,
sem racismo e laica. Foi denunciado
o desmonte da educação inclusiva e
a necessidade de investimentos para
Escola de Jovens e Adultos e na Educação no Campo.
Sem medo, nossa categoria aprovou e
ampliou o Plano de Lutas, pois os trabalhadores em Educação sabem que o
que está por vir é uma luta de vida ou
de morte. Derrotar a política de privatização e de desmonte da Educação é,
antes de tudo, garantir o direito a uma
carreira, à dignidade, ao direito de ter
cidadania e de construir uma nação.

Presidenta do Sintego, Bia de Lima, abre o 10º Congresso do Sintego, no Teatro Rio Vermelho

formar a grade curricular do
Ensino Médio. Não vamos
nos curvar”, discursou Bia
de Lima, presidenta do Sintego, na noite de abertura.
A solenidade, no Teatro
Rio Vermelho, contou com
autoridades nacionais, estaduais e municipais, como o
presidente da Confederação
Sindical Internacional, João
Felício, a secretária de Com-

bate ao Racismo da CNTE,
Iêda Leal, a deputada estadual, Adriana Accorsi (PT), Madison Veiga, representando
o deputado federal Rubens
Otoni (PT), presidente da
CUT em Goiás, Mauro Rubem, vereador Carlos Soares
(PT), representando a Câmara Municipal de Goiânia; o
secretário executivo Marcos
Elias Moreira, representando

o Conselho Estadual de Educação, secretário municipal
de Educação de Aparecida de
Goiânia, Domingos Pereira da
Silva, a secretária municipal
de Educação de Goiânia, Neyde Aparecida, o professor Santana, representando o Sinpro,
e a presidente da regional do
Sintego de Formosa, Kátia Viviane, representando todas as
regionais sindicais.

HOMENAGEM
Nestor Balduíno de Souza
Neto e José Balduíno de Souza
Décio recebem, em nome
da mãe Izabel Cristina Ortiz,
homenagem da presidenta do
Sintego, Bia Lima, na abertura
do Congresso. A professora
Izabel faleceu em agosto,
aos 87 anos. Izabel foi uma
das fundadoras do Centro de
Professores de Goiás (CPG),
que antecedeu o Sintego, e
foi presidenta da Regional
Formosa do Sindicato.

Bia de Lima, presidenta do Sintego
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EDUCAÇÃO PÚBLICA

Ajuste
é forma
perversa de
equilibrar
as contas
REDUÇÃO NOS GASTOS FEDERAIS POR
MEIO DA PEC 55, QUE TRAMITA NO
SENADO, PROVOCARÁ ATROFIA NO
SETOR DE EDUCAÇÃO, DIZ JOÃO FELÍCIO
Palestrante do primeiro
dia de painéis no 10º Congresso do Sintego, o presidente da Confederação Sindical Internacional (CSI),
João Felício, afirmou que o
ajuste fiscal proposto pelo
governo de Michel Temer
(PMDB) vai prejudicar, especialmente, a população mais
pobre do país. “O ajuste fiscal
é uma forma de equilibrar as
contas públicas de maneira
perversa”, afirmou o sindicalista, durante a palestra “A
Educação Pública e a resistência do movimento sindical”.
O ajuste fiscal será severo

com a Educação pública. Segundo o sindicalista, Temer
vê os investimentos no ensino como gastos que oneram
o Estado. “Nós achamos o
contrário. Países como Dinamarca, Suécia, Finlândia
e Noruega, que investem
pesadamente em Educação
pública, são muito desenvolvidos. A PEC 55 (Proposta
de Emenda à Constituição)
acaba, de certa maneira, retirando do Estado sua obrigatoriedade de investimento
em serviços tão importantes,
como a Educação.”
João Felício diz que os

“O que está em jogo no Brasil
é a desregulamentação total
do mercado de trabalho.
Quando ouvirem esta palavra,
desregulamentação, corram,
porque é sacanagem contra o
trabalhador”
educadores devem ter consciência de que “vivemos
uma luta de classe”. Segundo
ele, os setores empresariais,
juntamente com a grande
mídia, ajudaram a derrubar
o governo da presidenta Dilma Rousseff porque sabiam
que ela nunca enviaria ao
Congresso Nacional um projeto que retirasse direitos dos

trabalhadores. “E o que eles
fazem agora, senão acabar
com a CLT (Consolidação
das Leis Trabalhistas) e com
toda proteção aos trabalhadores. O que está em jogo no
Brasil é a desregulamentação
total do mercado de trabalho. Quando ouvirem esta
palavra, desregulamentação,
corram, porque é sacanagem

contra o trabalhador.”
O dirigente traçou o paralelo que existe entre o governo Temer e os seus projetos
de lei. Ele explica que quando Temer estabelece teto de
gastos pelos próximos 20
anos está massacrando o
povo. “O que está por trás
disso é a concepção de gastos que eles têm: retiram do
Estado recursos para a melhoria das condições de vida
do conjunto da população, e
destinam esses recursos para
o pagamento de juros a bancos e investidores. Ele dizem
que não podem aumentar os
gastos, mas a população cresce e isso vai provocar atrofia
na Educação e na Saúde.”

PALESTRANTES CONVIDADOS
Emir Simão Sader
Professor e coordenador do Laboratório de
Políticas Públicas da UERJ
João Antônio Felício
Presidente da Confederação Sindical Internacional
(CSI/ITUC)
Daniel Cara
Coordenador-geral da Campanha Nacional pelo
Direito à Educação
Paulo Henrique Amorim
Jornalista e apresentador
Ivone Garcia Barbosa
Professora da FE/UFG e coordenadora do Nepiec
Ludymilla da Silva Moraes
Presidenta do Conselho Municipal de Educação de
Goiânia/mestranda em Educação(UFG)
Luiz Fernandes Dourado
Professor titular da UFG

Edmílson Ramos Camargos
Secretário de Funcionários da CNTE

Liorcino Mendes Pereira Filho (Léo Mendes)
Conselheiro Nacional LGBT/ conselheiro Nacional
da Criança do Adolescente, presidente do GEE

Joyce de Almeida Borges
Professora do Núcleo de Agroecologia e Educação
do Campo (GWATÁ/UEG)

Celso Boitar
Representante do Ipasgo

Beth Fernandes
Presidenta do Conselho Estadual LGBT e vice do
Conselho Estadual da Mulher

Janira Sodré Miranda
Coordenadora do Programa de Estudos e Extensão
Afro-brasileiro da PUC-GO, professora de História
da África do IFG

João Geronymo Pereira Júnior
Educador físico e fisiologista do exercício

Martinha Clarete Dutra dos Santos
Pesquisadora vinculada ao laboratório de
Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença
da Unicamp/LEPED

Maria Emília de Castro Rodrigues
Professora da FE/UFG

Luís Cláudio de Oliveira
Professor do departamento de formação de
professores da Faculdade de Educação da Baixada
Fluminense (UERJ)

Marcos Elias Moreira
Secretário-executivo do Conselho Estadual de
Educação de Goiás (CEE-GO)

Jean Damas
Representante do Imas

Rosana de Sousa Fernandes
Secretária Nacional adjunta de Combate ao
Racismo/CUT
Sandra Rodrigues Cabral
Assessora parlamentar

Maria de Fatima Veloso Cunha
Secretária Nacional adjunta de Saúde do
Trabalhador (CUT)
Aparecida Maria Fonseca
Diretora da Escola Família Agrícola de Orizona

Joiran Medeiros
Professor do Centro Universitário Unifacex/subcoordenador de Educação Especial do Rio Grande
do Norte
Helder Molina
Doutor em Políticas Públicas, professor da FE/UERJ
Domingos Pereira da Silva
Secretário Municipal de Educação de Aparecida de
Goiânia
Mauro Rubem
Presidente da CUT-GO
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VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Lei da
Mordaça
significa
educação
medíocre
CONFERENCISTA DIZ QUE PROJETO NÃO
VAI DAR CONDIÇÕES DO BRASIL SER UM
PAÍS PRÓSPERO, JUSTO, QUE RESPEITA E
PROMOVE O DIREITO DE TODOS
Conhecido como Lei da
Mordaça, o Projeto de Lei
867/2015, o Escola Sem
Partido, poderá piorar a já
combalida Educação pública brasileira. Coordenador-geral da Campanha
Nacional pelo Direito à
Educação, professor Daniel
Cara, afirma que o PL significa, na prática, uma educação medíocre. “Estamos
vivendo em uma sociedade que flerta com o fascismo e com a mediocridade.
E o resultado disso é uma
Educação que não vai dar
condições de o Brasil ser

próspero, justo, que respeita e promove o direito de
todos”, afirmou, no segundo dia do 10º Congresso do
Sintego, no Centro de Convenções Goiânia.
Daniel Cara debateu, no
dia 11 de novembro, sobre
“Os riscos que a Educação
corre com o golpe”. Ele disse
que os professores nunca tiveram liberdade de expressão no Brasil, pois já eram
obrigados a não falar de
suas condições de trabalho
por meio da Lei do Serviço
Público, e fez um paralelo
sobre o ensino em sala de

“Privatização não funciona, porque
Educação é um bem público e deve
ser promovido pelo Estado, não uma
mercadoria que se vende para uma
empresa administrar”

aula. “Imagina o professor
que não tiver condições de
fazer uma boa aula sobre a
Teoria do Evolucionismo,
porque dentro da sala de
aula vai ter alunos pentecostais, neopentecostais ou
mesmo católicos tradicionais, que acreditam que a
perspectiva da evolução se
dá pelo criacionismo. Obrigatoriamente, essa é uma
teoria fora do conhecimen-

to científico. E o professor
de História que não poderá
falar sobre a luta das mulheres pelo direito ao voto,
porque vai se considerar
que ele estará fazendo proselitismo do feminismo. E
o feminismo foi fundamental para diversas conquistas, inclusive dos homens.”
Salários
Hoje, ao menos nove

Estados e diversos municípios, discutem Projetos
de Lei aos moldes do PL
867/2015. E esse, segundo
o conferencista, não deveria ser o foco dos debates
no momento. Segundo ele,
a melhoria na Educação
passa,
obrigatoriamente,
pelos salários. “O Brasil é
o país que paga os piores
salários entre todos os países pesquisados pela OCDE
(Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico). O Brasil não
pode negar essa agenda, ela
é urgente.”

Ensino não é mercadoria

Público acompanha palestra de Daniel Cara no Teatro Rio Vermelho

Para Daniel Cara, não
se pode transformar o ensino em mercadoria. Ele
lembra que as privatizações
representam retrocesso na
qualidade da Educação brasileira. “Privatização não
funciona, porque educação
é um bem público e deve
ser promovido pelo Estado,
não uma mercadoria que
se vende para uma empresa administrar.” A PEC-55
é considerada por ele como
a “PEC das desigualdades”.

Para ele, sua aprovação vai
tornar o país ainda mais
injusto. “Educação não é
como produzir parafusos
em uma fábrica. Na Educação é preciso haver uma relação direta com o aluno.”
As ocupações de escolas
realizadas pelos estudantes
foi outro tema abordado
pelo conferencista. Ele lembrou que essas ações fazem
com que a sociedade retome
o debate social. “É preciso
debater, o governo ataca os

sindicatos, a CUT (Central
Única dos Trabalhadores) e
os alunos, porém, sem essas
manifestações, eles passam
o trator em cima de tudo”,
criticou. A reforma do Ensino Médio, segundo ele, é
uma luta que deve ser sustentada por todos os envolvidos direta e indiretamente
com a Educação. “O professor é primordial nessa luta,
principalmente para garantir uma Educação de qualidade, desde a base.”

PROJETO DE MARKETING

DOMINGO, 20 DE NOVEMBRO DE 2016

QUALIDADE

Amorim critica a
militarização de escolas
DURANTE PALESTRA, APRESENTADOR SE MOSTRA CHOCADO COM TRANSFERÊNCIA
DA RESPONSABILIDADE PELO ENSINO PARA A POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS
O processo de militarização das escolas públicas
em Goiás, capitaneada pelo
governador Marconi Perillo
(PSDB), deixou o jornalista
e apresentador, Paulo Henrique Amorim, assustado.
Segundo ele, nem na época
da Ditadura Militar ocorreu
situação como essa. “Nunca tinha ouvido falar em
uma situação dessa no Brasil. Nem na época da Ditadura os militares ousaram
mexer dessa forma na Educação”, afirmou. Amorim
ministrou o painel “O papel
da mídia frente ao golpe e os
perigos que corre o Brasil”, no
segundo dia do 10º Congresso do Sintego.
Amorim ficou sabendo
do processo de militarização
por meio da presidenta do
Sintego, Bia Lima. “O próprio governador afirmou,
em entrevista ao Jornal A
Tarde, em Salvador, que a
militarização das escolas é
uma maneira de combater
os sindicatos ligados aos
professores. Isso é um absurdo”, afirmou Bia.
Goiás tem hoje 26 escolas militarizadas, distribuídas entre a capital, Anápolis,

Maria Cristina Sabino Silva,
professora de Paranaiguara

Paulo Henrique Amorim: “Querem entregar a Educação pública para a iniciativa privada”

Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Quirinópolis, Rio Verde, Jataí, Inhumas, Jussara,
cidade de Goiás, Goianésia,
Porangatu, Novo Gama e
Valparaíso. Segundo levantamento do jornal Folha
de S. Paulo, Goiás lidera o
ranking nacional de colégios
militares, seguido de Minas
Gerais (22), Bahia (13), Rio
Grande do Sul (7), Amazo-

nas (4) e Maranhão (3).
Paulo Henrique, com humor ácido, também criticou
a Proposta de Emenda Constitucional 55, que tramita
no Senado Federal (é a antiga PEC 241, aprovada pela
Câmara). Ele apresentou
estudo de um professor da
Universidade de São Carlos
(SP), que prevê o fechamento das universidades federais

em dois anos, a partir do
momento da aprovação da
PEC pelo Congresso. A proposta, segundo ele, faz parte
de uma estratégia de desmonte do Estado, desmonte
do serviço público e a privatização. “O que este governo
golpista pretende fazer com
a Educação pública é entregá-la para a iniciativa privada, inclusive estrangeira.”

“Negociado valerá mais do que a lei”
Durante quase uma
hora, em que a plateia
de aproximadamente 1,5
mil delegados do Sintego
acompanhou atentamente
a palestra, Paulo Henrique
Amorim também fez outras
críticas ao governo Temer e
à grande imprensa. Ele afirmou que a Consolidação

“Gostei do
resultado do
Congresso.
Conseguimos
mudanças
importantes
no estatuto”

das Leis do Trabalho (CLT),
de maio de 1943, está
prestes a ser rasgada. “Vão
rasgar a CLT. E não será o
governo Temer e nem o
Congresso. Vai ser o Supremo! O STF vai estabelecer
que o negociado vale mais
do que está na lei. E com a
terceirização total, os tra-

balhadores vão perder 30%
dos salários”, denunciou.
Sobre a grande imprensa, o jornalista disse que,
nos últimos 12 anos, ela
gestou o golpe contra os ex-presidentes Dilma Rousseff
e Luiz Inácio Lula da Silva.
“Esse processo teve início
no caso do mensalão, mas

o do PT, porque o do PSDB
nem foi a julgamento ainda. De lá para cá é um massacre constante nos meios
de comunicação de massa.”
Por outro lado, Amorim
lembrou que o papel da
grande mídia está diminuindo. Blogs e sites estão aumentando o apelo popular.

“Congresso
organizado,
com boas
palestras. O
pessoal cuidou
bem da gente”
Agnaldo Cardoso Silva,
aposentado de Indiara

“As mesas
de debates
trataram de
temas muito
interessantes.
Foi muito
bom”
Andreia Machado Pinto,
administrativa de Formosa
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Fortalecimento da categoria
DISCUSSÕES
SOBRE
REMUNERAÇÃO
E CARREIRA
APONTAM A
NECESSIDADE DE
UNIÃO PARA LUTA
POR MELHORES
CONDIÇÕES DE
TRABALHO
Valorizar os administrativos. Esse foi o tema do
debate promovido no 10º
Congresso pelo professor
Luiz Dourado e pelo dirigente da CNTE, Edimilson
Lamparina. O professor da
Universidade Federal de
Goiás (UFG), Luiz Fernando Dourado, e o secretário
de Funcionários da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE), Edmílson Camargos, trataram de assuntos
relacionados ao piso e carreira contra a terceirização.
A valorização de todos
profissionais que atuam nas
mais diversas frentes dentro do sistema de ensino
foi lembrada pelo professor

Delegados acompanham os debates da mesa “Funcionários administrativos: piso, carreira e terceirização”

da UFG. “A nossa discussão
deve considerar a importância dos funcionários nas
instituições de Educação Básica e nos sistemas de ensino nas áreas de atuação e na
sua valorização profissional,
assegurada pela garantia de
formação continuada, além
de um plano de carreira e
salários e de condições dignas de trabalho. Constantemente, precisamos pensar
como o nosso fazer se en-

caixa no fazer dos demais
grupos, para que se tenha
uma educação completa.
Não podemos encarar o pedagógico e o administrativo
como coisas distintas dentro do dia a dia em nossas
escolas. O fortalecimento
da categoria passa por esses
pontos fundamentais.”
Formação
Luiz Fernando Dourado também destacou que

a ação educativa desenvolvida por funcionários das
mais diversas áreas – secretaria, alimentação, infraestrutura e didático – deve ser
percebida como um processo pedagógico que envolve
conhecimentos específicos
interdisciplinares. “É preciso pensar também que o
exercício da ação do funcionário da Educação Básica é
permeada por dimensões
técnicas, éticas e estéticas

que são alcançadas a partir
de uma formação sólida,
envolvendo o domínio e
o manejo de conteúdos e
metodologias com diversas linguagens, tecnologias
e inovações, contribuindo
para se ampliar a visão e
atuação desses profissionais
da Educação. É preciso criar
um espaço pedagógico, a
partir da integração entre
alunos, professores e colaboradores”, completou.

CONJUNTURA

Cenário externo reforça luta

Helder Molina, Omar Roni e Luíza Aparecida na mesa de debates

As condições econômicas e sociais nas quais uma
sociedade está inserida determinam a forma como
são estabelecidas as relações de poder.
Para se discutir a atual conjuntura da luta pela
manutenção de direitos
e melhorias na qualidade
de vida da população, o
professor da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro
e doutor em Políticas Pú-

blicas, Helder Molina, traçou panorama político e
econômico observando os
cenários internacional, nacional e estadual.
Molina tratou de temas
como matriz energética,
panorama da América Latina, pré-sal, direitos trabalhistas, e analisou o momento político brasileiro.
“É importante localizar a
relação entre as questões
econômicas, políticas e as

relações internacionais.”
Os empresários, donos
de bancos e empresas se
movem pela acumulação
de riqueza e exploração do
trabalho. Trazer esse debate
para os movimentos sindicais é fundamental para que
se faça uma análise profunda
desse cenário e de suas relações com a cultura, ideologia
e dos interesses econômicos
de uma sociedade de classes,
como é a nossa”, reforçou.
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“Congresso
veio de
encontro às
necessidades
de atualização
frente a este
novo governo”
Canor Alves Rodrigues,
administrativo de Uruaçu

Jean Damas (representante do Imas), Omar Roni, Bia de Lima e Celso Boitar (representante do Ipasgo) debatem saúde do servidor

SAÚDE

Servidores reivindicam
qualidade no atendimento
USUÁRIOS
DISCUTEM
COM GESTORES
MELHORIAS
URGENTES NO
IPASGO E NO IMAS

nho que se torna realidade.
No entanto, defendemos
que o hospital seja administrado pelos servidores e não
por OS (Organização Social).
Não vamos entregá-lo para
OS. O dinheiro para administrar o hospital não é do
Estado, é do servidor.”

Presidenta da Regional
do Sintego em Jussara, Soraya Maria da Silva, de 55
anos, acompanhou atenta
os debates da Mesa 3 durante o 10º Congresso do
Sintego, no último dia 12
de novembro, no Centro de
Convenções Goiânia. Durante três horas, representantes do Ipasgo e do Imas
discutiram o atendimento
ao servidor público, cujo desafio é prover a oferta com
qualidade. “Na minha Regional, temos bons hospitais
que atendem pelo Ipasgo.
No entanto, especialidades
como alergista é preciso vir a
Goiânia e marcar com muita antecedência”, afirmou
Soraya. Também professora,

Dificuldades
Representante do Ipasgo
no debate, Celso Boitar, lembrou que o instituto passou
por sérias dificuldades em
2011. “Foi preciso elevar o
valor da contribuição para
termos dinheiro em caixa
para pagar as contas e investir. Em dois anos, zeramos as dívidas e nunca mais
deixamos de pagar nenhum
prestador de serviço fora do
prazo combinado,” garante.
Representante do Imas,
Jean Damas da Costa elencou as dificuldades do instituto e as mudanças que vêm
sendo feitas. Segundo ele, o
problema maior é a burocracia interna, que complica o
pagamento dos prestadores
de serviços.

Régia Silva e Soraya Maria criticam falta de atendimento no interior

Régia Silva, 40, de Montes
Claros de Goiás, fez o mesmo desabafo: “sempre que
precisamos de atendimento
especializado,
precisamos
vir a Goiânia”.
A presidenta do Sintego,
Bia de Lima, lembrou que os
servidores públicos estaduais
residentes no interior mais
pagam o Ipasgo do que usufruem, especialmente porque
as especialidades nas quais
existem menos médicos, só
é possível ser atendido na
capital. “É preciso aumentar a oferta de especialidades

médicas no interior”. Bia de
Lima também defendeu a
fusão do Imas ao Ipasgo. O
Imas atende os funcionários públicos de Goiânia, enquanto o Ipasgo, atende os
servidores públicos estaduais.
“Melhoraria bastante o atendimento”, resumiu.
Por outro lado, a presidenta do Sintego elogiou
a iniciativa do Ipasgo de
construir o Hospital do Servidor Público, que deve ser
inaugurado, pelo menos em
parte, no final do primeiro
semestre de 2017. “É um so-

“As palestras
foram o
ponto alto,
especialmente
a do Paulo
Henrique
Amorim”
Josefa Marai Conceição da Silva,
administrativa de Formosa

“Congresso
foi realizado
dentro de
sua proposta.
Isso foi muito
importante
para o
movimento”
Valdo Matias Valadão,
professor de Iporá

DOMINGO, 20 DE NOVEMBRO DE 2016

PROJETO DE MARKETING

Professor Emir Sader ministra palestra na abertura do 10º Congresso Sintego, no Teatro Rio Vermelho do Centro de Convenções Goiânia

ENTREVISTA Emir Sader

“Jovens precisam ter
acesso a um conhecimento
emancipatório”
PROFESSOR FAZ ALERTA, EM GOIÂNIA, SOBRE NECESSIDADE DE MUDANÇAS NO ENSINO
Coordenador do Laboratório de Políticas Públicas da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro (UERJ), o professor Emir Simão Sader, de 73 anos, é considerado
um dos mais fortes críticos do governo de Michel Temer (PMDB). Durante a
abertura do 10º Congresso do Sintego, na noite do dia 10 de novembro, em
Goiânia, o intelectual alertou sobre os riscos de retrocessos na Educação e que
os jovens precisam de ensino emancipador. “Hoje, não se trata de dar uma
massa de conhecimento. É necessário um conhecimento emancipatório. Que
os jovens possam entender o mundo e se entender no mundo. Se não for
para ser uma educação desalienadora, não tem sentido. Qual o significado da
Educação que não seja a consciência de si e do mundo?”, indagou Emir na
conferência “O Brasil e os riscos que corre a Educação pública”.
O Congresso do Sintego aborda os riscos que
a Educação pública e
gratuita corre no país. O
senhor considera que a
Educação está em risco?
Emir Sader - Sendo um
governo que surgiu de um

golpe, é natural que a Educação seja vítima privilegiada.
Esse governo ataca em todas
as frentes. Por um lado, cortando recursos, diretamente
ou por meio do pré-sal. Privatizando o pré-sal, aqueles 7%
destinados para a Educação e

3% para a Saúde também são
rifados. Em segundo lugar,
ataca pela tentativa de reforma do Ensino Médio por
medida provisória. Como se
um tema desse fosse para ser
decidido assim. E também
afeta os conteúdos (retirada

de Artes, Filosofia, Sociologia
e Educação Física da grade
curricular). Em terceiro lugar,
ataca no plano das ideias,
usando o monopólio privado dos meios de comunicação para impor valores na
sociedade de maneira absolutamente autoritária. Como
se o problema do Brasil fosse
o Estado gastar muito. Como
se o problema central do
Brasil fosse corrupção. Então, também tem a ver com
a Educação, pois trabalha a
mente das pessoas. É uma
campanha sistemática para
que as pessoas achem que o
Estado no Brasil não é solução, é problema, que o pobre
no Brasil não é solução, é

problema. É penalizar as pessoas mais fragilizadas com as
políticas cruéis que eles estão
colocando em prática.
Quando o governo
fragiliza a Educação, no
seu ponto de vista, fragiliza a formação das pessoas. Seria esse o motivo
de o atual governo atacar a Educação?
Emir Sader – Em primeiro lugar, porque foi um
dos setores que mais se expandiu no governo passado.
A quantidade de vagas na
universidade foi ampliada,
assim como nos ensinos Médio, Fundamental e Técnico.
Foi realizada uma política de
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inclusão social nos governos
passados do PT. Eles (governo atual) estão com essa visão conservadora de que é
preciso controlar a inflação
por meio do desemprego.
Gastar menos recursos, forjar menos emprego, para ter
menos demanda. Controlar
a inflação por meio da exclusão social. Segundo, a Educação é um foco de reflexão, do
pensamento crítico, de rebeldia, no campo das ideias.
Mas também é uma questão
social. A reação dos estudantes mostrou que há uma sensibilidade muito grande para
defender a Educação pública
e gratuita. Por todas essas razões, há esse enfrentamento
muito forte. Considero que é
a iniciativa mais frágil deles
(cortar os gastos com a Educação). Não basta ter maioria
no Congresso, pois a reação social é muito forte. Eu
acho que pode ser a primeira
grande derrota deste governo golpista. Provavelmente,
eles vão ter de recuar ou não
vão conseguir aprovar no
Congresso as reformas na
Educação. O presidente da
Câmara disse, de maneira razoável, que o tema precisaria
ser discutido no Congresso.
Mas o ministro da Educação
(Mendonça Filho), assessorado pelo Alexandre Frota
(ator), disse que não, que
tem de ser por medida provisória. É verdade! Essa mudança só passa por medida
provisória, sem discussão.

“É uma
campanha
sistemática para
que as pessoas
achem que o
Estado no Brasil
não é solução, é
problema, que o
pobre no Brasil
não é solução,
é problema. É
penalizar as
pessoas mais
fragilizadas com
políticas cruéis
que eles estão
colocando em
prática”
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Paciente, Emir Sader autografa o livro “O Brasil que queremos”. Ele ainda tirou fotos e conversou com os delegados que esperavam na fila

Como o senhor analisa as ocupações das escolas contra as mudanças
no Ensino Médio?
Emir Sader – Um dos retrocessos graves das últimas
décadas é que nós perdemos
as escolas, especialmente as
públicas, como um local de
socialização da juventude. É
uma escola ruim na qualidade, nas instalações e na formação. Agora, os estudantes
se apropriam desses espaços,
em legítima defesa. É um
movimento importante, porque da ocupação física se espera que eles passem para a
ocupação de conteúdo, que
passem a decidir o que se faz,
como se faz, como se dirige a
escola. Não é apenas o ato de
ocupação física, mas de ocupação política, educacional.
Isso pode ter consequências
importantes para o país.
Movimentos
sociais
também participam das
ocupações, só que em número menor. Como o senhor analisa a situação?
Emir Sader – Houve
uma retomada importante
dos movimentos populares,
maturidade na unidade política. Eles passaram a ocupar as ruas. Agora, é preciso
levar em conta duas coisas:
primeiro, que ainda assim
há um distanciamento da
grande massa da população.
Veja os resultados eleitorais

“Estamos vivendo em uma sociedade
que flerta com o fascismo e com a
mediocridade. E o resultado disso
é uma Educação que não vai dar
condições de o Brasil ser próspero,
justo, que respeita e promove o
direito de todos”
de 2014: a maior parte da população pobre ou se absteve,
ou votou branco ou votou
nulo. Ou elegeu candidatos
sem identificação com eles.
Em segundo lugar, é preciso
tirar uma lição. É preciso eleger seu representante para o
Congresso. Há um enorme
lobby na Educação privada
e não tem da Educação pública. Há enorme lobby para
os planos privados de Saúde e não tem representante
da Saúde pública. Isso vale
também para os bancários,
professores, mulheres, negros. Antes, não era importante essa representação no
Congresso, mas depois com
o golpe contra a Dilma (ex-presidenta petista) viu-se a
necessidade de ter gente no
Congresso. Um fator determinante da queda da Dilma
foi a maioria que eles tiveram
no Congresso. Os movimentos sociais precisam pensar
em como articular isso, na
democratização de sua representação parlamentar. Até
porque agora não tem mais
financiamento privado na

política. É possível projetar
lideranças para o Congresso.
O senhor é o organizador do livro “O Brasil que
queremos”. Até que ponto
ele pode ajudar o brasileiro a discutir o país?
Emir Sader – A última
campanha eleitoral (2014)
foi muito pobre na discussão de perspectivas. Basicamente, discutimos riscos e
retrocessos. Hoje, a discussão conjuntural está pautada pela mídia em termos de
déficit público, coisa muito
menor. Precisamos voltar a
discutir o país que queremos.
O ex-presidente Lula hoje é
favorito para ganhar – se não
o tirarem da parada –, mas
tudo na base do que ele fez.
Não se discute o que ele vai
fazer no futuro. Esse livro
busca discutir as alternativas
de futuro. O Leonardo Boff
(escritor) fala de utopias, a
Marilena Chauí (filósofa) de
política cultural, Luiz Gonzaga Beluzzo (economista) de
modelo econômico. São 18
autores propondo o país que

queremos. O livro pode ser
baixado gratuitamente, de
maneira integral, na página
www.lpp-uerj.org.
Que escola pública
queremos para o Brasil?
Emir Sader – Hoje, não
se trata de dar uma massa de
conhecimento, pois o Google
tem todos os conhecimentos
possíveis. É necessário um
conhecimento emancipatório. Que os jovens possam
entender o mundo e se entender no mundo. Se não for
para ser uma educação desalienadora, não tem sentido.
Qual o significado da Educação que não seja a consciência de si e do mundo? O que
estão querendo tirar é justamente Sociologia e Filosofia,
as disciplinas que discutem o
significado das coisas. Esse é
o sentido de uma educação
emancipadora.

Livro pode ser baixado
gratuitamente na internet
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DIVERSIDADE

Congresso
cria nova
secretaria

Iêda Leal, Rosana Fernandes, Luís Cláudio de Oliveira e Janira Sodré Miranda debatem estratégias para combater o racismo na escola

RELAÇÕES ETNICORRACIAIS

Discussões precisam
trilhar outro caminho
PROFESSOR DA UERJ AFIRMA QUE POLÍTICA PÚBLICA DE COTAS
BENEFICIA TODA A SOCIEDADE E NÃO APENAS UM GRUPO DE PESSOAS
O debate recente sobre a
manutenção do sistema de
cotas raciais para ingresso
nas universidades públicas
precisa trilhar outro caminho. Professor do Departamento de Formação de
Professores da Faculdade de
Educação da Baixada Fluminense (UERJ), Luís Cláudio
de Oliveira, afirmou que o
Estado tem de assumir a responsabilidade de fazer com
que a população compreenda que a política de cotas
não existe para beneficiar
um grupo de pessoas, e sim
toda a sociedade.
“A política de cotas requer uma grande campanha. O Estado tem de assumir a responsabilidade de
fazer com que a população
brasileira compreenda que a
política de cotas não existe
para beneficiar um grupo de

“A política de cotas tem um limite,
quando for reduzido o fosso
entre brancos e negros no acesso
à universidade e ao mercado de
trabalho”
Luís Cláudio de Oliveira

pessoas, que são os negros,
e sim para beneficiar toda
a sociedade. Para que uma
lei se implante, do ponto
de vista do espírito da lei,
é necessário uma ação do
próprio Estado. Que se faça
esse esclarecimento. Não é
promover apenas ascensão
social de uma elite negra”,
afirmou o professor doutor
em Memória Social.
Luís Cláudio, que participou da Mesa 4, “Educação
para as relações etinicorraciais: estratégias para combate
ao racismo por meio da Edu-

cação”, lembrou ainda que
a política de cotas raciais
não é uma ação contínua e
permanente. Ela tem um limite, quando for reduzido o
fosso entre brancos e negros
no acesso à universidade e
ao mercado de trabalho.
Rendimento
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, os trabalhadores ocupados de cor preta ou parda
ganhavam, em média, em
2015, 59,2% do rendimento recebido pelos trabalha-

dores de cor branca. Em
2003, o percentual não
chegava à metade (48,4%).
Nos últimos 13 anos (2003
a 2015, período em que engloba os governos de Lula
e Dilma), segundo o IBGE,
o rendimento dos trabalhadores de cor preta ou parda
cresceu 52,6%. Entre os de
cor branca, o crescimento
foi de 25%.
Doutora em História,
Janira Sodré Miranda apontou que as dificuldades
encontradas no trato e na
discussão de questões raciais dentro da sala de aula
resistem ao longo dos anos,
e acaba por influenciar até
mesmo as relações afetivas.
“Já temos muitas pesquisas,
até na área de Educação Infantil, que relatam esse problema. A interação afetiva é
central.”

O 10º Congresso criou
a Secretaria de Diversidade, que passará a constar a partir da próxima
direção do Sintego. O
projeto foi definido pelo
Secretário de Saúde, Roberto Bortes, e aprovado
em plenário. O professor
Lourenço Bertoldo Alves,
de Piracanjuba, é homossexual. Ele admite ter
sofrido preconceito em
sala de aula e até mesmo
perseguição na Educação.
“Nunca precisei falar que
sou gay. As pessoas me
respeitam. A minha capacidade de ensinar não
está nos brincos ou no
meu cabelo. Está dentro
da minha cabeça.”
O exemplo do professor Lourenço vem ao
encontro da mesa de
debates “Escola sem homofobia: destruindo preconceitos”. Conselheiro
nacional LGBT, Léo Mendes, afirmou que um professor que não assume a
sua sexualidade não vai
conseguir falar sobre racismo em sala de aula, ou
homofobia.
Presidenta do Conselho Estadual LGBT, Beth
Fernandes, que também
é psicóloga, lembra que
o preconceito em sala de
aula leva à depressão de
crianças e adolescentes,
que pode se transformar
em suicídio.

Roberto Borges e Beth
Fernandes durante debate
sobre homofobia
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EJA E ENSINO MÉDIO

Acesso e permanência,
desafios da Educação

Escolaridade
da população
acima dos 20 anos
20 A 24 ANOS
0,77%
5,46%

DISCUSSÕES
TRAZEM
GARGALOS TANTO
NO ENSINO
PÚBLICO, QUANTO
NA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS

25,37%

45,82%
22,57%

n Sem instrução e fundamental incompleto
n Fundamental completo e médio incompleto
n Médio completo e superior incompleto
n Superior completo
n Não determinado

Uma das vertentes que
precisa ser amplamente discutida, quando se fala em
Educação, é o Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Dados
do Censo 2010 apontam que
14,6 milhões de brasileiros
não foram alfabetizados e
que 65 milhões de pessoas
com 15 ou mais anos não
concluíram a Educação Básica. Gargalos são muitos e
tendem a aumentar em um
cenário marcado pela dificuldade de retenção desse aluno, assim como pelas polêmicas envolvendo a reforma
do Ensino Médio (MP 746).
“Os desafios vão além do
próprio atendimento dessa
demanda: mesmo quando os

25 ANOS OU MAIS
0,27%

11,27%

Maria Emíia, Edineia Pereira e Marcos Elias debatem a Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio
24,56%

alunos são atendidos dentro
do sistema de ensino, temos
o desafio da evasão, de um
currículo que é impróprio ao
sujeito”, explicou a professora da Universidade Federal
de Goiás (UFG), Maria Emília
de Castro. Dentre os gargalos
também estão pisos salariais
muitas vezes não cumpridos
e o desafio de aproximar currículos e práticas de educação
popular.

Mário Elias salienta que
“os dados e os números nos
revelam que grande parte
daqueles que ingressam, acabam abandonando, revelando uma necessidade e uma
dissociação entre aquilo que
se espera da escola e aquilo
que o aluno encontra no que
é ensinado e no que é trabalhado, seja nos conteúdos,
seja na abordagem.”
De 2000 para 2010, o per-

centual de jovens que não
frequentava escola na faixa
de 7 a 14 anos de idade caiu
de 5,5% para 3,1%.
Divulgado em 2012 pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o brasileiro
com mais de 15 anos estudou,
em média, durante 7,7 anos.
Esse tempo médio, no entanto, não é suficiente para completar o Ensino Fundamental,
que dura nove anos.

49,25%

14,65%

n Sem instrução e fundamental incompleto
n Fundamental completo e médio incompleto
n Médio completo e superior incompleto
n Superior completo
n Não determinado

Fonte: Pesquisa Nacional por
Amostras de Domicílio (Pnad)

EDUCAÇÃO INFANTIL

Palestrante denuncia desigualdade

Milna Martins: “a Educação Infantil é marcada por falácias”

Os desafios também estão presentes na Educação
Infantil. Por isso, a problematização de como atender
a demanda e garantir qualidade social no ensino infantil também marcou o 10º
Congresso do Sintego. As
discussões foram conduzidas
pela presidente do Conselho
Municipal de Educação de
Goiânia, Ludymilla da Silva
Moraes, e por Milna Martins Arantes, doutoranda em
Educação pela Universidade
Federal de Goiás, que reafirmaram a Educação Infantil

como um direito social subjetivo da criança.
A igualdade de condições e acesso aos processos
de aprendizagem devem ser
garantidos. “A Educação Infantil sempre foi espaço de
luta. Esse posicionamento é
fundamental para se construir uma Educação com
qualidade e socialmente referendada. Vivemos hoje em
uma sociedade que a igualdade de direitos e de oportunidades é uma falácia, a
Educação Infantil é marcada
pela desigualdade. Precisa-

mos nos unir para reverter
esse quadro”, destacou .
Alguns avanços são inegáveis: creches e pré-escolas
passaram a ser instituições
educacionais integradas ao
sistema de ensino, com profissionais capacitados, além
de o espaço escolar passar a
ser compartilhado com a família. “Enfrentamos cenário
ainda marcado pelo acesso
restrito e desigual à Educação Infantil de qualidade,
enxugamento dos recursos
públicos e precarização do
trabalho do docente.”
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PRECARIZAÇÃO

Terceirização prejudicará
saúde do trabalhador
SECRETÁRIA DA
CUT, MARIA DE
FÁTIMA, DIZ QUE
MUDANÇA VAI
DETERIORAR
RELAÇÕES DE
TRABALHO
Projeto capitaneado pelo
governo de Michel Temer
(PMDB), a terceirização na
contratação de mão de obra
tende a piorar as relações
de trabalho. Segundo a secretária nacional adjunta
de Saúde do Trabalhador da
Central Única dos Trabalhadores, Maria de Fátima Veloso, a tendência, inclusive, é
aumentar os casos de adoecimento. “Se já estamos com
grande parte da classe adoecida, com a terceirização a
tendência é piorar. As formas
de contratação têm tudo a
ver com esse adoecimento,
pois é nesse momento que se
estabelece a jornada de trabalho, a sobrecarga, os baixos

Napoleão Costa, Maria de Fátima, Bia e Rubens Otoni durante debate sobre saúde do trabalhador

salários e a vulnerabilidade
social”, afirmou, durante o
debate “Saúde do trabalhador
e os perigos dos novos tempos”,
durante o Congresso.
Segundo o estudo “Dia
Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho”, publicado em 2014, no
período entre 2000 e 2011,
doenças motivadas por fatores de riscos ergonômicos
e a sobrecarga mental têm

superado os traumáticos como fraturas. Enquanto as
primeiras, responsáveis pelos afastamentos por doenças do trabalho, alcançaram
peso de 20,76% de todos os
afastamentos, aquelas do
grupo traumático, responsáveis pelos acidentes típicos,
representaram 19,43% do
total. Juntas, elas respondem
por 40,25% de todo o universo previdenciário.

Transporte
Maria de Fátima explica
que, quando se fala em saúde do trabalhador, existe um
conjunto de situações, que
vão desde ao transporte de
qualidade, bem-estar social,
relações de trabalho amistosas e condição de exercer
com qualidade as atribuições. “Sem um contrato
digno ou sem um concurso
público que respeite os seus

direitos enquanto trabalhador ou trabalhadora, esse
processo vem agravar o que
nós já temos grande dificuldade, que é fazer a prevenção
do adoecimento.”
Uma das fundadoras do
Sindicato dos Trabalhadores
do Sistema Único de Saúde
em Goiás (Sindsaúde), ela
lembra que exemplo pronto
e acabado dos malefícios da
terceirização são as Organizações Sociais (OS) implantadas pelo Governo do Estado
na Saúde. “As OS são uma
forma da redução do Estado
e a redução do acesso da população a esses serviços, que,
segundo a Constituição, precisam ser assegurados pelo
Estado. As OS foram instituídas com objetivo de ter
agilidade em compras e licitação, garantir atendimento
com qualidade, mas isso não
acontece. Estamos vendo
as mazelas dentro das OS,
como falta de material, insumos, equipamentos e pessoal. Sem falar nas relações
de trabalho que são, muitas
vezes, truculentas, desrespeitosas e com assédio moral.”

QUALIDADE DE VIDA

Aposentados precisam lutar por saúde e dignidade
O aposentado Antônio
Francisco Vieira Cavalcante, de 61 anos, disse que sua
vida mudou após entrar para
o coral da igreja de sua cidade, Campos Belos, no Nordeste goiano. Em virtude da
ociosidade, ele chegou a ter
depressão e mal saía de casa.
“Não sentia vontade de fazer
nada, até aprender a cantar.
Hoje, sinto-me outra pessoa.
Voltei a ser uma pessoa ativa
e sorridente”, afirmou o professor, durante a mesa “Apo-

sentados: em luta por saúde e
dignidade, sempre!”.
O depoimento espontâneo rendeu elogios do educador físico e fisiologista do
exercício, João Geronymo
Pereira Júnior, que ministrou palestra no Congresso.
“Quando o trabalhador se
aposenta, ele tem uma ociosidade e acaba por não saber
como lidar com esse tempo livre. Isso tem a ver com
qualidade de vida e saúde. O
professor precisa se preparar

para não sofrer com depressão após esse período.”
Segundo o especialista, o
Brasil é um país que envelhece rapidamente e, tanto
os governos, quanto os trabalhadores, devem pensar
em alternativas para uma velhice saudável e, sobretudo,
com dignidade. “Querem
prorrogar o tempo de trabalho, porque a expectativa de
vida aumentou. Isso irá prejudicar o professor, especialmente as mulheres.”

João Geronymo palestrou sobre cuidados com a saúde no 10º Congresso
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EDUCAÇÃO

Do campo para o campo
DEBATES ABORDARAM NECESSIDADE
DE SE GARANTIR OPORTUNIDADES
IGUAIS DE APRENDIZAGEM
Em ambiente múltiplo, a
Educação enfrenta os mais
diversos desafios e, por isso,
a análise de cenário torna-se
fundamental para a excelência dos processos. Seja no
campo ou na cidade, a promoção da inclusão e igualdade de oportunidades sempre
deve estar em pauta. Durante o 10º Congresso do Sinte-

go, as atenções se voltaram
para os desafios da Educação
do campo para o campo.
Para discutir tal questão e os
desdobramentos, a diretora
da Escola Família Agrícola
de Orizona, Aparecida Maria Fonseca, e a professora
do Núcleo de Agroecologia e
Educação do Campo (Gwatá/UEG), Joyce de Almeida

Borges, compartilharam as
experiências profissionais.
Na ocasião, Aparecida
trouxe como exemplo a sua
própria trajetória ligada à
Educação no campo, que começou ainda criança, quando assistia aulas numa escola
localizada em área rural. Foi
nesse contexto que a diretora lembrou a importância de
se considerar o ambiente na
tomada de decisões. “É preciso que a Educação não esteja
apenas em seus conteúdos,
programas e métodos. É ne-

cessário estabelecer relações
de reciprocidade, em que
o homem seja o sujeito da
ação e não apenas receba todos os caminhos trilhados.”
Aparecida
ilustrou
como a Educação ligada ao
campo funcionava em sua
infância e traçou os desafios atuais. “O aprendizado
era garantido e ocupado
como formação dentro e
fora da sala de aula. Além
do conteúdo formal, havia
tempo para reuniões com a
comunidade, atividades de

lazer e cultura, compondo
ambiente completo. Hoje,
ainda há escolas de qualidade, profissionais compromissados. Ainda existem escolas multisseriadas,
com um professor apenas.
Há famílias e estudantes
interessados, profissionais
da Educação motivados e
que querem fazer a diferença. No entanto, esses
profissionais e escolas correm o risco de desaparecer
diante de propostas governamentais.”

Número de matrículas e escolas da Educação Básica
Número de escolas de acordo
com o nº de matrículas
Com
até
Com mais de
Localização nº de escolas			
Nº de
50 alunos
50 alunos
					Matrículas
Total 2013		
190.706
50.764
139.942
50.042.448
2013
Rural
70.816
39.807
31.009
5.970.541
2013
Urbana
119.890
10.957
108.933
44.071.907
Total 2012 		
192.676
54.083
138.593
50.545.050
2012
Rural
74.112
42.866
31.246
6.078.829
2012
Urbana
118.564
11.217
107.347
44.466.221
Total 2007 		
198.397
64.641
133.756
53.028.928
2007
Rural
88.386
52.700
35.686
6.997.319
2007
Urbana
110.011
11.941
98.070
46.031.609
Total 2003 		
211.933
72.496
139.437
56.832.709
2003
Rural
103.328
61.112
42.216
7.965.131
2003
Urbana
108.605
11.384
97.221
48.867.578
Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI.
Notas: 1) O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula.
2) Escolas em atividade com uma ou mais matrículas.

Joyce Borges, professora do Núcleo de Agroecologia (Gwatá/UEG)

IGUALDADE DE DIREITOS

Desafios da Educação Inclusiva no contexto escolar
Pesquisadora vinculada
ao laboratório de Estudos e
Pesquisas em Ensino e Diferença da Unicamp, Martina
Clarete Dutra dos Santos,
e o professor do Centro
Universitário Unifacex e
subcoordenador de Educação Especial do Rio Grande
do Norte, Joiran Medeiros,
discutiram o atual cenário
de desafios para a inclusão
plena na Educação.
Os palestrantes trataram
da temática a partir de três
eixos. O primeiro tratou da

concepção da escola, trazendo para o centro da discussão
a forma como ela é vivenciada e se há reconhecimento
ou valorização da diferença humana como princípio
fundamental. “Outro ponto
importante é analisar como
as condições de igualdade
de direitos estão sendo construídas nas escolas. Esse é o
grande desafio, porque a matrícula é apenas a porta de
entrada, precisamos permanecer atentos para garantir
que o direito à permanência

seja efetivo a partir de um
conjunto de medidas que
devem ser adotadas, como
condições de acessibilidade,
recursos e serviços”. O terceiro eixo tratava da formação
de profissionais do magistério, incluindo toda a comunidade escolar.
Joiran Medeiros trouxe à
mesa um resgate histórico do
processo de inclusão e exclusão dentro das escolas. “Não
basta o acesso, precisamos de
meios que garantam o processo de aprendizagem.”

Joiran Medeiros: “Garantir que o direito à permanência seja efetivo”
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PNE/PEE/PME

Sintego vai às ruas
para garantir recursos
“Gostei do
debate sobre
a igualdade
de gênero.
Discussão
mudou minha
opinião ”

MOBILIZAÇÃO
DE SERVIDORES
É O CAMINHO
PARA EXIGIR
CUMPRIMENTO
DE PLANOS DE
EDUCAÇÃO

Maria Elza da Silva Aguiar,
aposentada de Formosa

Os trabalhadores da Educação pararam o trânsito
de Goiânia no último dia
11 de novembro, contra a
PEC 55. O ato foi convocado pela Central Única dos
Trabalhadores (CUT). A
direção do Sintego, juntamente com cerca de 1,5 mil
trabalhadores em Educação,
participantes do 10º Congresso do Sintego, marcharam pela Avenida Tocantins
até a Avenida Anhanguera,
onde foi realizado o ato de
Greve Geral, do qual também participaram centenas
de militantes e dirigentes

Bia de Lima lidera manifestação contra a PEC 55 e pelo piso e data-base dos servidores da rede estadual

do SindSaúde, Sintsep, CTB,
CPM MTST, Frente Povo
Sem Medo, MST, Frente de
Esquerda, Sint-IfesGo, Fenet, UEE, UBES, UJC e estudantes que ocupam a UFG,
Institutos Federais e escolas
estaduais.
A presidenta do Sintego,
Bia de Lima, diz que a luta
contra a PEC 55 é a luta pela
dignidade dos trabalhadores

da Educação. “Imaginem o
absurdo: o governo golpista
quer congelar por 20 anos os
investimentos em Educação,
e o que isto significa? Acabar
com a carreira dos professores, sucatear a Educação e
acabar com a possibilidade
dos filhos e filhas dos trabalhadores de estudarem numa
escola pública de qualidade.”
Bia diz que a secretária es-

tadual de Educação, Raquel
Teixeira, defende publicamente a MP da Reforma do
Ensino Médio e também está
alinhada, juntamente com o
governador Marconi Perillo,
com a PEC 55. “Eles querem
implantar as OSs na Educação, além de não respeitarem
a Lei do Piso e da Data-Base,
prejudicando a carreira dos
professores e dos servidores.”

Maria de Lourdes de Morais
Tomé, administrativa de Anápolis

ATIVIDADES CULTURAIS E SORTEIO
Presidenta da
Regional cidade
de Goiás, Luiza
Aparecida Valério
Cintra recebe o
carro sorteado
para Marilda Maria
Campos Jubé

Banda Ciclone anima jantar dançante dos congressistas
Presidenta da
Regional Jussara,
Soraya Amorim, e a
vice-presidenta Otília
Mustafá, recebem a
motocicleta em nome
da ganhadora Arleide
dos Santos

“O Congresso
foi muito
bom. As
discussões vão
ampliar meu
conhecimento”

Banda Afro
Visual Ilê durante
apresentação para
os congressistas.
Músicos levaram
alegria ao terceiro dia
do Congresso

“A cada ano o
Congresso está
melhorando.
Gostei muito
da palestra
do Paulo
Henrique
Amorim”
Edina Franco Rocha,
professora de Jataí
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POLÍTICAS PERMANENTES

Em defesa das mulheres
SANDRA CABRAL AFIRMA QUE É
PRECISO APROFUNDAR A DISCUSSÃO
SOBRE IGUALDADE DE GÊNEROS
NA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Assessora
parlamentar,
Sandra Rodrigues Cabral afirmou que uma escola pública
de qualidade só será possível
se professores, alunos, gestores e a comunidade escolar
aprofundarem a discussão
sobre a igualdade de gêneros.
Ela participou do painel “Políticas Permanentes”, no terceiro dia do 10º Congresso.
“Uma categoria composta majoritariamente por
mulheres precisa discutir a
igualdade de gêneros, o fim
do feminicídio, o fim da cultura do estupro. Temos de
desmistificar esse falso debate de impor ideologia de
gênero na escola. Não existe
ideologia de gênero. Gênero
é uma construção social para
deixar as mulheres pensarem

que são indefesas e frágeis.
Nós não somos. Queremos a
escola como espaço privilegiado para fazer essa discussão e de combater essas excrecências que as mulheres
são vítimas hoje. Precisamos
de mais amor, paciência e
menos preconceito. De outra forma, não teremos uma
escola pública de qualidade.”
Sandra afirmou ainda que
as mulheres serão mais vítimas do que os homens da
Proposta de Emenda Constitucional 55, que vai congelar
os investimentos em Saúde,
Educação e Segurança, dentre outros. “É sabido que a
saúde da população feminina tem problemas seríssimos
hoje no Brasil. Nós vamos
muito mais ao médico, tem a

Marta da Cruz, Sandra Cabral e Roseane Ramos durante discussão sobre Políticas Permanentes

questão do pré-natal, partos,
prevenção, câncer de mama.
Se esses programas de Saúde
pública forem interrompidos, poderá afetar com gravidade uma parcela considerável da população, que são as
mulheres.”

“Temos de desmistificar esse falso
debate de impor ideologia de gênero
na escola. Gênero é uma construção
social para deixar as mulheres
pensarem que são indefesas e frágeis”
Sandra Cabral

SINDICALISMO

Volta ao tempo da escravidão
A redução do investimento público em Saúde e Educação, combinada com mudanças na Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT), pode colocar os trabalhadores brasileiros nas mesmas condições
dos escravos nas senzalas. A
opinião é do presidente da
Central Única dos Trabalhadores (CUT) em Goiás, Mauro Rubem. O ex-deputado
participou do painel “Política
Sindical” durante o 10º Congresso do Sintego.
“O governo golpista do
Temer (PMDB) ataca a classe
trabalhadora e o setor produtivo ao mesmo tempo. O
governo quer regredir os direitos dos trabalhadores 100
anos atrás, como a perda da

licença-maternidade, do 13º
salário e das férias. Resumo
isso aí numa senzala sem
senzala, pois os trabalhadores de hoje não têm mais
direitos a casa, não tem comida garantida. Na época da
senzala, os escravos ao menos tinham casa e comida
todos os dias”, afirmou.
Mauro Rubem também
classificou o grupo liderado pelo presidente Michel
Temer de fascista, pois se
juntam aos piores conservadores da sociedade para golpear e roubar a democracia
do povo. Segundo ele, o governo peemedebista representa um grupo de burgueses brasileiros que vivem no
sistema de 1.500 anos atrás,

quando os portugueses chegaram aqui, de explorar as
riquezas locais e entregá-las
para as multinacionais.
“O Temer é um serviçal
dessa lógica do sistema capitalista no Brasil, que é a lógica da exploração, da agiotagem. Essas mudanças vão
aumentar o sofrimento do
povo. Será mais gente perdendo a vida na saúde pública, mais analfabetos funcionais na Educação, mais
violência. Tudo que poderia
ser evitado, mas parece que,
aqui no Brasil, o povo não
pode ter paz, não pode ficar sem sofrer, para poder
começar a pensar e sonhar
com o passo seguinte, que é
a revolução”, revelou.

Mauro Rubem: “Temer leva o Brasil a retrocesso nas leis trabalhistas”
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DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Plano de Lutas aponta
o caminho para avanços
PROFISSIONAIS ELABORAM METAS
PARA MOBILIZAÇÃO DA CLASSE NA
RESOLUÇÃO DE DESAFIOS DO SETOR
Piso salarial e a data-base
dos profissionais da Educação, programa de profissionalização dos funcionários
de escola, financiamento da
Educação pública, gestão democrática e formação continuada de profissionais estão
entre as lutas dos trabalhado-

res da Educação. Por isso, no
10º Congresso do Sintego, os
profissionais se uniram para
discutir o Plano de Lutas, encaminhando os desafios que
têm marcado a história cotidiana da categoria com foco
em um futuro de superação e
avanços de direitos.

No total, foram discutidas 60 propostas estratégicas para o Plano de Lutas. “A
adesão às discussões aponta
para uma reorganização e
engajamento da classe. Durante toda a programação
do Congresso, escutamos
de nossos palestrantes e de
nossa categoria a necessidade de nos organizarmos
e fazermos parcerias com o
movimento social em um
projeto que unifique as nossas lutas. Todos queremos
a mesma coisa: ir além do

sobreviver, ou seja, morar
bem, ter acesso à Saúde,
Educação, Segurança, escola
pública e de qualidade para
nossos filhos. Não será uma
luta fácil, mas esse encontro
foi muito importante para
planejarmos. Temos gente com vontade de lutar e,
dessa forma, ninguém conseguirá barrar os avanços
em Educação”, ressaltou a
vice-presidenta do Sintego
e CUT Goiás e secretária
de Combate ao Racismo da
CNTE, Iêda Leal de Souza.

Filiados aprovam Plano de Lutas e mudanças no Estatuto do Sintego e o texto-base do Congresso

“A luta vai ficar mais árdua agora”
A disposição da categoria
para a luta contra a redução
salarial e contra a PEC 55
trouxe a necessidade de reorganização. “A luta vai ficar mais árdua agora. Além
de todas as outras questões
de valorização profissional,
defesa de plano de carreira
de professores e administrativos da Educação, nós
precisamos nos reorganizar
para ficarmos cada vez mais

próximos. Diante de um governo que só visa a retirada
de direitos, temos que estar
em todos os lugares possíveis para defender a Educação”, destacou a secretária
de Combate ao Racismo da
CNTE, Iêda Leal de Souza.
Na mesma linha, a secretária de Combate ao Racismo também lembrou que a
Educação deve ser de qualidade, ou seja, com garantias

de se poder desenvolver o
trabalho da forma correta, recebendo os alunos com dignidade e envolvendo toda a
comunidade no processo de
aprendizagem. “Dessa forma,
podemos colaborar com o
desenvolvimento da sociedade. O acompanhamento
deve ir da Educação Infantil
ao Ensino Médio, garantindo
que o aluno tenha condições
de ingressar o Ensino Supe-

rior. Para isso, precisamos ter
condições de trabalho. Estamos há 15 anos sem novos
concursos públicos. Não podemos abrir mão de nossos
direitos”, afirmou.
As 60 propostas discutidas durante o 10º Congresso do Sintego deram origem
a um relatório de Plano de
Lutas, que será distribuído
a todos os trabalhadores da
Educação de Goiás.

Estatuto é
atualizado
Discutir temas que fortalecem a luta sindical e reforçam os anseios dos profissionais da área de Educação
no atual contexto político e
econômico é fundamental
para que se possa traçar metas e estratégias para o alcance de resultados positivos
em médio e longo prazo. E,
assim, revisitar o estatuto do
Sintego torna-se peça fundamental para o alinhamento
de discurso e objetivos. Por
isso, representantes da categoria se reuniram durante o
Congresso para propor melhorias no estatuto e realizar
balanço da gestão.
“Esses quatro dias foram
importantes para se traçar
metas do Plano de Lutas,
além de avaliarmos o que
foi feito até o momento
para traçarmos as estratégias. Isso é tarefa de todos
e, por isso, um evento dessa
dimensão tem a obrigação
de avaliar e apontar caminhos para que possamos
ser vitoriosos na conquista
e permanência de direitos”,
explicou a presidenta do
Sintego, Bia de Lima.
Na ocasião, foram realizadas modificações do ponto
de vista estrutural do estatuto do Sintego, assim como da
organização das eleições da
nova direção do sindicato,
adequando-se às orientações
da CUT e CNTE, às quais o
Sintego é filiado.
Durante a reunião também foi avaliada a gestão
do Sindicato nos últimos
três anos. “Tivemos muitas
dificuldades em questões
como a dos administrativos, que estão há dois anos
sem data-base, e a dos professores, que não foi pago
pelo Governo do Estado.
Estamos enfrentando problemas sérios com a questão dos contratos temporários que estão com salários
congelados desde 2011 e
com o fato de o governo
não abrir concurso público”, explicou.

