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Educação Estadual
Sintego será propositivo,  

não dará trégua aos governo

A presidenta Bia de Lima analisa as perspecti-
vas sob um novo governo Marconi, depois de 
quatro anos de perdas. “Vamos buscar o diálo-
go de forma contínua e, se não tivermos êxito, 
vamos buscar outros caminhos, que não pode-
mos deixar de lado nunca, ou seja, de paralisa-
ção, de greve e de manifestações”, afirma.

Educação Municipal PEE
Início do ano letivo/2015  

está ameaçado

Trabalhadores da rede municipal de ensino de 
Goiânia ameaçam não iniciar o ano letivo de 
2015 no dia 20 de janeiro, caso a pauta de rei-
vindicação não seja cumprida pela prefeitura. 
Eles cobram ainda a revogação do decreto que 
suspende direitos, como concessão de gratifica-
ções; licenças; promoções ou progressões, entre 
outros. 

O Sintego teve participação fundamental nas 
audiências públicas que discutiram alterações 
no Plano Estadual de Educação esclarecen-
do informações repassadas, tanto pelo Estado, 
quanto pelos municipais sobre investimento na 
valorização profissional e na melhoria do ensino 
público. 

Audiências debatem  
reformulação do Plano

(Págs. 6 e 7)
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A partir das eleições realizadas em maio, o Sintego teve toda a direção estadual renovada. Novos profissionais se uniram para fortalecer a luta em defesa 
dos trabalhadores da Educação, no Estado e nos municípios. Na direção Central, assumiu a ex-tesoureira, Bia de Lima, que comandará a entidade nos 
próximos três anos.
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Editorial

Findamos 2014 com 
dois sentimentos dis-

tintos. O primeiro é a cer-
teza de que as batalhas 
continuam longas e que a 
luta precisa ser fortaleci-
da para a preservação dos 
nossos direitos e a amplia-
ção de nossas conquistas. 

E não podemos esperar. 2015 já começa com 
um dos maiores enfrentamentos, que é fazer 
valer o reajuste do Piso salarial dos professo-
res conforme determina a Lei 11.738/08, em 
janeiro e com respeito à carreira, promoven-
do a valorização profissional. Infelizmente, 
por dois anos consecutivos, não foi isso que 
aconteceu com os professores PIII e PIV da 
rede estadual, que perderam oito meses de re-
ajuste. Nem com os funcionários das escolas 
que viram quinquênios sendo incorporados e 
a data-base parcelada. Um comportamento de 
desrespeito do Governo do Estado, que reflete 
nos municípios, pois, com raras exceções, os 
gestores se negam a pagar o Piso aos docentes 
e implantar Planos de Carreira para os admi-
nistrativos.

Em Goiânia, a situação se repetiu, uma si-
tuação de caos financeiro na prefeitura jogou a 
conta diretamente no colo do servidor, ou me-
lhor, no bolso. O prefeito baixou um decreto 
congelando direitos por seis meses em meados 
do ano e agora o reeditou, estendendo o pre-
juízo para o final de 2015. Sim, precisamos, 
mais do que nunca, estar unidos e fortes para 
a luta.

Contraditoriamente, o segundo sentimen-
to é de esperança de que os erros do passado 
não se repetirão nos próximos quatro anos e 
que teremos uma nova política educacional 
que prioriza, verdadeiramente, o ensino e a 
valorização dos educadores, em todas as es-
feras de governo, porque a eterna cantilena da 
falta de recursos não terá mais sentido, com 
10% do PIB e 75% dos royalties do petróleo 
para a Educação, como preveem o PNE e a Lei 
12.858/13, respectivamente. 

Temos ainda para nos encorajar o compro-
misso da presidenta Dilma Rousseff, reafir-
mado na 2ª CONAE, de mais investimento na 
Educação e na valorização profissional. 

Sim, temos grandes desafios locais a ven-
cer e a experiência nos faz reafirmar que só 
conseguiremos resultados positivos se tiver-
mos união para combater toda e qualquer po-
lítica que não dialogue com os trabalhadores e 
não busque a melhoria da qualidade do ensino 
público e a valorização da carreira, tanto do 
professor, quanto do funcionário das escolas.

Será grande o enfrentamento. Mas juntos 
venceremos!

Bia de Lima
Pedagoga especialista em Educação Brasileira
Presidenta do Sindicato dos Trabalhadores  
em Educação de Goiás (Sintego)
Presidenta da CUT - GO

A luta continua!
Ano letivo em Goiânia pode não 
começar no dia 20 de janeiro

Com direitos suspensos, educadores da 
rede municipal de ensino de Goiânia 
decidiram que podem não iniciar o ano 

letivo de 2015, caso a prefeitura de Goiânia não 
cumpra os compromissos com a categoria. Em 
Assembleia, os trabalhadores exigiram a revoga-
ção do decreto, que suspende direitos garantidos 
em lei, como concessão de gratificações; conces-
são de licença prêmio e para tratamento de inte-
resse particular; promoção ou progressão funcio-
nal, linear ou vertical; e a realização de concursos 
públicos.

De acordo com a presidenta do Sintego, Bia 
de Lima, o sindicato está constantemente dialo-
gando com a prefeitura para que a pauta de rei-
vindicação seja esgotada ainda este ano, com o 
cumprimento dos pontos já acordados. Segundo 
ela, caso isso não ocorra a categoria poderá não 
iniciar o ano letivo em 2015. “Esperamos que 
essa medida não seja necessária, porém, isso de-
pende do Paço Municipal e não dos trabalhadores 
em Educação, nem do Sintego. Por isso, estamos 
procurando finalizar essas questões pendentes, 
para que todos venham a receber o que têm di-
reito e evitar retardarmos o ano letivo de 2015”, 

esclareceu. 
Para tanto, a categoria exige o pagamento da 

diferença do Piso Salarial e da data-base dos ad-
ministrativos, que deveria ter sido paga em maio, 
e as gratificações. “Entendemos que a adminis-
tração municipal está demorando muito para 
atender pleitos que já deveriam estar no contra-
cheque dos trabalhadores em Educação. Espe-
ramos maior esforço da prefeitura para cumprir 
efetivamente seus compromissos com os traba-
lhadores”, pontuou Bia.

O enfrentamento começa logo no início do ano,  
com o reajuste previsto na Lei 11.738/08. 

A Lei 11.738/08, vigente desde 2009, deter-
mina que o Piso salarial dos professores deve ser 
reajustado no mês de janeiro, entretanto, mesmo 
com o índice sempre aquém do que realmente 
deveria ser, tanto o Governo do Estado, quanto 
a maioria dos prefeitos do interior ainda insistem 
em atrasar o repasse e não respeitam a carreira. 

O cumprimento da Lei do Piso é um dos 
maiores enfrentamentos do Sintego e começa tão 

logo o índice é divulgado pelo Governo Federal, 
ou seja, no início de janeiro. Este ano o reajuste 
foi de 8,32%, elevando a remuneração mínima 
para o professor de nível médio com jornada de 
40 horas semanais para R$ 1.697,00. O índice é 
calculado pelo Governo Federal e tem como base 
o custo/aluno do ano vigente.

Em relação aos professores estaduais, desde 
2013 o aumento é repassado em maio e só rece-
bem retroativo a janeiro os docentes PI e PII. Os 
profissionais PIII e PIV há dois anos são lesados 
em quatro meses. 

“O não pagamento do Piso a toda a catego-
ria é uma afronta, rasga a nossa carreira e não 
podemos permitir. Por isso, no ano de 2015 va-
mos buscar o governo para negociar e por fim a 
essa prática indecorosa, desrespeitosa, que é uma 
afronta a quem busca aprimoramento em Goiás”, 
pontou a presidenta do Sintego, Bia de Lima.

Educadores decidem que ano letivo/2015 só será 
iniciado com reivindicações atendidas
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Piso Salarial: Uma luta permanente do Sintego



Presidenta do Sintego, Bia de Lima, fala sobre expectativas para os próximos 
quatro anos

O que esperar para a Educação  
goiana nos próximos anos?

O ensiino público estadual 
viveu os últimos quatro 
anos, talvez, um dos piores 

períodos dos últimos tempos, com a 
carreira do professor solapada, fun-
cionários das escolas sem nenhum in-
centivo financeiro ou de crescimento 
profissional e uma política improvi-
sada, pautada pela obtenção a qual-
quer custo de boa nota no Ideb, inde-
pendente do aprendizado do aluno. O 
resultado é a categoria desmotivada e 
insatisfeita. 

A atuação do Sintego na defe-
sa dos trabalhadores em Educação 
da rede estadual de ensino mudará, 
quem garante é a presidenta Bia de 
Lima. Na entrevista a seguir, Bia fala 
das expectativas para a área educa-
cional nos próximos anos, sob um 
quarto governo de Marconi Perillo, 
os desafios para reunir a categoria em 
torno da luta sindical e para fazer da 
Educação uma área atrativa profissio-
nalmente.
JS: Quais expectativas do Sintego 
em relação à Educação estadual, 
para os próximos quatro anos?
Bia: Nós temos muito trabalho pela 
frente, especialmente o de resgatar 
a confiança e a esperança dos traba-
lhadores da Educação em novas con-
quistas. O Sintego tem a árdua tarefa 
de envolver os educadores da rede 
estadual nessa luta. Hoje reina um 
marasmo muito grande entre a nossa 
categoria, uma descrença, uma deses-
perança e isso é muito ruim. O gover-
no, logicamente, tem um papel cru-
cial de fazer com que a gente possa 
voltar a acreditar em dias melhores, 
porque essa descrença é resultado do 
que aconteceu nos últimos anos, com 
a retirada da titularidade dos profes-
sores, que estudaram, investiram e 
tiveram o reconhecimento rasgado. 
Sem contar a falta de profissionais, 
precisamos de 
mais de nove 
mil professores, 
mais de 15 mil 
administrativos 
e essa situação, 
não resta dúvida, 
gera descrença. 
Nossa carrei-
ra hoje já não é 
atrativa como 
outrora e é pre-
ciso modificar 
esse cenário, isso 
significa, lógico, 
uma grande ta-
refa para o Sinte-
go, mas também, 
para o novo governo que se iniciará 
em 1º de janeiro e, especialmente, 
para o novo secretário de Educação, 

que, esperamos, seja alguém mais 
promissor, que conheça as escolas 
públicas de Goiás e possa investir 
efetivamente mais e melhor nos tra-
balhadores em Educação.  
JS: Como o Sintego vai atuar para 
salvaguardar os direitos dos traba-
lhadores em Educação?
Bia: Efetivamente nós precisamos 
fazer mais manifestações e mobili-
zações. Estar mais próximos da ca-
tegoria e ter o apoio para fazer os 
enfrentamentos necessários. O que 
temos vivido nos últimos anos com 
o governo Marconi não contribui em 
nada para construirmos uma nova ex-
pectativa que possa ser mais anima-
dora, mas como eu sou uma pessoa 
otimista, quero sempre acreditar que 
a Educação terá um olhar diferencia-
do na futura gestão e esperamos que 
o Marconi, diante das cobranças que 
ele viveu no período eleitoral por 
parte dos trabalhadores em Educa-
ção, possa perceber que é preciso, de 
fato, garantir melhorias, valorização 
profissional, melhores condições de 
trabalho, investimentos nas escolas. 
E é nesse caminho que nós vamos 
lutar fervorosamente, nós vamos 

buscar o diálogo 
de forma contínua, 
que é nossa forma 
de agir, e se não 
tivermos êxito, va-
mos buscar outros 
caminhos, que não 
podemos deixar de 
lado nunca, ou seja, 
de paralisação, de 
greve e de mani-
festações. Afinal de 
contas, nada para 
nós da Educação 
veio de graça, tudo 
que temos foi luta 
do Sintego, foi luta 
da nossa categoria. 

Nosso Plano de Carreira, nossa jor-
nada, a nossa legislação, o Piso, en-
fim tudo é fruto de grandes lutas, em 

que muitos pagaram um preço alto, 
inclusive dirigentes do sindicato.  O 
mesmo comportamento teremos com 
os prefeitos nas negociações para os 
educadores municipais.
JS: Você disse que espera não ter 
surpresas, mas o próprio governa-
dor Marconi Perillo já deu a enten-
der que a gestão das escolas pode-
rá ser terceirizada. O Sintego está 
preparado para um possível emba-
te nesse sentido? 
Bia: Eu es-
pero bom 
senso des-
te governo 
que, afinal 
de contas, 
tem ex-
periência, 
porque já 
é o quarto 
m a n d a t o . 
Nós espera-
mos bom senso e vamos agir também 
com bom senso. Essa história de ter-
ceirização na Educação em hipótese 
alguma pode se confirmar. Para isso 
nós vamos buscar amparo na Consti-
tuição Federal, no Plano Estadual de 
Educação, que está sendo reformu-
lado, e onde for necessário porque, 
em hipótese alguma, a escola pública 
pode ser terceirizada. 
JS: Uma pesquisa divulgada pela 
CNTE na 2º CONAE mostra que a 
sociedade reconhece a importância 
do professor e, ao mesmo tempo, 
que há uma falta de interesse mui-
to grande dos jovens em seguir a 
carreira docente. Como o Sintego 
vê essa pesquisa?  
Bia: Nós, que estamos na Educa-
ção, já tínhamos clareza disso. Mas 
quando você tem uma pesquisa que 
comprova cientificamente o que esta-
mos falando dá maior fundamentação 
as nossas informações. A pesquisa 
mostra que quando você pergunta ao 
jovem se ele gostaria de ser profes-
sor a resposta é imediata: Não!  Isso 

retrata aquilo que as universidades já 
estão há muito percebendo, há pouca 
procura pelos cursos de licenciatura. 
Isso remonta o fato de que outras ca-
tegorias, outras profissões são muito 
mais atrativas do ponto de vista da 
realização profissional, dos recursos, 
do salário, da valorização. Então esse 
papo de que a Educação é sacerdócio 
está ultrapassado, não é. A Educação 
é uma profissão importante, pena que 
é desmerecida, depois de passadas as 
eleições os políticos sofrem uma am-
nésia e esquecem tudo aquilo que foi 
prometido. Nós precisamos mudar 
isso, caso contrário poucas pessoas 
se predisporão a entrar para a Edu-
cação e dedicar suas vidas a esta be-
líssima profissão. Nós precisamos do 
envolvimento de todos para resgatar 
a nossa profissão e isso passa efetiva-
mente pela valorização profissional e 
pela melhoria na carreira, para que a 
juventude venha se qualificar e esco-
lher a Educação, não como bico, mas 
como profissão, com dedicação ex-
clusiva, investimento na pesquisa, se 
dedicar e oferecer o melhor de si, só 
assim teremos escola pública de qua-

lidade social, 
que é o que to-
dos nós almeja-
mos.
JS: Voltando 
à luta sindical, 
qual a mensa-
gem que você 
deixa para a 
categoria, em 
2015, que co-
meça com o 

enfrentamento para o reajuste do 
piso salarial em janeiro?  
Bia: A primeira coisa que eu espero é 
que o governo não dê mais um calote 
nos professores, como aconteceu nos 
dois últimos anos, quando professores 
PI e PII tiveram reajuste em janeiro, 
como define a lei, e os PIII e PIV, que 
são a maioria, só em maio. Isso é uma 
afronta. Isso rasga a nossa carreira, a 
isonomia e nós não podemos permitir 
mais isso. Vamos buscar o governo 
para negociar o fim dessa prática in-
decorosa e desrespeitosa que afronta 
quem estuda em Goiás, e por outro 
lado queremos envolver toda a ca-
tegoria nessa luta contínua, na cons-
trução de um sindicato forte e para 
isso é preciso que cada um participe, 
faça sua critica, mas se envolva, ve-
nha pra luta conosco. Construa junto 
os resultados positivos que queremos 
alcançar. Como disse antes, sou uma 
pessoa otimista e, portanto, espero 
que 2015 seja muito mais promissor e 
para tanto contamos com cada filiado 
para caminharmos juntos.

Sintego será propositivo, mas não dará trégua aos governos

Não fique só esperando 
para ver no que vai dar, 

participe e construa junto 
os resultados positivos que 

queremos alcançar. 

“
”                           

Vamos buscar o  
diálogo de forma 

contínua, que é nossa 
forma de agir, e se 
não tivermos êxito, 

vamos buscar outros 
caminhos, que não 
podemos deixar de 

lado nunca, ou seja, de 
paralisação, de greve e 

de manifestações

“

”                           
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Sintego presente na 2ª CONAE

O  Sintego participou da 2ª 
Conferência Nacional 
de Educação, que acon-

teceu entre os dias 19 a 23 de no-
vembro, em Brasília, e discutiu 
“O PNE na Articulação do Siste-
ma Nacional de Educação: Par-
ticipação Popular, Cooperação 
Federativa e Regime de Colabo-
ração”. Durante os cinco dias da 
CONAE, os 2,6 mil delegados, 
representantes de todas as etapas 
da Educação pública e particu-
lar, deliberaram a partir dos sete 
eixos temáticos propostas sobre 
os rumos a serem seguidos pela 
Educação brasileira.  

Na ocasião, os delegados 
aprovaram e definiram que o 
Sistema Nacional de Educação 
deve ser organizado por meio 
de regulamentação, como consta 
no PNE, aprovado em junho. A 
proposta é que, conforme o arti-
go 23 da Constituição Federal, a 
Educação brasileira seja promo-

vida em regime de cooperação e 
colaboração entre os entes fede-
rados.

A presidenta Dilma  
Rousseff - que visitou o evento 
no dia 20  - reafirmou o com-
promisso de mais investimento 
em Educação e na valorização 
dos educadores e avaliou que os 
resultados da Conferência po-

dem servir de base para a regu-
lamentação do Plano Nacional 
de Educação, além de debater a 
construção da base nacional cur-
ricular comum, prevista no Pla-
no e na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), 
visando as mudanças curricula-
res dos ensinos fundamental e 
médio e ainda a construção dos 

novos currículos do ensino su-
perior, ponto fundamental para a 
formação dos novos professores.

Moção de Repúdio
Por iniciativa do Sintego, os 

delegados aprovaram uma Mo-
ção de Repúdio contra a cobertu-
ra dos grandes veículos de mídia 
sobre a 2ª CONAE e de apoio à 
Regulamentação da Comunica-
ção, com objetivo de ampliar o 
acesso à informação e impedir a 
concentração econômica do se-
tor.  

Para a presidenta da Regio-
nal de Piracanjuba, Lucieny San-
tos, que articulou o apoio das 
entidades participantes à Moção, 
ao não dar publicidade devida à 
Conferência, a imprensa deixou 
de “prestar um grande serviço à 
população brasileira, privando a 
sociedade dos debates ocorridos 
sobre qual Educação queremos 
para o nosso país”. 

2ª CONAE reuniu participantes de todo o país para discutir os rumos 
da educação brasileira

Plano Estadual de Educação
Sintego fez a diferença nas audiências que discutiram alterações

Sintego teve participação importante nas audiências que discutiram as 
alterações no PEE

Com a aprovação do Plano Nacio-
nal de Educação, os Planos Estaduais 
e os municipais devem ser adequados 
para atingir as 20 Metas estabeleci-
das para a Educação brasileira nos 
próximos anos. Em Goiás, foram re-
alizadas 40 audiências públicas entre 
agosto e dezembro, que discutiram e 
debateram propostas para a elabora-
ção de um novo documento que nor-
teará o desenvolvimento da Educação 
goiana sob a luz do PNE, como a am-
pliação de matrículas, a inclusão de 
pessoas com deficiência, melhorias 
na infraestrutura e a valorização dos 
professores e trabalhadores em edu-
cação. 

A participação do Sintego nas au-
diências foi fundamental para o es-
clarecimento de informações repas-
sadas, tanto pelo Governo do Estado, 
quanto pelos gestores municipais 
sobre investimento na valorização 
profissional e na melhoria do ensino 
público. 

Durante as audiências, o Sintego 

lembrou as medidas implantadas que 
resultaram em perdas para os traba-
lhadores da rede estadual de Edu-
cação, como o pagamento do Piso 
à custa da incorporação de 30% da 
titularidade dos professores ativos e 
aposentados; o calote de oito meses 
de reajuste do Piso aos docentes PIII 
e PIV; o parcelamento da data-base 
dos administrativos, em 2013 e 2014; 
e o abuso das contratações temporá-
rias para o preenchimento de vagas 
de professores e funcionários, em 
detrimento da realização de concurso 
público.

Segundo a presidenta Bia de 
Lima, o Sintego assumiu a tarefa de 
estar presente em todas as audiências 
para defender os educadores goianos 
e fazer prevalecer a realidade no Pla-
no Estadual de Educação, que servirá 
de base para a construção dos Planos 
municipais, buscando os avanços ne-
cessários para que os trabalhadores 
em Educação tenham conquistas e 
sejam de fato valorizados e o ensino 

público  tenha o cuidado e os inves-
timentos necessários para atender, 
com qualidade, os anseios de toda a 
sociedade.

  “Nós queremos que o PEE este-
ja em consonância com as Metas que 
estão postas no PNE. O Plano Nacio-

nal traz muitos avanços para a Edu-
cação e nós queremos que o Estadual 
contemple esses avanços e também 
apresente as expectativas que nós al-
mejamos para uma escola pública de 
qualidade, que inclua todos e todas”, 
frisou.

Durante a Conferência, representantes de entidades públicas e  
particulares deliberaram rumos a serem seguidos pela Educação brasileira  
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Sintego pressiona e garante eleição  
direta para diretores das escolas estaduais

A pressão do Sintego du-
rante todo o segundo se-
mestre assegurou a rea-

lização das eleições diretas para 
a escolha dos diretores da rede 
estadual de ensino. Com a demo-
ra da Secretaria Estadual de Edu-
cação para deflagrar o processo, 
o sindicato acionou o Ministério 
Público e o Conselho Estadual 
de Educação, visando garantir a 
publicação do edital e a portaria 
que rege as eleições.  

Bia de Lima critica a demo-
ra da secretaria, comportamento 
que forçou a transferência da es-
colha para o dia 24 de fevereiro 
de 2015, com a posse dos novos 
gestores no dia 2 de março. Cri-
ticou ainda as várias exigências 
ilegais, como o terceiro mandato 
consecutivo e o uso do índice do 

Ideb como indicador para a can-
didatura à eleição ou reeleição 
de diretor. Com intervenção do 
Sintego, nova portaria foi edita-
da, excluindo essas irregularida-
des.

“Nós analisamos a portaria 
e constatamos diversos pontos 
conflituosos e acionamos, mais 
uma vez, o Ministério Público e 
o Conselho Estadual de Educa-
ção, que intermediaram as dis-

cussões e conseguimos mudar o 
que estava equivocado. Agora, 
vamos continuar acompanhando 
todo o processo, visando garantir 
uma eleição efetivamente demo-
crática”, assegurou

Ano letivo de 2015 da rede  
estadual começa dia 20 de janeiro

As subsecretarias devem se adequar à realidade local e os municípios, garantir o transporte escolar

Com a demora da Seduc para deflagrar o processo, o Sintego acionou o Ministério Público e o  
Conselho Estadual de Educação e cobrou a publicação do edital e da portaria que rege as eleições

O  ano letivo de 2015, nas escolas 
da rede estadual de Educação come-
çará no dia 20 de janeiro e termina-
rá no dia 18 de dezembro. São 202 
dias propostos e as escolas, obriga-
toriamente, deverão cumprir 200, 
conforme estabelece a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação. Nos mu-
nicípios onde se comemora o dia de 
São Sebastião, as aulas se iniciarão 
no dia 21. O Calendário Escolar foi 
discutido por uma comissão da qual 
o Sintego participa e aprovado pelo 
Conselho Estadual de Educação, via 
Resolução nº 6, de 14 de novembro 
de 2014. 

A partir do calendário propos-
to, as subsecretarias deverão fazer 
as adequações necessárias a fim de 
atender a realidade de cada municí-
pio, que, por sua vez, precisa garantir 
o transporte escolar para os alunos da 
zona rural. 

De acordo com o Calendário, 
nos dias 27 e 28 de fevereiro, as es-
colas realizarão Trabalho Coletivo 
para Replanejamento e Finalização 

do Plano de Ação e Consolidação do 
Projeto Político Pedagógico. 

Nos meses de março, maio, 
agosto, outubro e novembro, as es-
colas terão um dia para trabalho co-
letivo. Em abril, junho, setembro e 
dezembro será realizado um Conse-
lho de Classe para avaliação do que 
foi realizado no bimestre e fazer os 
ajustes necessários para o bimestre 
seguinte.

Avaliação diagnóstica
Serão duas avaliações internas 

diagnósticas, que vão avaliar o co-

nhecimento dos alunos em leitura, 
compreensão e produção de texto e 
matemática básica: no dia 3 de feve-
reiro e no dia 13 de agosto. A Prova 
Goiás, será aplicada no dia 30 de ou-
tubro. Em 2015 será aplicada a Prova 
Brasil, um dos componentes do Índi-
ce de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb).

Especificidades
No município de Niquelândia, 

que realiza a tradicional festa de Nos-
sa Senhora da Abadia de Muquém, na 

primeira quinzena de agosto, o calen-
dário deve ser adaptado pela subse-
cretaria de Uruaçu. 

Em Cavalcante e Monte Alegre 
de Goiás, a regional de Campos Be-
los, faz as adaptações do calendário 
escolar à realidade das comunidades 
Kalunga que, em setembro, realizam 
festejos no Vão do Moleque.

Já no município de Trindade, que 
realiza a Festa do Divino Pai Eterno, 
o ano letivo de 2015, o calendário não 
sofrerá alterações, porque os festejos 
acontecem em julho, mês de férias.

Em Goiânia, 2015 terá  
200 dias letivos

Em Goiânia, as escolas munici-
pais só voltarão a funcionar no dia 
13 de janeiro, devido ao recesso dos 
trabalhadores (29 de dezembro a 12 
de janeiro). De acordo com o calen-
dário aprovado, o ano letivo na rede 
também deve se iniciar no dia 20 de 
janeiro, com encerramento no dia 18 
de dezembro. Os dias 19 e 20 estão 
programados para planejamento. 

Ano letivo/2015: início, 18/01; término, 18/12

Sintego provoca e muda portaria que rege eleição
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Sintego tem nova direção estadual
Empossada em setembro, diretoria já imprime novo ritmo de trabalho no sindicato.

Sintego tem nova direção estadual
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Presidenta da Central, Bia de Lima, reafirma a luta em defesa da categoria,  
durante a posse da Direção Estadual do Sintego

Diretoria 
Central reunida 

discute as 
atividades para 
mobilização da 

categoria. 

Gestão e Formação Sindical
O Sintego está preparando para o início de 2015, o 
Seminário de Gestão (final de janeiro) e o Curso de 

Formação (começo de fevereiro) para os novos diretores, 
que conduzirão a luta da categoria até 2017.

“Estamos imprimindo um ritmo forte e acelerado para 
fortalecer ainda mais o nosso sindicato. Queremos 

todas as Regionais conosco envolvidas nessa luta para 
garantirmos melhorias para os trabalhadores das redes 
municipais e estadual, para que eles saibam que terão 
à frente do Sintego uma diretoria corajosa, dedicada e 
compromissada com os trabalhadores em Educação”, 

enfatiza a presidenta.

O Sintego realizou, nos dias 21 e 22 de 
maio, as eleições gerais que escolhe-
ram a nova direção estadual da enti-

dade. A Chapa 1, liderada pela ex-tesoureira 
Bia de Lima, venceu para dirigir a Central, 
com 44,91% dos votos e 28 das 36 Regionais 
Sindicais. A posse festiva da nova diretoria 
aconteceu em setembro, em Goiânia. 

Em todas as Regionais, tão logo assumi-
ram, os novos diretores iniciaram um traba-
lho de fortalecimento da luta na defesa dos 
educadores, retomando as visitas às escolas e 
as conversas diretas com a categoria, realiza-
ção de Assembleias, audiências com prefeitu-
ras para discussão da pauta de reivindicação 
dos educadores e planejamento do calendário 
de atividades para 2015. 

Em Goiânia, a Central intensificou o 
trabalho junto à base da rede municipal e rea-
lizou quatro Assembleias com os trabalhado-
res, para defender a pauta de reivindicação, 
travada pela prefeitura (leia matéria na pági-
na 2). No âmbito estadual, após forte pressão 
do sindicato, foi garantida a gestão democrá-
tica nas escolas, com de eleição direta para 
escolha dos diretores (leia matéria na página 
2). O Sintego também marcou presença na 2ª 
CONAE e foi decisivo nas audiências públi-
cas que discutiram as alterações no Plano Es-
tadual de Educação no que se refere à valori-
zação profissional (leia matéria na página 4).

A nova direção marca o início de uma 
atuação diferenciada do Sintego na  forma de 
fazer sindicalismo, intensificando a presença 
na base e buscando dar respostas imediatas à 
categoria com vistas ao fortalecimento da luta 
na defesa dos direitos dos trabalhadores em 
Educação.
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Diretoria Central – Gestão 2014 – 2017

Presidenta Vice-presidenta Secretário-geral Tesoureira-geral 1ª Tesoureira

Sec. Imprensa e  
Divulgação

Sec.Assuntos  
Educacionais e Culturais

Sec. Políticas Sociais Secretaria de Formação Sec. Assuntos Pessoal 
Administrativo

Sec. Organização  
do Interior

Sec. Assuntos Jurídicos Sec. de Aposentados Sec. da Igualdade Racial Secretaria da Mulher

Sec. da Juventude Sec. de Saúde do  
Trabalhador

Ana Luiza Lima de Sena
Ana Maria Garcia
Antônio Marques Felício
Coracy Cordeiro
Leandro Cardoso
Maria Ferreira Ribeira
Maria Moreira de Castro
Olinda Barreto e Melo
Valdete de Santana Alves

Beni Honorato Pereira
Depto. de Acompanhamento 
das Zonais
Lidia Fernandes da Silva
Depto. de Acompanhamento 
dos Conselhos
Elza Santana Flores
Depto. de Eventos
Marilza Santos Lopes
Depto. dos Readaptados de 
Função

Solanje Gomes da Silva
Coord. Zonal Região Central
Lígia Pereira de Souza
Coord. Zonal Região Norte
Sinomar de Paula Brito
Coord. Zonal Região Sul
Daniella da Silva Araujo
Coord. Zonal Região Oeste
Gecionita Martins da Costa
Coord. Zonal Região Leste

DiRETORES DEPARTAMENTOS ZONAiS

Suely DomingasInguileza PiresArquidones BitesIêda LealBia de Lima

Edineia Pereira Edmilson da Silva Alves Napoleão Batista Meibb Freitas Suely Correia

Omar Roni da Silva Carmelene de M. Oliveira Margareth Barreto Roseane Ramos Claudia Helena Leite

Roberta Vilela Roberto Borges



Sintego prepara educadores  
para Educação Etnicorraciais

Primeira turma contou com a participação de 28 profissionais de  
Goiânia e do interior. Segunda etapa deve começar em março de 2015

O ano de 2014 marcou o iní-
cio de uma nova atuação 
do Sintego, por meio da 

secretaria de Igualdade Racial, com a 
estruturação e promoção do curso de 
formação continuada “Educação para 
as Relações Etnicorraciais – Políticas 
para Igualdade Racial e Combate ao 
Racismo no Local de Trabalho”, rea-
lizado em parceria com a secretaria 
de Igualdade Racial da CUT-GO e 
apoio do Centro de Referência Lélia 

Gonzalez. 
O objetivo é preparar e subsidiar 

os educadores para a implementação 
do Artigo 26-A da LDB (inclusão do 
ensino de história e cultura afro-bra-
sileira no currículo oficial da rede pú-
blica de ensino). 

2ª Turma
A segunda etapa para os cursistas 

da primeira turma e uma nova para 
os educadores interessados na for-
mação,  já estão sendo preparadas 

e a aula inaugural será no dia 21 de 
março, quando se comemora o Dia 
Internacional contra a Discriminação 
Racial.  

A secretária de Igualdade Racial 
do Sintego, Roseane Ramos, diz que 
o curso “é uma política de ação afir-
mativa do Sintego e da CUT de fun-
damental importância que indicará 
caminhos para a inclusão de história e 
cultura africana e afro-brasileira nos 
currículos escolares”. 

Abertura do curso “Educação para as 
Relações Etnicorraciais – Políticas 

para Igualdade Racial e Combate ao 
Racismo no Local de Trabalho

Professora Janira Sodré e os  
avanços e perspectivas para ERER

Roseane Ramos: ERER e a  
organização no local de trabalho

Prof. Manoel Júlio: Organização 
dos negros nos locais de trabalho e a 
participação dos educadores na luta 

contra o racismo

Prof. Édson Cardoso:  
Resistência negra no Brasil

Profª. Anatalina Lourenço:  
Desafios para a implementação da 
Lei 10.639/03 e a luta sindical pela 

igualdade racial

iêda Leal: ERER –  
Organização no local de trabalho

Mina Jejé, em 
Ouro Preto:  
imersão nas 
cidades do ciclo 
do ouro mineiro

Abraço simbólico  
é ponto alto da  
conscientização

O Abraço Negro/2014 contou com a 
participação de 22 escolas e CMEIs

No mês em que se co-
memora o Dia Nacional da 
Consciência Negra, o Sintego 
e entidades que lutam contra 
o racismo desenvolvem ati-
vidades voltadas ao fortale-
cimento da cultura afro e de-
bates públicos, com o intuito 
de superar as desigualdades 
raciais e combater o racismo.

Para Iêda Leal, o ponto 
alto das atividades é o Abra-
ço Negro, projeto desenvol-
vido com as escolas públicas 
de Goiânia desde o ano 2000 
e há oito anos integrando a 
agenda de atividades do sin-
dicato, por meio da secreta-
ria de Igualdade Racial, tem 
por objetivo ampliar o deba-
te na educação. O projeto é 
lançado em maio, junto com 
a campanha permanente Ra-
cismo é Crime. Denuncie! 
A partir daí, as escolas são 
subsidiadas para desenvolver  
ações pedagógicas antirracis-
tas.  

Este ano, na sua 14ª edi-
ção, o Abraço Negro foi re-
alizado na Praça da Paz, no 
Jardim Nova Esperança, e 
reuniu educadores e estudan-
tes de 22 escolas e CMEIs 
das redes estadual e munici-
pal de ensino. Várias cidades 
do interior também promove-
ram atividades de combate o 
racismo.

Profª Madu Costa: Trançando 
ideias – metodologia do ensino em 

ERER

Prof. Nelson inocêncio: Arte e  
cultura africana e afro-brasileira

Cursistas 
recebem 
certificado 
pela 
participação 
no curso.

Novembro Negro

Curso Erer 2014
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O  Sintego está fortalecen-
do a secretaria para As-
suntos Jurídicos para 

garantir melhor assistência aos 
filiados que precisam de orien-
tação ou até mesmo ingressar 
com ações na justiça a fim de 
garantir o seu direito. Nos últi-
mos meses, o trabalho foi total-
mente redesenhado e dois novos 
advogados foram contratados e 
outros dois começarão em janei-
ro. Serão oito profissionais para 
defender juridicamente nossos 
filiados.

“A demanda para solucio-
nar assuntos jurídicos e admi-
nistrativos é muito grande, pois 
atendemos educadores de todo 
o Estado de Goiás, tanto da rede 
estadual, quanto das municipais, 
mas nossa meta é prestar um 
atendimento eficiente e com re-
sultados positivos e vamos tra-

Sintego investe no jurídico  
para garantir defesa dos filiados

balhar para que isso aconteça”, 
diz a secretária para Assuntos 
Jurídicos, Carmelene de Mello 
Oliveira.

Exceto os processos que cor-
rem administrativamente na Se-
duc e nas diversas secretarias 
municipais, o Sintego defende, 
hoje, 257 ações judiciais de tra-
balhadores que recorreram ao 
judiciário para reaverem o direi-
to perdido.

São 102 ações com ganho 
de causa que estão em fase de 
execução; 27 defesas, dentre as 
quais, 05 ações criminais, cujos 
réus tiveram a punibilidade ex-
tinta; 129 ações propostas pelo 
Sintego, ainda em tramitação, 
dentre as quais, inicialmente, 
113 obtiveram ganho total e 16, 
ganhos parciais; e 21 ações que 
resultaram de acordos propostos 
pelo Sintego.

Sintego recorre ao Tribunal de  
Justiça para reaver a Titularidade

O Sintego vai recorrer ao Tri-
bunal de Justiça contra a senten-
ça do juiz de primeiro grau que 
negou o pedido de anulação das 
Leis 17.508/11, que retirou a titu-
laridade de 30% dos professores 
especialistas da rede estadual de 
ensino.  A decisão do juiz foi pu-
blicada no último dia 3.

A ação civil pública se baseia 
em decisão do Supremo Tribunal 
Federal que não permite a utiliza-
ção de gratificações com o fim de 

se atingir o valor do Piso salarial.
Outro fator apontado na ação 

é o desrespeito à Constituição 
Federal, que veda reduções re-
muneratórias do servidor e exige 
a suspensão dos efeitos das leis 
estaduais 17.508/11 e 17.557/12, 
que incorporaram as gratifica-
ções por titularidade, provocan-
do achatamento salarial. Confira 
abaixo as perdas dos professores 
especialistas, com 40h, sem a 
gratificação.

Calotes do reajuste retroativo do Piso/2013 
e 2014 aguardam sentença judicial

O dois calotes de quatro me-
ses sofridos pelos professores PIII 
e PIV, no reajuste do Piso salarial 
de 2013 e 2014 estão sendo cobra-
dos na justiça. As duas ações de 
cobrança propostas pelo Sintego 
contra o Governo de Goiás estão 
em tramitação na Fazenda Pública 
Estadual, aguardando sentença.

No repasse do reajuste de 
7,97%, em maio de 2013, o gover-
no deu um calote de quatro meses 
(janeiro, fevereiro, março e abril) 
em cerca de 26 mil professores, 

Data-base/2012 Goiânia ainda sem decisão judicial

A ação de cobrança do reajus-
te de 5,10% da data-base de 2012 
aos trabalhadores administrativos 
da secretaria municipal de Educa-
ção de Goiânia também aguarda 
decisão do juiz da 1ª Vara da Fa-
zenda Pública Municipal. 

Na ação proposta, o Sintego 
contesta a lei 9.146/2012, que con-
cedeu o reajuste ao funcionalismo 
municipal e excluiu os adminis-
trativos da Educação, lembrando 
que a norma municipal viola fron-

que amargaram prejuízos, em mui-
tos casos, superiores a mil reais. Em 
2014, o aumento de 8,32%, a partir 
de janeiro, também foi negado aos 
professores PIII e PIV.

Na ação, o Sintego lembra que 
a Constituição Federal garante a re-
visão isonômica anual dos salários 
a todos os servidores públicos, sem-
pre na mesma data e sem distinção 
de índice (artigo 37, inc. X), princí-
pio que o Governo do Estado violou 
ao negar os quatro meses de aumen-
to para os professores PIII e PIV.

talmente a Constituição Federal 
(artigo 37, inciso X), que trata da 
isonomia de índice na mesma data 
da revisão geral anual.  

Naquele ano, os servidores 
públicos da administração direta, 
ativos e inativos tiveram reajuste 
na recomposição, mas os funcio-
nários das escolas, sob alegação 
do aumento já ter sido embutido 
com a atualização da tabela sa-
larial no ano anterior, ficaram de 
fora.
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Durante o ano de 2014, as Regionais  
Sindicais promoveram diversas atividades,  

visando a valorização da categoria
Sintego garante pagamento  
do Piso Salarial em Trindade

Depois de sete meses de atraso, 
os professores da rede municipal 
de ensino de Trindade tiveram no 
mês de agosto o reajuste de 8,32% 
no Piso salarial. A luta pelo cum-
primento da Lei 11.738/08 é uma 
bandeira forte do Sintego junto à 
administração de Trindade.

Regional de Jataí  
cria programa de Saúde 

do Trabalhador

A Regional de Jataí, preocu-
pada com o bem estar e a saúde 
dos profissionais em Educação, 
criou, em outubro, o programa 
“Saúde do Trabalhador”. O in-
tuito é disponibilizar aos filia-
dos aulas de ginástica locali-
zada e dança de salão, visando 
garantir melhores condições de 
vida a categoria.

De acordo com a presidente 
da regional do município, Milta 
Magalhães é importante o Sin-
dicato criar condições e promo-
ver atividades que incentivem 
os filiados à prática de esportes, 
visando à compreensão de há-
bitos mais saudáveis de vida e 
da prática regular da atividade 
física.

Sintego luta e garante PCCV aos administrativos  
da Educação de Aparecida de Goiânia

Após mais de três anos de ne-
gociações e várias greves, os fun-
cionários das escolas de Apareci-
da de Goiânia conquistaram, em 
outubro, o Plano de Cargos, Car-
reiras e Vencimentos (PCCV). O 

Sintego de Niquelândia 
inaugura auditório

Em maio, os trabalhadores 
da Educação da Regional Uru-
açu/Niquelândia ganharam um 
auditório para realização de 
Assembleias, encontros e for-
mação. A “Casa do Educador” 
tem capacidade para receber 
500 trabalhadores.

Nova sede do Sintego é 
inaugurada em Trindade

A Regional Sindical do Sin-
tego em Trindade inaugurou, no 
mês de abril, nova sede própria, 
que conta com amplo espaço 
dividido em diversas salas, re-
cepção, escritório, presidência, 
secretaria, cozinha e auditório. 
Espaço para formação e local de 
referência para os trabalhadores 
em Educação.

Professores de São Miguel do Passa  
Quatro conquistam Plano de Carreira

Com emendas propostas pelo 
Sintego, os vereadores de São Mi-
guel do Passa Quatro aprovaram 
no mês de abril o Plano de Carreira 
dos professores  municipais, que 
agora passarão a receber o Piso sa-
larial, conforme a Lei 11.738/08.

Regionais de Itaberaí e Itumbiara  
receberam novos veículos

A Direção Central do Sintego entregou no início do mês de dezembro, novos veículos para as 
Regionais de Itaberaí e Itumbiara. A próximas a receberem um carro serão Planaltina e Porangatu 
e muito em breve, todas as Regionais terão um veículo para melhorar o atendimento aos filiados.    

Regional de Silvânia 
realiza II Encontro dos 

Servidores da Educação

Em comemoração ao dia do 
Professor e do Servidor Públi-
co, a Regional de Silvânia re-
alizou, no dia 25 de outubro, o 
II Encontro dos Servidores da 
Educação de Silvânia. O even-
to foi realizado no Clube do 
Sintego, em Caldas Novas, e 
contou com a presença de mais 
de 200 pessoas que se diver-
tiram com música ao vivo e o 
sorteio de um micro-ondas.

Plano foi fruto de muita luta dos 
funcionários das escolas e de in-
tenso diálogo e negociações entre 
o Sintego, que representa a cate-
goria, e a prefeitura municipal, 
por meio da secretaria de Educa-
ção. Para a presidenta da Regio-
nal, Aline Barbosa, a aprovação 
do PCCV foi uma grande vitória 
dos trabalhadores, que incentivará 
a profissionalização e, consequen-
temente, a melhoria do ensino 
municipal.



Desafios e perspectivas da  
reeleição da presidenta Dilma

Como defensores dos di-
reitos dos trabalhadores 
e das trabalhadoras em 

educação do Estado de Goiás, 
os diretores do Sintego, durante 
o período eleitoral de 2014, se 
posicionaram e, no embate polí-
tico, escolheram um lado: apoiar 
a reeleição da presidenta Dilma 
Rousseff. E por que tomamos 
essa decisão? Prioritariamente, 
pela constatação dos avanços so-
ciais que os governos de Dilma 
e Lula trouxeram ao Brasil, nos 
últimos 12 anos. 

Com o país governado por 
um partido popular, 18 novas 
universidades federais e mais de 
340 escolas técnicas foram cons-
truídas em todo o Brasil – mais 
que o dobro de toda a sua his-
tória, que foram 140 escolas até 
2002. Nessas gestões, também, 
foram criados programas que 
deram a oportunidade para mais 
pessoas ingressarem nas uni-
versidades. O ProUni levou 1,2 
milhões de estudantes pobres à 
universidade; com o Pronatec, 8 
milhões de alunos de baixa renda 
cursaram gratuitamente o ensino 
técnico e aprenderam uma nova 
profissão; 36 milhões de pessoas  
saíram da linha da pobreza;  cer-
ca de 32 milhões de brasileiros  
ascenderam à  classe média. 

Foi no governo do presidente 

Lula que tivemos uma grande vi-
tória: a sanção da Lei 11.738/08, 
que instituiu o Piso salarial dos 
professores. No governo Dilma, 
determinou-se, na forma de lei, 
que 10% do PIB sejam destina-
dos à educação; foi sancionada 
a Lei 12.858/13 que estabelece 
75% dos royalties do petróleo 
para a Educação. E, ainda, a 
aprovação, em junho de 2014, 
do Plano Nacional de Educação 
(PNE), que estabelece 20 Metas 
a serem cumpridas nos próxi-
mos anos para elevar os índices 

educacionais brasileiros. Todas 
essas vitórias são as razões pe-
las quais não podemos deixar o 
país retroceder. Precisamos es-
tar sempre atentos às propostas 
políticas que buscam valorizar 
a Educação, para uma sociedade 
igualitária.  

A disputa do processo eleito-
ral foi árdua, mesmo com a vitó-
ria de Dilma, temos consciência 
de que o resultado das urnas nos 
trouxe uma mensagem importan-
te: a luta pelos direitos da classe 
trabalhadora precisa continuar, 
pois, apesar de todos os avan-
ços, infelizmente, há propostas 
políticas que privilegiam a eli-
te, os grandes empresários e não 
contemplam os anseios da clas-
se trabalhadora. Infelizmente, 
o Congresso Nacional teve sua 
bancada conservadora e arcaica 
fortalecida. Por isso, o movimen-
to sindical continuará na batalha 
para apoiar os projetos progres-
sistas do governo Dilma e garan-
tir a ampliação e manutenção dos 
direitos da classe trabalhadora. 

Para o Sintego, enquanto re-
presentante legal dos trabalha-
dores em Educação, a luta con-
tinua com a reeleição da Dilma 
e do governador de Goiás, Mar-
coni Perillo. As reivindicações 
da categoria têm reflexos direto 
no movimento sindical e na sua 
organização e são fundamentais 
para a interlocução ao aprofun-
damento da democracia e para 
a ampliação da presença da so-
ciedade nas instâncias governa-
mentais. Por isso, é fundamental 
o fortalecimento e integração da 
categoria para manter e ampliar 
as conquistas e a democracia le-
gitimamente conquistada.

O Sintego se coloca à frente e 
reafirma o compromisso de lutar 
pelo avanço da democracia, por 
uma Educação pública de quali-
dade, pela valorização da classe 
trabalhadora e pela ampliação de 
políticas públicas para a constru-
ção de um novo modelo de so-
ciedade que respeita e valoriza 
a diversidade e a cultura do seu 
povo. 
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