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Ação contra desconto irregular vai se 
estender ao Banco Cruzeiro do Sul

A Ação Cautelar Inonima-
da movida pelo Sintego 
contra os bancos BMG e 

Bonsucesso será estendida a ou-
tra instituição, o Banco Cruzeiro 
do Sul, devido ao grande núme-
ro de reclamações de cobrança 
irregular de contratos renovados 
sem autorização por essa finan-

ceira, relativos ao cartão consig-
nado.

“Estamos fazendo mais um 
chamado: todos os trabalhadores 
em educação que estejam com 
problema de endividamento e vi-
vendo essa situação, com esses 
descontos abusivos, procurem o 
sindicato para suspender essa 

cobrança e, depois, dialogar com 
o banco, porque não estamos 
negando a dívida, mas a forma 
como ela está sendo cobrada”, 
afirmou a presidenta Iêda Leal. 
“Instituições financeiras estão en-
trando nos nossos vencimentos, 
nos lesando e não podemos per-
mitir isso. A Justiça nos ampara”.

Leopoldo de Bulhões: Sintego 
negocia atrasados

A presidenta do Sinte-
go, Iêda Leal, participou 
no final da tarde dessa 
segunda-feira (30), de 
audiência no Fórum de 
Leopoldo de Bulhões em 
que foi discutido e nego-
ciado o pagamento dos 
salários atrasados de 
maio e junho dos profes-
sores da rede municipal 
de ensino e a formação 
do Conselho Municipal de Acom-
panhamento e Controle Social 
do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Bá-
sica (Confundeb), responsável 
por fiscalizar a aplicação dos re-
cursos do Fundeb pelas prefeitu-
ras municipais.

 “O salário é um direito do tra-
balhador, que cumpriu com as 

suas obrigações e isso não está 
sendo cumprido, em Leopoldo de 
Bulhões. Esperamos que, com o 
que ficou acertado na audiência, 
não precisemos mais recorrer ao 
Ministério Público para ter esse 
direito respeitado”, afirmou Iêda.

CONFUNDEB
Com relação ao Confundeb, 

o Sintego denunciou que o Con-

selho está desativado 
na cidade e a promotora 
Irma Pfrimier informou 
que foi instaurado um 
inquérito civil público, 
com pedido de auditoria 
técnica ao Tribunal de 
Contas dos Municípios, 
para apurar possíveis ir-
regularidades na aplica-
ção dos recursos oriun-
dos do Fundeb, e que 

encaminhará o processo para 
análise pericial da Coordenação 
de Apoio Técnico do Ministério 
Público Estadual.   

 Durante a audiência, a pro-
fessora Márcia Glélia foi indica-
da para organizar junto à prefei-
tura a formação do Confundeb 
em Leopoldo de Bulhões.

A presidenta do Sintego, 
Iêda Leal, e o presiden-
te do Confundeb, Omar 

Roni da Silva, reuniram-se com 
os trabalhadores em Educação 
da rede municipal de Caturaí e o 
prefeito Jurandir Ribeiro, na úl-
tima terça-feira (31) para cobrar 
o pagamento do Piso Salarial. 
Desde janeiro, os servidores es-
tão aguardando o reajuste, mas a 
prefeitura afirma não ter recursos 
para a adequação do orçamento 
à lei 11.738/08. “São oito meses 

de atraso, não podemos esperar 
mais. O Piso é determinação da 
lei, que precisa ser cumprida”, 
declarou a presidenta do Sintego. 

“Queremos que todos os muni-
cípios do interior cumpram com o 
que determina a lei. O piso deve 
ser aplicado na carreira dos pro-
fessores e vamos lutar por isso. 
Não queremos que o município 
deixe de investir em um setor 
para pagar o salário dos profes-
sores, não é preciso. Os números 
não mentem. Há recursos, que 

devem ser melhor aplicados”, 
ressaltou Iêda Leal. 

Caturaí: Sintego cobra Piso

LEIA AS MATÉRIAS COMPLETAS NO SITE DO SINTEGO 

Cachoeira Dourada: Educação 
em greve

Os trabalhadores em Educa-
ção do município de Cachoeira 
Dourada estão paralisados des-
de a última terça-feira (31). Os 
profissionais reivindicam o pa-
gamento dos salários atrasados 
desde o mês de junho e do retro-
ativo do Piso Salarial Nacional, 
referente aos meses de janeiro 
a março deste ano, no caso dos 
professores.

 Segundo a Regional do Sin-
tego em Itumbiara, que também 
atende o município de Cachoeira 
Dourada, os funcionários admi-

nistrativos es-
tavam até o dia 
03 de agosto 
sem receber o 
pagamento de 
junho. “Alguns 
servidores re-
ceberam, mas 
a prefeitura 
não informou 
que critérios fo-
ram utilizados 
para o pagamento de apenas 
uma parte dos trabalhadores”, 
denunciou a presidenta da regio-

nal Dulcinéia Pereira Silva. “Há 
profissionais, inclusive, que es-
tão com 13º salário atrasado”.
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