
Sexta-feira, 10 de agosto de 2012

Jornada do Magistério em debate

O Sintego participou, na úl-
tima quarta-feira (8), do 
debate sobre a normati-

zação da jornada de trabalho dos 
professores da educação pública, 
conforme a Lei do Piso Nacional 
(11.738/08), que prevê um terço 
da jornada para as atividades 
extraclasses. A discussão acon-

teceu na Câmara de Educação 
Básica do Conselho Nacional de 
Educação (CNE), em Brasília, e 
contou com a presença de pro-
fessores de nove estados, dentre 
os quais Goiás, que levou o maior 
número de representantes.

 Para a presidenta do Sintego, 
Iêda Leal, “o piso salarial e a jor-

nada de trabalho, que contempla 
as atividades extraclasse devem 
ser entendidos como instrumen-
tos de valorização profissional. 
Os profissionais da educação 
terão seu reconhecimento social 
com a garantia de um salário dig-
no e boas condições de trabalho”.

Cachoeira Dourada: prefeito 
afastado, após denúncia do Sintego

Os vereadores de Cachoeira 
Dourada decidiram, na quarta-
feira (07), afastar o prefeito da 
cidade, Robson Lima, por 90 
dias, após denúncia protocola-
da pelo Sintego no Ministério 
Público e na Câmara Municipal. 
Após assinatura do decreto de 
afastamento, os trabalhadores 
em educação – que estão para-
lisados desde o último dia 31 de 
julho - e populares que assina-

ram o abaixo-assinado apoian-
do o afastamento do prefeito 
foram para as ruas comemorar 
a decisão da Casa.

 Entre as denúncias que 
pesam contra o administrador 
municipal, estão irregularida-
des na aplicação dos recursos 
oriundos do Fundeb e possíveis 
desvios desses valores. “O pre-
feito não está cumprindo com 
sua obrigação de aplicar corre-

tamente o recurso destinado à 
manutenção e desenvolvimento 
da educação básica e de valori-
zação dos profissionais da edu-
cação, uma vez que está ha-
vendo atrasos de quase 60 dias 
dos pagamentos respectivos, 
sendo que este município tem 
recebido as verbas do Fundeb 
nas datas previstas”, denunciou 
a presidenta do Sintego, Iêda 
Leal.
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Ipasgo: definidos os nomes para a 
presidência

O Fórum em Defesa dos Ser-
viços e Servidores Públicos defi-
niu, nessa terça-feira  (09), a lista 
quíntupla que será enviada ao 
governo para escolha e nomea-
ção do novo presidente do Ipas-
go. Os nomes foram escolhidos 
por votação pelos representantes 
das 40 entidades que compõem 
o Fórum, após apresentação dos 
oito indicados, que falaram sobre 
suas experiências com a admi-
nistração pública e propostas.

 Os escolhidos foram: Antônio 
Bauer, odontólogo, servidor da 
secretaria de Saúde e ex-presi-
dente do Ipasgo; Rogério Cân-
dido, fiscal da Secretaria da Fa-
zenda e presidente do Sindifisco; 
Maxuêlo Braz, Policial Militar, di-

                                                           Representantes do Sintego em frente ao CNE, após a reunião

Bia de Lima, Iêda Leal, e quatro dos cinco nomes indicados para a lista quíntupla

retor de Previdência e presidente 
da Assego; Norval Barbosa, ofi-
cial de Justiça do TJ e vice-pre-
sidente do Sindjustiça; Francisco 

Taveira Neto, gestor de finanças 
e controle e assessor da presi-
dência do TCE.


