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Lazer e diversão nos clubes do SESI
Desde julho, os filiados ao 

Sintego e seus dependen-
tes legais têm uma nova 

opção de lazer: os clubes do Sesi. 
Comw o convênio firmado com a 
entidade, os trabalhadores podem 
usufruir dos programas oferecidos, 
como atividades culturais e espor-
tivas. O Sesi possui também esco-
las e centros profissionalizantes.

São onze unidades, sendo qua-
tro em Goiânia e as demais em 
Aparecida de Goiânia, Aruanã 
(foto), Barro Alto, Catalão, Nique-
lândia, Itumbiara e Anápolis.

Cachoeira Dourada: greve continua

Sem receber o salário des-
de o mês de junho, e ainda o 
13º, 1/3 de férias e o retroativo 
do Piso referente aos meses de 

janeiro, fevereiro e março, os 
trabalhadores em educação de 
Cachoeira Dourada decidiram 
continuar a paralisação, que 
teve início no dia 31 de julho. 
A decisão foi aprovada duran-
te Assembleia Geral realizada 
na última sexta-feira em que foi 
analisada a proposta do prefei-
to interino Rodrigo Rodrigues. 
De acordo com a presidenta 
da Regional de Itumbiara, Dul-

cinéia Pereira Silva, como o 
prefeito não apresentou nenhu-
ma proposta por escrito, a ca-
tegoria decidiu continuar com 
a paralisação. “Nós queremos 
um compromisso firmado pelo 
prefeito de que irá atender à 
lista de reivindicações da ca-
tegoria. Enquanto não formos 
atendidos, não retornaremos 
às nossas atividades”, afirmou 
Dulcinéia.
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Recurso do PNE só será apreciado 
após eleições municipais

O governo entrou em ação 
contra a aprovação do PNE. No 
último dia previsto pelo regimen-
to da Câmara dos Deputados 
para apresentação de recurso 
à votação do PNE, ocorrida na 
Comissão Especial do Plano 
Nacional de Educação, o líder 
do governo apresentou recurso 
Recurso contra apreciação con-

clusiva das Comissões sobre o 
Projeto  de lei nº 8.035, de 2010 
que Aprova o Plano Nacional 
de Educação para o decênio 
2011/2020. 

Com isso, a apreciação pelo 
plenário será adiado para após 
as eleições municipais e impedi-
rá a aprovação do PNE no Con-
gresso, neste ano de 2012.

Professor, pressione os deputados 
federais: ‘Só o INPC não dá’

O Sintego está intensifican-
do a campanha “Só o INPC não 
dá! Diga Não ao Projeto de Lei 
3776/08”, com a qual cobra o 
apoio dos parlamentares goia-
nos para voto em contrário a 
esse projeto, que visa reajustar 
o Piso Nacional dos professores 
apenas pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor.

Até agora, apenas dois dos 
17 parlamentares goianos assi-
naram a carta-compromisso da 
CNTE, que o Sintego entregou 
em junho. Por isso, o sindicato 
convoca, mais uma vez, os tra-
balhadores em Educação para 
presssionarem os deputados a 
não votarem  contra a Educação. 
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