
   

filiados, um delegado foi eleito. 
 “A participação dos trabalhadores 
nestas discussões e decisões é 
muito importante, pois é na Ple-

nária que vamos traçar nosso 
plano de luta, que norteia as 
ações do sindicato”, declarou a 
presidenta do Sintego, Iêda Leal.

Sexta-feira, 17 de agosto de 2012
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O não cumprimento do acor-
do assinado  pelo prefeito de 
Leopoldo de Bulhões, Raimun-
do Nonato Diniz Rodrigues, 
com os professores, durante 
audiência no Ministério Públi-
co, em 31 de julho, ocasionou 
a greve dos servidores da edu-
cação do município. Pelo acor-
do, o prefeito se comprometeu 
a pagar os salários atrasados 
de maio e junho no dia 10 de 
agosto, o que não ocorreu. 
Com isso, a categoria decidiu 
que só retorna ao trabalho após 

receber  todos os atrasados.
Confundeb 
O Sintego encaminhou ofício à 
secretaria de Educação de Le-

opoldo de Bulhões solicitando 
encaminhamento de projeto de 
Lei à Câmara de Vereadores 
dispondo sobre a formação e 
instalação do Conselho Munici-
pal de Acompanhamento e Con-
trole social do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da 
educação básica (Confudeb). 

De acordo com o presidente 
do Confudeb, Omar Roni da Sil-
va, a criação é importante para 
que os recursos enviados pelo 
governo federal sejam realmen-
te aplicados de forma correta.

Leopoldo de Bulhões: greve e Confundeb
INTERIOR

Seminário discute Comunicação e 
Convergência Tecnológica

Durante o 3° Seminário de 
Comunicação da CNTE, 
realizado em Brasília nos 

dias 15 e 16, foram discutidos te-
mas de grande relevância para o 
processo de divulgação das in-
formações no Brasil. O secretário 
de  Imprensa e Divulgação, Ugo 
Giannotti, representou o Sintego 
no Encontro.

Nos dois dias foram destaca-
dos a importância da internet e 
das redes sociais na democra-
tização da informação e a regu-
lamentação da comunicação no 
país,  concentrada hoje nas mãos 
de onze famílias, que detêm con-
cessões de rádio e televisão, 
como afirmou a Secretária Nacio-
nal de Comunicação da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), 
Rosane Bertotti.

No Encontro foi ressaltada ain-
da a importância da Convergência 
tecnológica, que possibilta fazer 
comunicação por meio de diver-
sas plataformas. “Mas  é preciso 
que o projeto Plano Nacional da 
Banda Larga” saia do papel, diz 
Rosane. 

Trabalhadores da Educação elegem 
delegados para Plenária Sindical

Iêda explica aos professores a importância da Plenária

Cachoeira Dourada: greve é suspensa

Os delegados que vão 
participar da 1ª Plená-
ria Sindical do Sintego 

2012, que acontecerá nos dias 
24 e 25 de agosto, foram elei-
tos nessa quinta-feira (16). Na 
Plenária, serão discutidos a 
valorização dos direitos do tra-
balhador, a defesa do PNE, o 
investimento de 10% do PIB na-
cional para a Educação, o plano 
de lutas, campanha de filiação e 
recadastramento, e apresentada 
a prestação de contas de 2011.
  As escolhas aconteceram du-
rante reuniões realizadas em es-
colas das seis regiões de Goiâ-
nia e em todo o interior do Estado 
e para cada 100 trabalhadores

Após 30 dias de paralisação, 
os trabalhadores em Educação 
de Cachoeira Dourada decidi-
ram suspender o movimento. 
A decisão foi aprovada após o 
prefeito interino, Rodrigo Rodri-
gues, se comprometer a pagar 
as duas folhas vencidas (julho 
e agosto) e  definir, nos próxi-
mos dias, um prazo para saldar 
as dívidas, como o retroativo do 
piso e 1/3 de férias. 

“Caso o acordo não seja 
cumprido, estaremos aqui para 
cobrar nossos direitos e retor-

naremos com a paralisação. 
O mínimo que um gestor deve 

fazer é pagar os servidores em 
dia”, afirmou Iêda Leal.


