
Os professores de Luziânia 
paralisaram as atividades a partir 
desta segunda-feira (27), por tem-
po indeterminado, devido ao não 
pagamento da data-base vencida 
em maio e prometida para agosto. 
Os administrativos, que tiveram 
reajuste em janeiro, também ade-
riram ao movimento, em apoio 
aos professores. Segundo a pre-
sidenta da Regional do Sintego 
de Luziânia/Valparaíso, Jalmerin-
da de Fátima Nunes, a categoria 
aprovou um índice de 6%, aceito 

pelo prefeito Célio Silveira, mas 
no último dia 16, os trabalhadores 
foram informados que não iriam 
receber nada.

O Sintego realizou, nesta sexta-
feira e no sábado (24 e 25), 
sua Primeira Plenária Sindi-

cal deste ano, quando reuniu dele-
gados representando os profissio-
nais da Educação de todo o Estado, 
para debates e discussões sobre 
Plano Nacional de Educação, Piso, 
Carreira, Jornada de Trabalho, in-
formes sobre os resultados de ações 
judiciais e audiências, e votação do 
Plano de Ações para 2012 e 2013. 

No primeiro dia de plenária, foi pro-
movida uma análise de conjuntura inter-
nacional, nacional e estadual. “Vivemos 
um aperfeiçoamento do neoliberalismo, 
com perdas de direitos conquistados 
em décadas de luta e aumento da ex-
ploração dos trabalhadores”, afirmou o 
palestrante Valdir Misnerovicz, coorde-
nador Nacional do Movimento Sem 
Terra (MST). 

A presidenta do Sintego, Iêda 
Leal, falou sobre recentes movimen-

tos que crescem na sociedade e re-
forçam a exclusão e o preconceito, 
como a “marcha do toddynho”, que 
luta contra as cotas nas universi-
dades publicas, e o movimento que 
tenta retirar direitos de terra dos 
quilombolas. 

O texto base do Plano de Lutas, 
que norteará as ações sindicais 
neste semestre e no próximo ano, 
foi aprovado pelos delegados em vo-
tação após os debates e discussões.
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Posse da CUT-GO
A Tesoureira-geral do Sin-

tego, Bia de Lima, tomou posse 
como presidenta da CUT-GO, na 
última sexta-feira (24). A Direto-
ria Executiva conta ainda com a 
presença de cinco dirigentes do 
Sintego: a Presidenta Iêda Leal, 
os secretários Antônio Neto, Eva 
Assis, Pedro Soares e Maria 
Rosely Cavalcante.

Ação de Montividiu 
segue para o STJ
Os servidores da educação 

de Montividiu se reuniram na 
quinta-feira (23) com o Sintego, 
para esclarecer sobre ação de 
cobrança contra o município 
referente ao não pagamento 
do mês de dezembro e 13º de 
2004. A ação foi encaminhada 
para o STJ.

Além da ação, foram orienta-
dos sobre aposentadoria, aver-
bação, tempo de serviço e par-
ticipação no Confundeb. 


