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INTERIOR

Só o INPC não dá. 
Diga NÃO ao PL 3776/80

Trabalhadoras e 
trabalhadores da 
Educação, que-

rem mudar a forma de 
reajuste do Piso Sa-
larial Nacional Profissio-
nal, com o projeto de lei 
3776/80 e precisamos 
evitar que isso aconteça. 
  Quatro parlamentares 
goianos (Rubens Otoni, 
Marina Sant’Anna, Pe-
dro Chaves e Leonar-
do Vilela) assinaram a 
carta do Sintego e já se 
comprometeram a vo-
tar contra. Falta ainda a 

assinatura dos outros 13 
parlamentares goianos e 
convencê-los a assinar 
depende de cada um de 
nós.
  Ao lado, a relação dos 
deputados que ainda 
não fizeram o compro-
misso de Dizer Não ao 
PL 3776/80. Envie a eles 
uma mensagem e a carta 
compromisso, diga que 
o Piso é uma conquista 
da Educação e acabar 
com ele é uma derrota 
da sociedade e peça 
para assinar a carta. 

Armando Vergílio - dep.armandovergilio@camara.gov.br
Carlos Lereia - dep.carlosalbertolereia@camara.gov.br             
Dona Iris - dep.irisdearaujo@camara.gov.br
Flávia Morais - dep.flaviamorais@camara.gov.br
Heuler Cruvinel - dep.heulercruvinel@camara.gov.br
João Campos - dep.joaocampos@camara.gov.br
Jovair Arantes - dep.jovairarantes@camara.gov.br
Magda Moffato - dep.magdamofatto@camara.gov.br
Roberto Balestra - dep.robertobalestra@camara.gov.br
Ronaldo Caiado - dep.ronaldocaiado@camara.gov.br
Sandes Júnior - dep.sandesjunior@camara.gov.br
Sandro Mabel - dep.sandromabel@camara.gov.br

Os trabalhadores da edu-
cação de Luziânia estão em 
greve desde segunda-feira 
(27). O motivo da paralisação é 
o não cumprimento do acordo 
feito pelo prefeito Célio Silvei-
ra de pagar na folha de agos-
to o reajuste da data base de 
4,88%, vencida em maio. Esta 

é primeira vez que os profes-
sores de Luziânia paralisam 
seus serviços, das 72 escolas 
da rede municipal, 80% ader-
iram à greve. Os servidores ad-
ministrativos também pararam 
em solidariedade aos profes-
sores.

Todos os dias os trabalha-

dores fazem manifestações 
em protesto ao rompimento do 
acordo, e exigem que o prefeito 
cumpra o que prometeu. “Só re-
tornaremos ao trabalho após o 
pagamento do reajuste, porque 
é um direito nosso” afirma a 
presidenta da Regional, Jalme-
rinda Fátima Nunes.

  O Sintego e a CNTE iniciam a contagem regressiva 
para a VI Marcha Nacional pela Educação, marcada 
para o dia 05 de setembro, em Brasília. São esperados 
cerca de 5 mil trabalhadores de todo o país, repre-
sentando os 43 sindicatos filiados à Confederação. 
  Das 18:00 até às 3:00 da manhã do dia 06, os traba-
lhadores farão vigília na Praça dos Três Poderes.

Luziânia: “Educação na rua, prefeito a culpa é sua”
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