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INTERIOR

Sintego convida trabalhadores para 
Marcha da Educação

O Sintego e a 
CNTE convidam 
você para par-

ticipar, amanhã (5), da 
grande Marcha da Edu-
cação, que acontecerá 
na Esplanada dos Minis-
térios, em Brasília, se-
guida de uma vigília na 
praça dos Três Poderes. 
A saída de Goiânia está 
prevista para as 5h, da Praça do Tra-
balhador e para participar, é só li-
gar no (62) 3291-8383 e fazer a sua 
reserva.  

“Vamos mostrar para a sociedade 
que o país só é livre de fato se to-
dos tiverem acesso a uma educação 

pública de qualidade”, declarou Iêda 
Leal, presidenta do Sintego.

As bandeiras da Marcha:

Piso: cumprimento integral da Lei 
Nacional do Piso do Magistério (Lei 
11.738) e garantir o reajuste para 2012;

10% do PIB: aprovação 
da lei que  destina 10% 
do PIB brasileiro para a 
educação até 2020;

PNE: Pela aprovação 
no Senado do Plano 
Nacional de Educação 
(PNE - PL 8035/10);

Carreira: valorização do 
plano de carreira para os profissionais 
da educação;

Jornada: normatização da jornada 
de trabalho do magistério, com o 
respeito ao cumprimento de um terço 
da jornada para a hora-atividade.

Em reunião na Casa Civil, o Sinte-
go apresentou proposta para a ade-
quação da tabela dos professores 
que compõem o Quadro Transitório 
do Magistério.

“O sindicato sugere uma ade-

quação da tabela para corrigir essa 
injustiça contra esses trabalhadores 
que estão ligados à Educação, de-
sempenham papel importante e co-
laboram no dia a dia da escola ou 
em outros locais do sistema de ensi-

no e devem ser valorizados”, ponde-
ra Iêda Leal, presidenta do Sintego.

 A Casa Civil  vai providenciar a 
redação do projeto que deverá ser 
encaminhado à Assembleia Legisla-
tiva.

Sintego apresenta proposta para o Quadro 
Transitório do Magistério

O Sintego protocolou ação 
de cobrança na Justiça de 

Leopoldo de Bulhões contra o 
prefeito Raimundo Nonato Diniz 
Rodrigues, que deixou de efe-
tuar o pagamento dos   salários 
dos servidores municipais da 
Educação, desde o mês de maio 
deste ano. 

Sem receber os salários, os 
professores estão em greve, 
desde o dia 14 de agosto. “Os 

t r a b a l h a d o r e s 
estão aguardan-
do a decisão da 
Justiça. Agora sim, 
temos esperança 
de recebermos os 
salários atrasa-
dos. Estão todos 
em situação difícil, 
mas motivados a 
permanecerem na luta até que 
seus direitos sejam respeitados”, 

disse a   presidenta da Regional 
do Sintego de Silvânia, Renildes 
Pereira.

Leopoldo de Bulhões: Sintego cobra 
pagamento de salário


