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Expediente

Terça-feira, 11 de setembro de 2012 

Sintego leva programa Saúde 
Financeira a Piracanjuba

A Regional Sindical de 
Piracanjuba recebeu 
nessa segunda-feira (10) 

a presidenta do Sintego, Iêda 
Leal, o Secretário de Assuntos 
Jurídicos e Administrativos, Pedro 
Soares, e o advogado Enil Neto, 
para orientação jurídica aos 
filiados daquela Regional, que 
se encontram em situação de 
endividamento. “A ação faz parte 
do programa Saúde Financeira, 
que auxilia o trabalhador da 
Educação. Temos conseguido 
muitas vitórias, por isso estamos 
levando o programa aos nossos 
companheiros do interior, para que 
eles possam sair dessa situação”, 
afirmou Iêda.

 Uma das principais queixas dos 
filiados foi o cartão consignado, que 
cobra o valor da fatura diretamente 
no salário. O problema é que os 
descontos mensais amortizam 
pouco os valores contratados e 
aumentam os juros, formando uma 

dívida final muito alta. Para agravar 
a situação, houve uma renovação 
dessas dívidas sem a anuência 
dos trabalhadores.   

Foi o que aconteceu com a 
professora Wirllayne Santana dos 
Santos, de Professor Jamil. Ela 
contraiu um empréstimo no valor de 
3.680,00 junto ao banco Cruzeiro 
do Sul, a ser pago em 36 parcelas.     

Quando já tinha pago R$ 3.188,39, 
a dívida foi renegociada sem a 
sua autorização e a professora 
passou a ter um saldo devedor de 
R$ 3.758,00 e mais 21 prestações 
para pagar Por meio do Saúde 
Financeira, será ajuizada ação 
indenizatória e de suspensão da 
dívida contra o banco Cruzeiro do 
Sul.

O deputado federal Sandes 
Júnior (PP/GO) assinou nessa se-
gunda-feira (10) a carta-compro-
misso da campanha “Só o INPC 
não dá”, garantindo que votará 
contra o Projeto de Lei 3773/08, 
que propõe o reajuste do Piso Sa-
larial do Magistério apenas pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor. O PL está suspenso, 
por força de um recurso, mas de-

verá ser votado neste semestre e, 
caso aprovado, será um retroces-
so na luta por um salário digno 
para a categoria. Atu-almente, o 
reajuste é baseado no custo-aluno 
do Fundeb (que foi de 22,2% este 
ano). Pelo INPC, a média do au-
mento cai para 6%.

 A assinatura do parlamentar é 
fruto de uma mobilização do Sin-
tego na Câmara dos Deputados, 

no último dia 05, em Brasília, após 
a VI Marcha pela Educação.  

Representantes do sindicato 
estiveram na Câmara para cobrar 
o apoio dos líderes dos partidos 
para a Educação e, ao encontrar 
com o deputado Sandes Junior, 
nos corredores da Casa, a presi-
denta Iêda Leal lhe cobrou o com-
promisso com os trabalhadores da 
Educação.

Sintego convence mais um deputado a 
assinar carta contra PL 3773/80

O Sintego foi um dos homenageados 
durante a XVI Parada do Orgulho Gay, re-
alizada nesse domingo (9), em Goiânia. 
O evento reuniu 100 mil pessoas, que 

desfilaram pelas principais avenidas do 
centro da Capital em protesto contra a 
homofobia.

 Convidada para receber a homena-
gem, a presidenta do Sintego, Iêda Leal, 
afirmou que é compromisso da Educação   
auxiliar no combate à discriminação por 
orientação  sexual em todo o Estado. 
“Nós, trabalhadores da Educação de 
Goiás, temos um histórico de luta contra 
todo e qualquer tipo de discriminação. 
Defendemos um Estado laico, sem fana-
tismo religioso e uma sociedade plural, 
que respeita as diferenças”, afirmou.

Sintego é homenageado por luta 
contra a homofobia

Dr. Enil Neto, a presidenta da RS de Piracanjuba Lucieny Santos, a presidenta do Sintego, Iêda 
Leal, as professoras Patrícia e Wirllayne, e o Secretário de Assuntos Jurídicos, Pedro Soares.
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