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Expediente
LEIA AS MATÉRIAS COMPLETAS NO SITE DO SINTEGO  

 

O Sintego encaminhou car-
ta-compromisso a todos 
os candidatos a prefeito 

de Goiânia, contendo uma pau-
ta de reivindicação da categoria 
para ser observada na plataforma 
eleitoral e, caso o candidato seja 
eleito, para implementá-la em sua 
gestão municipal.

Dos oito prefeitáveis, cinco 
assinaram o documento. São 
eles: Paulo Garcia (PT), Reinaldo 
Pantaleão (PSol), Isaura Lemos 
(PCdoB), Elias Júnior (PMN) e Si-
meyzon Oliveira (PSC).

Os prefeitáveis, Jovair Arantes 
(PTB) e Robson Donizete (PSTU) 

não deram retorno sobre a assi-
natura da carta. O candidato José 
Netho (PPL) não possui comitê 
em Goiás e o Sintego não conse-
guiu contato com ele para lhe en-
tregar o documento.

 “Os trabalhadores e trabalha-
doras da Educação, em mais uma 
eleição municipal, manterão a tra-
dição de se comportarem como 
formadores de opinião em seus 
locais de trabalho e nas comuni-
dades em que vivem. Nesse sen-
tido, a categoria apresenta aos 
candidatos a prefeito sua pauta de 
reivindicação com propostas para 
serem implementadas na próxima 

gestão”, afirmou a presidenta do 
Sintego, Iêda Leal.

 
Regionais
As Regionais Sindicais do Sin-

tego no interior do Estado também 
estão levando as cartas-compro-
misso aos candidatos a prefeito. 
Em Aragarças, o Sindicato pro-
moveu um debate com os quatro 
prefeitáveis. Em Vianópolis, dire-
toria da Regional promoveu uma 
reunião com os dois candidatos e 
os profissionais da Educação do 
município. Em Formosa, as cartas 
foram enviadas também aos can-
didatos a vereador. 

Sintego cobra de candidatos a prefeito 
compromisso com a Educação

INTERIOR

Sintego protocolou defesa 
contra representação eleito-
ral proposta pela Coligação 
Trindade Mais Ação, que 
apreendeu material confec-
cionado para contestar pro-
paganda da administração 
municipal sobre decisões 
que prejudicaram os profes-
sores.

De acordo com a Lei 
11.738/08, o professor do 
magistério, com 40 horas/

aula semanais, deve receber 
o Piso salarial, fixado em R$ 
1.451,00, desde janeiro de 
2012. Para os demais docen-
tes, o salário deve ser reajus-
tado de acordo com o Plano 
de Carreira, mas a prefeitura 
de Trindade nunca cumpriu 
a legislação e fez aprovar na 
Câmara Municipal projeto em 
desacordo com a lei federal e 
ainda para ser cumprida ape-
nas na próxima gestão.

A Câmara de Vereadores de Ca-
turaí aprovou nessa segunda-feira 
(01) o Plano de Carreira dos pro-
fessores do município. A lei aguar-
da sanção do prefeito, mas o com-
promisso é de que já na folha de 
pagamento deste mês os docentes 
irão receber de acordo com a Lei 
11.738/08.

O Plano é fruto de estudo reali-
zado por uma comissão de profes-
sores do município junto com o Sin-
tego para adequá-lo à Lei do Piso. 

Trindade: Sintego contesta representação 
e reafirma denúncia contra candidato

Caturaí: aprovado Plano 
de Carreira dos professores
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