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Terça-feira, 09 de outubro de 2012

Prefeitos perdem a eleição e a 
Educação paga a derrota

Nota de Repúdio

O Sindicato dos Traba-
lhadores em Educa-
ção de Goiás – Sinte-

go – vem a público se manifestar 
contra os prefeitos de Leopoldo 
de Bulhões, Raimundo Nona-
to Diniz, e de Trindade, Ricardo 
Fortunato, e repudiar o compor-
tamento irresponsável dos referi-
dos gestores que prejudicam os 
trabalhadores.

Em Leopoldo de Bulhões, 
apesar dos constantes acordos, 
os professores estão há quatro 
meses sem receber os salários, 
levando famílias ao desespero, 
como ocorreu na manhã desta 

terça-feira, quando um pai, espo-
so de uma professora, invadiu a 
prefeitura, acorrentou-se e ame-
açou colocar fogo no próprio cor-
po, em protesto contra a falta de 
dinheiro. O prefeito está desapa-
recido.

Em Trindade, inconformado 
com a derrota, o prefeito Ricardo 
Fortunato fechou todos os oito 
CEMEIs e exonerou os traba-
lhadores, deixando centenas de 
crianças sem assistência e mães 
sem onde deixar os filhos para 
trabalhar.

O Sintego esclarece que em 
ambas as cidades, como nas de-

mais do Estado, sempre procurou 
manter um diálogo com os admi-
nistradores na busca pela valori-
zação dos trabalhadores, com o 
pagamento do Piso salarial aos 
professores e salário justo aos de-
mais servidores administrativos e 
mais investimentos na educação. 
A contrapartida, infelizmente, é o 
que estamos presenciando, nes-
te final de mandatos.

O sindicato esclarece ainda 
que todas as providências cabí-
veis e necessárias foram e con-
tinuarão sendo tomadas para a 
proteção e defesa dos trabalha-
dores dos referidos municípios.
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