
Após audiência 
com repre-
sentantes da 

Federação dos Tra-
balhadores em Edu-
cação de Mato Gros-
so do Sul (FETEMS), 
o governador André 
Puccinelli (PMDB) re-
cuou e se comprome-
teu a manifestar-se 
formalmente perante 
o Supremo Tribunal 
Federal (STF) e os 
outros cinco gover-
nadores, inclusive 
Marconi Perillo, o de-
sinteresse na apre-
ciação e procedência 
da ADI 4848, que contesta o reajuste 
do Piso salarial dos professores.  

Com o recuo e a pauta de reivindi-
cação de professores e administrati-
vos sul mato-grossenses atendida, 
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Governador do MS se manifestará 
contra ADI 4848. E agora, Marconi?

A Secretária da Mulher, Eva As-
sis Cavalcante, tomou posse nesta 
quinta-feira (18) como conselheira 

do Conselho Estadual da Mulher, 
o Conem, para a gestão de 2012 
a 2014, representando o Sindicato 
dos Trabalhadores da Educação 
de Goiás na entidade. 

“Por entender a importância da 
organização de todos os setores 
da sociedade, o Sintego busca par-
ticipar de vários espaços em que 
possa lutar pelos direitos à Igual-
dade, à Autonomia e à Dignidade 
da Pessoa Humana. No Conem, 
iremos trabalhar em prol da defe-
sa dos Direitos da Mulher e pela 
Igualdade de Gênero”, ressaltou 

Eva Assis. 
Dentre os objetivos do Conem 

estão: assessorar e articular no 
âmbito do poder executivo e da 
sociedade civil a implementação 
de políticas públicas de atenção à 
mulher, nos diversos aspectos de 
sua vida: saúde, segurança e justi-
ça, direitos sexuais e reprodutivos, 
mercado de trabalho e educação 
não–sexista; e exigir o cumprimen-
to da legislação que assegura os 
Direitos da Mulher, adotando, se 
necessário, as medidas adminis-
trativas ou judiciais cabíveis. 

Secretária do Sintego toma posse 
como conselheira no Conem
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delegados das 71 entidades que re-
presentam os trabalhadores votaram 
pela suspensão do ato de protesto 
contra a ADI 4848, que aconteceria 
na nessa quinta-feira (18), em Campo

Grande, com a pre-
sença de centenas 
de educadores de 
Goiás. 

“O recuo do 
governador André 
Puccinelli é uma 
grande vitória dos 
trabalhadores e 
esperamos agora 
que Marconi Pe-
rillo também en-
tenda que insistir 
nessa ação é um 
desrespeito aos 
professores e um 
desserviço à edu-
cação. O Piso foi 
uma conquista his-

tórica, já reconhecida pelo Supremo 
Tribunal Federal, e não vamos admi-
tir que seja alterado para atender in-
teresses de má gestão”, analisa Iêda 
Leal, presidenta do Sintego.


