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Professores de Leopoldo de 
Bulhões suspendem greve

Em assembleia realizada na 
última sexta-feira (19), os pro-
fessores da rede municipal de 

Leopoldo de Bulhões decidiram re-
tornar às suas atividades a partir de 
amanhã, 23, mesmo não tendo rece-
bido os salários atrasados referentes 
aos meses de julho a setembro. “A 
categoria decidiu por suspender a 
greve e aguardar a decisão da Justi-
ça sobre a ação de cobrança movida 
contra o prefeito. Acreditamos que 
com essa ação, o prefeito cumpra 
com sua obrigação de pagar os sa-
lários e regularize a situação desses 
profissionais”, afirmou a presidenta 
do Sintego, Iêda Leal.

Em greve desde o dia 14 de 
agosto, os educadores leopoldenses 
haviam decidido só retornar ao tra-
balho após o pagamento de julho e o 
terço das férias, aceitando negociar 

o recebimento dos meses de agosto 
e setembro, depois do reinício das 
aulas. No entanto, o prefeito de Le-
opoldo de Bulhões novamente não 
cumpriu o acordo, pagando apenas 

dez dos 54 professores, sem expli-
car quais foram os critérios utilizados 
para esse pagamento e também 
sem informar à categoria quando 
quitará os outros meses restantes.

Mineiros

A presidenta do Sintego, Iêda Leal, e a Tesoureira-geral, 
Bia de Lima, participaram da homenagem aos profissionais 
da Educação em Mineiros, na última segunda-feira (15), por 
ocasião dos dias do Professor e do Funcionário Público (co-
memorado no próximo dia 28).

O evento foi promovido pelo presidente da Regional Sin-
dical de Mineiros, Coriolano Ferreira, e reuniu cerca de 400 
professores e funcionários administrativos da Educação em 
um almoço na Churrascaria R7.  “A batalha desse ano foi 
grande. Para defender direitos já conquistados foi preciso re-
alizar uma greve que durou 51 dias. Mas saímos vencedores. 
Nós não vamos desistir nunca. Estamos mais unidos do que 
nunca e hoje o dia é de comemoração”, afirmou Bia.

Sintego homenageia profissionais da Educação

A Regional Sindical do Sintego em Anápolis promoveu, 
no último sábado (20), no Clube Mach ll, um jantar dançante 
em comemoração aos dias do Professor (15/10) e do Funcio-
nário Público (28/10). Estiveram presentes 600 convidados, 
representando as cidades que compõem a regional, além de 
Goiatuba, Aparecida de Goiânia e da Diretoria Central.

“Esses momentos são importantes, pois temos a oportu-
nidade de reunir os colegas para comemorarmos juntos as 
lutas e conquistas, que tivemos ao longo do ano, além de nos 
revigorar para as lutas vindouras”, afirmou a presidenta do 
Sintego, Iêda Leal.
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