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Sintego participa de reunião da Rede de 
Trabalhadoras da Educação da 

América Latina
A presidenta do Sintego, Iêda 

Leal, e a secretária da Mulher, 
Eva Assis Cavalcante, partici-

param de reunião da Rede de Trabalha-
doras da Educação da América Latina, 
que aconteceu em São Paulo.

 O objetivo foi refletir e aprofundar o 
posicionamento sobre a defesa de uma 
educação pública de qualidade, os direi-
tos das trabalhadoras e o fortalecimento 
do movimento pedagógico na América 
Latina.

  “Foi uma oportunidade importan-

te para troca de experiências e 
para reforçar a luta pela Edu-
cação pública, no Brasil e nos 
países latino americanos. E o 
momento não poderia ser mais 
propício, uma vez que enfren-
tamos a tentativa de alguns 
governadores de impedir que 
os professores tenham aumen-
to digno de salário e também a 
tramitação do PNE no Senado, 
que destina 10% do PIB para a 
Educação pública”, analisa Iêda.

Sintego no Encontro Nacional de 
Conselheiros de Educação

Sintego se reúne com prefeito 
eleito de Vianópolis

Presidenta: Iêda Leal
Jornalistas: Nara Serra - JP 1845 e Sandy Sousa - JP 1169

Diagramação: Dâmaris Alves (Estagiária da Assessoria de Imprensa do Sintego)

Expediente

Hospedagem 
(62)3223-9651

Clube de Caldas  
Reservas

(62)3291-8383

Depart. Jurídico 
(62)3291-8383

Site: www.sintego.org.br . E-mail: imprensa@sintego.org.br

www.facebook.com/sintego www.twitter.com/sintego www.flickr.com/sintegooficial

LEIA AS MATÉRIAS COMPLETAS NO SITE DO SINTEGO  

 

A vice-presidenta do Sintego, 

Alba Lauria, participou, entre os 
dias 17 e 19 de outubro, do XXII 
Encontro Nacional de Conselhei-
ros Municipais de Educação, reali-
zado em Gramado (RS). O evento 
reuniu cerca de 900 representan-
tes de Conselhos Municipais de 
Educação de diversas cidades do 
Brasil e discutiu principalmente o 

Sistema Nacional e os Planos de 
Educação.

 “Foi um evento de grande im-
portância, para analisarmos de 
que forma os Conselhos podem 
atuar na defesa do direito de to-
dos (as) a uma educação de qua-
lidade, o que fortalece o processo 
democrático”, afirmou Alba Lauria.

A presidenta da Regional de 
Silvânia, Almerinda Neves 

Batista de Deus, se reuniu na noite 
dessa quarta-feira (24) com o prefei-
to eleito de Vianópolis, Issy Quinam, 
para discutir os problemas da educa-
ção municipal.

 O município paga o Piso salarial, 
mas não respeita o Plano de Carreira 
e, de acordo com a representante sin-
dical, o prefeito eleito pediu tempo 
para reorganizar a prefeitura, mas se 
comprometeu a trabalhar com trans-

parência, respeitando a 
lei. “O Plano de Car-
reira deve ser respeita-
do por todos, inclusive 
pelos eleitos pela po-
pulação para defender 
uma educação publica 
gratuita e com valor 
social”, afirmou Al-
merinda. Na ocasião, o 
futuro gestor assinou a 
carta de compromisso com a Educa-
ção, elaborada pelo Sintego e entre-

gue a todos os  candidatos durante o 
período eleitoral.

Interior


