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Sintego se reúne com Casa Civil para 
discutir projeto do Quadro Transitório
A presidenta do Sintego, 

Iêda Leal, e a tesourei-
ra, Bia de Lima, se reuniram na 
sexta-feira (26) com analista da 
Casa Civil e representantes da 
Seduc para discutirem a pro-
posta encaminhada pelo sin-
dicato para as alterações per-
tinentes ao Quadro Transitório 
do Magistério.  

“Sempre foi compromisso 
do Sintego resolver essa situa-
ção, queremos e lutamos para 
o reconhecimento desses pro-

fissionais”, afirmou Iêda. 
De acordo com Bia de 

Lima, o projeto está sendo 
analisado para que sejam 
feitas adequações que não 
esbarrem na legislação, mas 
que atendam os anseios dos 
trabalhadores. “Tudo caminha 
para que seja criada uma gra-
tificação de efeito incorporável 
para amenizar as distorções 
que existem. Estamos traba-
lhando para melhorar a pro-
posta”, destacou.

Sintego defende interiorização e 
melhoria no atendimento do Ipasgo
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O Fórum em Defesa dos 
Serviços e Servidores Pú-
blicos de Goiás se reuniu 
nesta segunda-feira (29) 
para a apresentação do 
diagnóstico do Ipasgo, feito 
pelo presidente Francisco 
Taveira Neto. Durante a reu-
nião, o gestor apresentou 
uma radiografia do Instituto 
e alguns desafios propostos 
para serem alcançados a 
médio e longo prazos, entre 
eles, aumentar o atendimento nas 
áreas de pediatria, geriatria e endo-
crinologia, a interiorização e a cons-
trução do Hospital do Servidor. 

A presidenta do Sintego, Iêda

Os professores da rede 
municipal de ensino de 
Caldazinha decidiram na 
última semana pela sus-
pensão da paralisação de 
suas atividades até o dia 
5 de novembro. Caso o 
prefeito não pague a folha 
atrasada a todos os tra-
balhadores até essa data, 
a greve será retomada. 

De acordo com o pre-
sidente da Regional de 
Aparecida de Goiânia, 

Delson Vieira, o paga-
mento dos salários foi 
feito somente para alguns 
servidores, sem que hou-
vesse explicação sobre 
os critérios utilizados para 
que uns recebessem e 
outros, não. 

“Estamos aguardando 
o pagamento de todos 
os trabalhadores. Se eles 
não receberem, a catego-
ria retoma o movimento”, 
destacou. 

Interior

A convite do Sintego, o 
educador Ubiratan Fran-
cisco de Oliveira, da Esco-
la Centro-Oeste de Forma-
ção da Central Única dos 
Trabalhadores (ECO/CUT) 
Apolônio de Carvalho, es-
teve no dia 27, em Cacho-
eira Dourada, ministrando 
a oficina Sindicalismo e 
Política Educacional.

Bira abordou, entre ou-
tros tópicos, a importância 
do sindicalismo propositivo 

e a concepção de educa-
ção da CUT. Como pon-
tua em um dos seus arti-
gos a coordenadora geral 
da ECO/CUT, Sueli Veiga 
Melo, “a formação sindical 
visa desenvolver a eman-
cipação política, social e 
humana dos trabalhadores 
e trabalhadoras, tanto para 
as relações de trabalho e 
no trabalho, quanto nas re-
lações pessoais e sociais 
em geral.”

Cachoeira Dourada: oficina 
sobre sindicalismo

Leal, destacou que a preocupação 
primeira deve ser com a melhoria do 
atendimento aos usuários e reforçou 
a necessidade de interiorização da 
prestação de serviços para evitar

que o segurado se desloque 
da sua cidade em busca de 
tratamento na Capital.  

Iêda falou também da 
preocupação com o número 
excessivo de terceirizados 
no Instituto e cobrou em-
penho para a realização de 
concurso público para provi-
mento das vagas no Institu-
to

A tesoureira do Sintego 
e presidenta da CUT, Bia de 

Lima, questionou a demora para es-
colha dos novos diretores do Ipasgo 
e sugeriu que os nomes já indicados 
para a presidência sejam considera-
dos. 


