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Estudantes e educadores “abraçam” o Parque 
Campininha das Flores em ato contra o racismo

Estudantes de escolas das 
redes municipal e estadual 
de Goiânia e Aparecida de 

Goiânia participaram nesta terça-
feira (20) de um grande abraço ao 
Parque Campininha das Flores, 
em homenagem ao Dia Nacional 
da Consciência Negra. A atividade, 
que é realizada há mais de 10 anos 
em Goiânia, é promovida pelo Sin-
tego, em parceria com o Movimento 
Negro Unificado e da Secretaria de 
Igualdade Racial da CUT-Goiás, da 
CNTE e do Centro de Referência 
Negra Lélia Gonzales. 

“Esse abraço simbólico repre-
senta o compromisso da Educação 
em lutar sistematicamente contra 
o racismo e todos os tipos de pre-
conceito. A cada ano que passa, a 
adesão ao projeto cresce porque 
as escolas procuram se aproximar 
cada vez mais das questões que 
são fundamentais para o exercício 
pleno da cidadania”, afirmou a pre-

sidenta do Sintego e secretária de 
Igualdade Racial da CUT-Goiás, 
Iêda Leal. 

O evento começou com apre-
sentações de estudantes que traba-
lharam ao longo do ano com ativi-
dades ligadas à identidade cultural 
afro-brasileira, como o grupo de 
alunos e alunas da Escola Munici-
pal Colina Azul, que participam do 

projeto “África: Um Continente Pró-
ximo”, coordenado pela professora 
Lúcia Lafaete.

O Sintego subsidia e acompanha 
trabalhos desenvolvidos pelas es-
colas da rede pública, por meio de 
palestras, oficinas, vídeo-debates e 
outras atividades que possibilitam a 
reflexão sobre identidade cultural e 
luta contra a discriminação.
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Professores de Inhumas escolhem a futura 
secretária de Educação

A professora da rede muni-
cipal de ensino, em Inhumas, 
Kátia Ribeiro, foi escolhida pe-
los professores daquele muni-
cípio como a futura secretária 
de Educação. A eleição acon-
teceu na última quinta-feira, 
08, quando puderam escolher 
entre cinco profissionais que 
se candidataram ao cargo. 

“Consideramos a indicação 
de Kátia Ribeiro, uma profes-
sora da rede municipal, para 
a Secretaria de Educação, um 
avanço. É um ganho termos o 

secretário saído da rede mu-
nicipal, que conhece a nossa 
realidade”, destacou o presi-
dente da Regional Sindical do 
Sintego, Paulo Roberto de Oli-
veira. 

A professora Kátia Ribeiro já 
foi secretária de Educação no 
município vizinho, Caturaí, e 
atualmente fazia parte de uma 
comissão que negociava com 
o prefeito as reivindicações da 
categoria. 

A escolha do futuro secre-
tário foi um compromisso de 

campanha feito pelo prefeito 
eleito de Inhumas, Dioji Ikeda, 
junto aos professores. “Poder 
escolher e indicar o secretário 
de Educação é uma vitória para 
a categoria. Esperamos que o 
compromisso do prefeito vá 
além, refletindo no respeito ao 
Piso e à Carreira dos professo-
res e servidores administrati-
vos, na realização de concur-
so e na melhoria da estrutura 
física das unidades escolares”, 
ressaltou a presidenta do Sin-
tego, Iêda Leal. 


