
Quarta-feira, 28 de novembro de 2012

Presidenta do Sintego participa do 
I Seminário “África em Sala de Aula”
A presidenta do Sinte-

go, Iêda Leal, partici-
pou da abertura do I Seminário 
África em Sala de Aula, reali-
zado, em Campo Grande, pela 
Federação dos Trabalhadores 
em Educação do Mato Grosso 
do Sul (FETEMS) e pelo Con-
selho Estadual dos Direitos dos 
Negros (CEDIME). No even-
to, Iêda representou também 
a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação.

O objetivo do Seminário foi 
debater a efetiva aplicação da 
Lei 10.639/03, que estabelece 
a obrigatoriedade do estudo da 
história e da cultura afro-bra-

sileira e africana no currículo 
escolar e contou com a partici-
pação do ex-deputado-federal 
por MS e advogado, Ben-hur 

Ferreira, autor da lei.
“Iniciativas como esse Se-

minário ampliam o debate sobre 
o tema e a necessidade da  apli-

cação efetiva da legislação para 
que possamos ter de fato uma 
sociedade sem preconceito, sem 
discriminação e sem racismo”, 
afirmou Iêda.

De acordo com o presidente 
da FETEMS, Roberto Magno 
Botareli Cesar, a participação 
de Iêda engrandeceu o Semi-
nário. “A companheira Iêda é 
militante do movimento negro, 
tem conhecimento da importân-
cia da efetivação da Lei 10.639, 
portanto a nossa Confederação 
acertou em enviá-la como re-
presentante para engrandecer o 
nosso debate”, afirma.
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Escolas e CMEI´s de Aparecida de Goiânia 
escolhem diretores e secretários

As escolas municipais 
e CMEIS de Aparecida de 
Goiânia realizam, na pró-
xima sexta-feira (30), elei-
ções para gestores (as) e 
secretários (as) de suas uni-
dades. Esta será a segunda 
eleição direta realizada pela 
Secretaria Municipal de 
Educação e é resultado de 
muita luta do Sintego pela 
gestão democrática. 

“Sempre foi nossa ban-
deira de luta. Poder esco-
lher os diretores e secretá-
rios das unidades escolares 
de Aparecida de Goiânia é 

uma vitória muito grande”, 
afirmou o presidente da Re-
gional Sindical do Sintego 
Delson Vieira dos Santos.

As eleições nas escolas 
municipais de Aparecida te-

rão impacto sobre toda rede, 
que atende cerca de 32 mil 
alunos. Pelo menos 2 mil 
professores e mais de 800 
funcionários administrati-
vos efetivos participarão 

do processo. Puderam-se 
inscrever para concorrer às 
vagas professores estáveis, 
com experiência mínima de 
três anos e que já estives-
sem trabalhando na unidade 
por mais de um ano.

Encontram-se abertas as 
matrículas nas redes estadu-
al e municipal de Educação 
de Goiânia para o ano letivo 
de 2013. Para as escolas es-
taduais, o atendimento para 
estudantes vai até o dia 18 de 
dezembro. Os interessados 
devem acessar o site www.

matricula.go.gov.br e preen-
cher o cadastro. O site ainda 
oferece a opção de busca por 
escolas, caso os pais não sai-
bam os nomes ou onde elas se 
localizam. O atendimento por 
telefone só será disponibiliza-
do pela Seduc em dezembro.

Já na rede municipal, o 

atendimento pode ser feito por 
meio do Telematrícula (156) 
que está disponível 24 horas, 
inclusive finais de semana e 
feriados, e as ligações podem 
ser realizadas também pelo 
celular. Pela internet, a matrí-
cula é realizada por meio do 
portal da Prefeitura de Goiâ-

nia, www.goiania.go.gov.br, 
no link e-matrícula.

Estão abertas as matrículas para as escolas 
estaduais e municipais de Goiânia

Serviço

Eleições para diretores (as) 
e secretários (as) das Esco-
las Municipais e CMEI´s de 
Aparecida de Goiânia

Data: 30 de novembro

Horário: das 07h30 às 21h


