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Sintego cobra projeto das novas 
escolas de tempo integral

Preocupado com a for-
ma como estão sendo 

implementadas as escolas 
de ensino médio em tempo 
integral pela rede estadu-
al de Educação, o Sintego 
se reuniu na última terça-
feira (27) com o superin-
tendente de Ensino Médio 
da Seduc, Fernando Pereira 
dos Santos, para cobrar in-
formações sobre o projeto 
que será encaminhado à 
Assembleia Legislativa na 
próxima semana. 

“Não somos contra a 
Educação em tempo inte-
gral, pelo contrário, esta 
é uma bandeira de luta de 
todos os educadores, mas o 
tema requer amplo debate 
e atenção antes de ser im-
plementado”, ressaltou a 
presidenta do Sintego,Iêda 
Leal. 

Durante a reunião, os 
representantes do sindicato 
questionaram sobre o Pro-
jeto Político Pedagógico 
das unidades, o qual, se-
gundo o superintendente, 
ainda não está pronto. O 
Sintego sugeriu então que a 
Seduc abra o diálogo com 
os educadores por meio do 
sindicato, do Conselho Es-
tadual de Educação e de-
mais órgãos voltados ao en-

sino público de Goiás, para 
discutir a questão antes de 
enviar o projeto de lei para 
a Assembleia Legislativa. 

Entre outras questões 
levantadas estão a carga-
horária dos professores e 
servidores administrativos, 
as disciplinas que serão 
ministradas nos dois perío-
dos, a modulação dos pro-
fissionais que não puderem 
permanecer nas escolas e 

os critérios que definirão 
o perfil dos professores e 
funcionários que desempe-
nharão funções nessas uni-
dades. 

“Os profissionais estão 
desorientados, não rece-
bem informações coerentes 
sobre a sua permanência 
nessas escolas e também 
não sabem para onde serão 
transferidos. Um projeto 
que afeta a vida de milha-
res de pessoas não pode ser 
implementado assim, sem 
uma ampla discussão”, des-
tacou a tesoureira do Sinte-
go, Bia de Lima. 

Participaram também 
dessa reunião o secretário-
Geral do Sintego Reginaldo 
Guimarães e o secretário de 
Assuntos Jurídicos, Pedro 
Soares.
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Sintego comemora primeiro ano da 
Secretaria Municipal da Mulher

O Sintego participou na 
terça-feira (27) da soleni-
dade que marcou o primei-
ro aniversário da Secretaria 
Municipal de Políticas para 
as Mulheres, em Goiânia, 
com a inauguração do Au-
ditório Sueli Fraissat, em 
homenagem à advogada, 
educadora e militante dos di-
reitos humanos, em especial, 
os direitos das mulheres. 

A secretaria foi a pri-
meira criada por lei e não 
por decreto, e é resultado 
da luta dos movimentos fe-
ministas goianienses, tendo 

como objetivo aprimorar os 
projetos desenvolvidos pela 
então Assessoria da Mulher, 
além de criar novos projetos, 
elaborar políticas públicas, 

como combater o tráfico de 
mulheres, a violência e o ali-
ciamento de meninas.

“A criação da Secreta-
ria é um marco importante 

na história de Goiânia, uma 
conquista que decorreu da 
persistência, luta e esperan-
ça das mulheres goianien-
ses”, destacou a presidenta 
do Sintego, Iêda Leal. 

Durante a solenidade, a 
primeira dama do municí-
pio, Tereza Beiler, anunciou 
a criação da Casa Abrigo, 
destinada a abrigar, em ca-
ráter temporário, as menores 
e as mulheres, em risco de 
vida e/ou segurança pessoal, 
em decorrência de violência 
doméstica.


