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ATENÇÃO: Sintego repudia 
ameaças de exoneração

Não ceder às ameaças 
e procurar orientação 

jurídica do Sintego para 
as providências judiciais 
cabíveis. Esta tem sido a 
recomendação do sindica-
to aos inúmeros diretores 
que estão denunciando 
perseguição e ameaças de 
exoneração por parte da 

Seduc, devido à nota que 
a escola recebeu na avalia-
ção do Ideb, divulgada em 
agosto do ano passado.

Segundo os denun-
ciantes, as ameaças são 
verbais e partem dos sub-
secretários. Eles afirmam 
que são chamados às sub-
secretarias e avisados que 

perderão o cargo, porque 
a escola que dirigem não 
cumpriu a meta do Ideb, 
estabelecida pelo MEC/
INEP.

“A avaliação do Ideb é 
feita para auxiliar o servi-
ço público a investir em 
política educacional e a 
responsabilidade pela me-

lhoria do ensino é priori-
tariamente do governo, os 
trabalhadores executam 
os projetos estabelecidos, 
de acordo com as condi-
ções que lhes são ofereci-
das, portanto, não podem 
ser penalizados”, analisa a 
presidenta do Sintego, Iêda 
Leal.

O Sintego realiza-
rá nos dias 30 

e 31 de janeiro o En-
contro Estadual dos(as) 
Trabalhadores(as) em Edu-
cação Aposentados(as). O 
evento acontecerá no Au-
gustus Hotel, em Goiânia 
(30), e no Clube de Caldas 
Novas (31). As inscrições 
podem ser feitas na sede 
administrativa do sindicato 
e nas Regionais. Os interes-
sados podem ainda baixar 
pela internet e enviar para 
o e-mail secretariageral@
sintego.org.br

Com o tema Valoriza-
ção Sempre!, a programa-
ção conta com conferência 
e oficina, cujo objetivo é 
discutir com essa parcela 
da categoria pontos impor-
tantes no processo para a 
inatividade, a fim de enten-
der como a mudança afeta 
os trabalhadores; orientar 
os aposentados sobre como 
envelhecer com saúde; 
aprofundar o conhecimento 
sobre o estatuto do idoso e 
a importância da participa-
ção na luta, mesmo após a 
aposentadoria.

No encerramento, a 
noite cultural, com apre-
sentação de música, poe-
sia e autógrafo do livro A 
Construção do Espaço do 
Centro-Oeste, do professor 
Carlos Ugo Giannotti. 

“O Encontro é uma 
oportunidade de reunir os 
aposentados e discutir te-
mas inerentes a eles, sob a 
perspectiva da valorização 
do trabalhador, que conti-
nua, mesmo na inatividade 
profissional, afinal, eles são 
responsáveis também pelas 
conquistas que obtivemos 

ao longo dos anos”, infor-
ma a presidenta do Sintego, 
Iêda Leal.

A justiça de Trindade atendeu 
Mandado de Segurança im-

petrado pelo Sintego e determinou 
a recondução imediata da professora 

Maria Divina Cardoso de Castro à 
Escola Municipal Tabelião Augusto 
Costa, bem como o pagamento in-
tegral dos proventos não efetuados 
desde o afastamento, sob pena de 
multa diária no valor de R$ 1 mil.

A professora foi afastada em junho 
do ano passado pelo então prefeito 
Ricardo Fortunato e teve os venci-
mentos bloqueados, após a realiza-
ção de uma festa para comemorar o 
conserto da parte elétrica do ginásio 
de esporte, realizado com recursos 

arrecadados por meio de rifas e bin-
gos organizados pela própria Maria 
Divina. Por não ter citado o nome do 
gestor durante as comemorações, a 
professora foi punida.  

“É uma grande vitória e não espe-
rávamos que a justiça agisse de for-
ma diferente. O ex-prefeito, que não 
cumpriu com a obrigação de viabi-
lizar o conserto, agiu de forma po-
litiqueira e perseguiu a professora. 
A justiça foi feita”, comemora Iêda 
Leal, presidenta do Sintego.
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