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Em reunião com 
educadores da Rede 
Municipal de Ensi-

no de Jaraguá, durante o 
Sintego Itinerante, na ma-
nhã do dia 30 de maio, o 
sindicato informou que 
vai cobrar na justiça o pa-
gamento do Piso salarial. 

Sintego acionará o Ministério  
Público para garantir o Piso aos  

professores de Jaraguá

Nova Sede
Para melhor atender os fi-

liados, à noite foi inaugurada a 
sede da Regional, em Jaraguá, 
localizada na Rua José Gonçal-
ves, em frente ao salão de festa 
da Maçonaria.Jaraguá ganha sede do Sintego para atender os educadores

Em Goianésia, educadores  
discutem ameaças a direitos

Ameaças de perdas de direitos são discutidas durante Sintego Itinerante, 
em Goianésia

Segundo o presidente da 
Regional Jaraguá/Goia-
nésia, Kesimar Justino da 
Silva, a decisão foi tomada 
a partir de orientação do 
promotor de justiça, Eve-
raldo Sebastião de Sousa, 
assegurando que, a partir 
de representação do sindi-

Em Goianésia, uma 
discussão importante, du-
rante o Sintego Itinerante, 
foi o grande risco que os 
trabalhadores estão corren-
do com o golpe que afastou 
a presidenta eleita Dilma 
Rousseff, como o fim do 
Piso dos professores, da 
aposentadoria especial, dos 
royalties do petróleo e dos 
25% constitucionais para 
financiamento da Educação. 

“Estou muito preocupa-

da, pois foram conquistas de 
anos, que estão correndo o 
risco de irem pelo ralo, com 
o interino Michel Temer. 
Precisamos, mais do que 

“O projeto Sintego Itinerante 
é muito interessante, 

porque é melhoria para 
nós e é uma pena que os 
trabalhadores, que são 

os mais interessados, não 
participem ativamente da 

luta do sindicato”

“Eu acho que é muito  
importante ser sindicalizado, 

porque temos o apoio do 
Sintego. Uma pessoa sozinha 

não faz a luta, mas juntos 
somos fortes”

Professora RME de Jaraguá
Angelianne Aparecida Camargo

Professora RME de Jaraguá
Alessandra Ferreira da Silva Rodrigues
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O que disseram 
os trabalhadores

“Eu estou na rede há 
pouco tempo, mas eu vejo 
o quanto é importante a 

força do Sintego em favor 
dos nossos direitos” 

Professora RME de Goianésia
Renata dos Santos Ferreira Matos

cato, ajuizará mandado de 
segurança contra a prefei-
tura, pedindo o bloqueio 
dos recursos da secretaria 
de Educação para garantir 
o pagamento do Piso e a 
quitação dos meses em 
aberto de todos os anos 
anteriores.

nunca de nos unir e fortale-
cer a nossa luta, agora, para 
não perdermos nossos direi-
tos”, declarou a presidenta do 
Sintego, Bia de Lima.
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Ceres inova e leva estudantes para  
discutir sindicalismo, no Sintego Itinerante 

O Sintego Itinerante, realizado 
no dia 1º de junho, em Ceres, 
foi inovador. Levados pela 

direção da escola, estudantes do en-
sino médio do Colégio Estadual João 
XXIII ouviram da presidenta Bia de 
Lima a realidade por que passam a 
Educação e os educadores no Estado 
de Goiás e as dificuldades que enfren-
tam para a valorização profissional e a 
melhoria na qualidade do ensino, fa-
tos que comprometem o interesse pela 
carreira do magistério. 

Bia chamou a atenção para a ne-
cessidade dos estudantes se organiza-
rem em Grêmios Estudantis e partici-
parem das discussões sobre políticas 
públicas para a Educação, citando 
o movimento dos secundaristas de 
Goiânia, contra as OSs na Educação, 
e ainda, dos estudantes de São Pau-
lo, que no ano passado conseguiram 
barrar o fechamento de dezenas de 
escolas e, recentemente, conseguiram 
fazer a Assembleia Legislativa insta-
lar uma CPI para investigar desvios 

de dinheiro da merenda escolar.

Pauta de reivindicação
Aos trabalhadores, Bia explicou 

as dificuldades encontradas para ver 
cumprida a pauta de reivindicação 
da Rede Estadual, como o pagamento 
do Piso e da data-base, a realização de 
concurso público e a solução para o 
Quadro Transitório do Magistério.

Reforçando a necessidade do con-
curso, a diretora do Colégio Estadual 
João XXIII, Dinalva de Souza Máxi-
mo, disse que a escola só está no nível 
em que se encontra por contar com a 
maioria absoluta de professores efeti-
vos. Segundo a diretora, “não desme-
recendo os temporários, mas só a efe-
tividade garante direitos, segurança e 
dedicação dos trabalhadores na rede”.
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“Esse projeto tem uma marca muito 
proveitosa que é aproximar o Sintego e sua 
diretoria dos trabalhadores em Educação. 
Ter toda essa equipe do Sintego em nosso 

município, na nossa região, de forma a 
poder discutir, debater, desde a valorização 

do professor até as estruturas que hoje 
nós temos dentro da Educação, é uma 

oportunidade muito positiva” 

José Timóteo de Lima
Professor aposentado da REE de Ceres

Marcos Alves Ribeiro
Secretário Municipal de Educação de Ceres

“O sindicato dá ao trabalhador 
a garantia de que os direitos são 
e serão preservados e o Sintego 

tem nos mostrado que luta 
pela manutenção das nossas 

conquistas”

“Sou filiado há 34 anos, 
porque o Sintego luta 

pela gente. Se não fosse o 
sindicato, estaríamos perdidos 

por causa das políticas dos 
governos para a Educação”

Wellington Correia Vale
Professor temporário REE de Ceres

Secundaristas participam do Sintego Itinerante para aprender sobre  
sindicalismo
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A Regional de Itapaci/
Crixás foi a 22ª visi-
tada pelo Sintego Iti-

nerante, realizado no dia 2 
de junho. Em visita às escolas 
estaduais, a presidenta Bia de 
Lima informou sobre as difi-
culdades nas negociações com 
o Governo do Estado para o 
cumprimento da pauta de rei-
vindicação e lembrou as ações 
judiciais ganhas, que obrigam 
o governo a pagar os calotes 
de 2013 e 2014 aos professores 
PIII e PIV, e a data-base/2015 
dos administrativos, além da 
publicação de portaria pela 
Seduce, criando a comissão 
que vai elaborar um novo Pla-
no de Carreira para os funcio-
nários das escolas.
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“Com o Sintego Itinerante a 
gente conhece melhor nossos 

direitos e, com isso, participamos 
mais da luta para defender 

nossas conquistas” 

Édson Aparecido Ramos
Professor REE e RME de CrixásMaria Helena de Souza Maciel

Professora RME de Crixás
“A presidenta da Central do Sintego 
hoje em Crixás é muito bem-vinda. 

O Sintego Itinerante nos dá mais 
segurança e nos mostra que temos 

respaldo não nó no âmbito do 
Estado, mas também, na nossa 

luta nos municípios”

“O momento atual que 
vivemos com a conjuntura 
política ameaçando nossos 
direitos, a luta tem de ser 

fortalecida para continuar e 
só com o sindicato poderemos 

reverter a situação”

Marlúcia Rodrigues Santana
Professora RME de Crixás

Itapaci/Crixás é a 22ª Regional  
a receber o Sintego Itinerante

Educadores do Colégio Estadual Manuel Lino de Carvalho recebem o 
Sintego Itinerante

Além disso, por meio de 
ação judicial protocolada pelo 
Sintego, o Ipasgo vai devolver 
os descontos indevidos feitos 
no 13º e no 1/3 das férias dos 
anos de 2005, 2006 e 2007.

Aos educadores munici-
pais, a presidenta do Sintego, 
Bia de Lima, lembrou da luta 
do sindicato, que garantiu, no 
final do ano passado, o paga-
mento do Piso aos professores.
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Expediente

Em Uruaçu, Sintego Itinerante reúne  
educadores de cinco municípios

Trabalhadores da Educa-
ção de Amaralina, Mara 
Rosa, Nova Iguaçu de 

Goiás e Uruaçu participaram da 
reunião do Sintego Itinerante 
para discutir problemas enfren-
tados tanto na Rede Estadual, 
quanto nas municipais.

Com a denúncia de educado-
res de Amaralina sobre a dificul-
dade para implantar um Plano 
de Carreira no município, a pre-
sidenta do Sintego, Bia de Lima, 
agendou audiência e se reuniu 
com a secretária de Educação, 
Vanuzia Ramalho, o assessor ju-
rídico, Walter Paiva de Araújo, e 
o contador da prefeitura, Villem 
Henrique Barreira e ficou acor-
dado que será construída uma 
proposta com a categoria e logo 
após as eleições o prefeito enca-

minhará à Câmara Municipal.
Na Rede Estadual, os con-

tratos temporários denunciaram 
o atraso no pagamento de salá-
rio e a dificuldade de solucionar 
o problema na subsecretaria de 
Educação.

Bia de Lima orientou que 
professores e administrativos 
temporários que estejam com os 
salários atrasados neste ou nou-
tros anos devem protocolar o pe-
dido de ressarcimento pelos me-
ses que trabalhou e não recebeu, 
junto à Seduce, levando cópia da 
frequência, documentos pesso-
ais (RG e CPF). Com a devida 
documentação em mãos, devem 
comparecer ao Sintego, com o 
número do protocolo para que 
seja providenciada ação judicial 
para garantia do direito.

Educadores discutem Piso e contratos temporários, em Uruaçu

“O Sintego nos ajudou a resolver  
o problema do Piso em Nova 

Iguaçu de Goiás e desde 2011 
recebemos direitinho. O Sintego 

Itinerante está mostrando o 
trabalho do sindicato”

Professora RME de Nova Iguaçu de Goiás
Maria Aurora Bueno Carvalho
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O que disseram  
os trabalhadores

“O sindicato é importante na 
vida do trabalhador, porque é 

quem tem a força para lutar pelos 
nossos direitos” 

Professora RME de Goianésia
Renata dos Santos Ferreira Matos

Administrativo REE de Mara Rosa
José Cardoso dos Santos

“No meu ponto de vista, o 
Sintego Itinerante é um projeto 

muito importante. Nós, da 
área da educação somos muito 

massacrados e hoje eu acho que 
é o dia da oportunidade da gente 

discutir os problemas que estamos 
passando e buscar solução”


