Assembleias Regionais

SINTET realiza visitas nos municípios
e mobiliza categoria para Greve Geral
SINTET REGIONAL DE PARAÍSO

Trabalhadores/as em educação em
assembleia na regional de Paraíso -TO.

Trabalhadores/as em Educação em
Paraíso se reuniram na sede do
SINTET na quinta-feira, 9, para discutir
a atual conjuntura nacional e
pontuaram sobre a necessidade de luta
contra a reforma da previdência. O
presidente José Roque participou da
reunião. “A atual conjuntura pede que
sejamos
mais
incisivos
nas
mobilizações. Se quisermos conquistas
precisamos sair pra luta”, disse Roque.

SINTET REGIONAL DE COLINAS
SINTET realizou dia 8/02, assembleia
regional em Colinas e ouviu demandas
da rede municipal e estadual. Categoria
quer solução no impasse causado pelo
fim do convênio entre banco e a
prefeitura de Colinas sobre os
empréstimos dos consignados.

SINTET REGIONAL DE DIANÓPOLIS
O presidente do SINTET Regional de
Dianópolis, Jailton Pereira visitou dia
03/02, trabalhadores/as das escolas de
Taguatinga, na Região Sudeste e alertou
categoria sobre reforma da previdência .

SINTET REGIONAL DE ARRAIAS

O presidente do SINTET Regional de
Arraias, Hélcio Coelho esteve visitando no
dia 8/02, os/as trabalhadores/as em
educação da Escola Zulmira Magalhães no
Povoado do Distrito de Arraias e da Escola
Est. Augusta Vaz em Combinado. O
trabalho da regional faz parte da agenda de
mobilização para a Greve Nacional
marcada para 15 de março.

SINTET AUGUSTINÓPOLIS
A presidente do SINTET Regional de
Augustinópolis, Coracy Lopes visitou entre
30/01 e 03/02os/as trabalhadores/as em
educação da rede estadual nas cidades de
São Miguel (Bela Vista), Axixá e da rede
municipal de Educação em Augustinópolis.
As visitas se dão em função da articulação
da assembleia na regional prevista para o
próximo dia 18 e para Greve Nacional dia
15 de março. De acordo com Coracy,
também
foram
realizados
recadastramento, filiações e informes
gerais à categoria.

No último dia 3/02, Hélcio Coelho se reuniu
com educadores/as das redes estadual e
municipal de Aurora do Tocantins.

SINTET REGIONAL DE MIRACEMA

Presidente do SINTET, José Roque na assembleia em
Miracema, dia 02/02.

O presidente do SINTET, José Roque
Santiago participou da assembleia regional
em Miracema, no último dia 02/02.
Educadores/as das redes municipais e
estadual participaram do encontro que
teve como pauta, a mobilização contra
reforma da previdência l. O presidente do
SINTET Regional de Miracema, Iata
Anderson também convocou a categoria
para participar da greve geral marcada
para iniciar dia 15 de março.

CNTE
O secretário-geral do SINTET e também
diretor da CNTE, Carlos de Lima Furtado
também esteve na assembleia para
reforçar a convocação para a Greve Geral.

SINTET REGIONAL DE GUARAÍ
O presidente do SINTET, José Roque
Santiago e a presidente da Regional de
Guaraí,
Iolanda
Bastos
visitaram
trabalhadores/as em educação da rede
municipal de Presidente Kennedy na
quarta-feira, 8/02 e ouviu as demandas da
categoria.

Na ocasião, o SINTET esteve na prefeitura
de Presidente Kennedy, onde protocolou
ofício pedindo uma reunião de urgência
para tratar do reajuste do piso da
categoria.

SINTET cobra concurso público em reunião com secretária de educação de Pedro Afonso

A

presidente do SINTET Regional de
Guaraí, Iolanda Bastos esteve
reunida na quarta-feira, 8 de
fevereiro, com a secretária municipal de
Educação de Pedro Afonso, Liliana
Cristofari para tratar de reivindicações da
categoria.
Na reunião esteve em pauta, a necessidade
de realização de concurso público, desvios
de função, remoção de servidor de forma
indevida, entre outros.

Ainda em Pedro Afonso, José Roque e
Iolanda Bastos visitaram trabalhadores/as
em educação da Escola Estadual Cristo Rei.
José Roque fez uma breve explanação
sobre o impacto da Reforma da
previdência para a Educação e convocou
os/as professores/as para participarem da
Greve Geral de 15 de março.

José Roque saudou a secretária que está há
apenas oito dias no cargo e falou que o
propósito do SINTET é fazer a luta em
defesa do/a trabalhador/a com base no
diálogo. "Precisamos ter o entendimento
que não se faz qualidade da educação sem
respeito e valorização do educador", disse
Roque.
“Temos boa vontade em resolver as
demandas solicitadas e me comprometo
em analisar a pauta", disse Cristofari.
Iolanda Bastos cobrou um prazo para que a
secretária
apresente
respostas
às
reivindicações e ficou acertada uma nova
reunião até o próximo dia 17.
Uma comissão de representantes dos/as
educadores/as
municipais
também
participaram da reunião.

Visita à Escola Cristo Rei em Pedro Afonso, dia8/02.

