
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletim do SINTERO - Setembro 2015 

 
Sintero convoca filiados para o 14º Congresso  

Estadual dos Trabalhadores em Educação  

Uma comissão eleita durante reunião dos membros do 
Sistema Diretivo do Sintero trabalha para definir os últimos 
preparativos para a realização do 14º Congresso Estadual 
dos Trabalhadores em Educação, evento que acontece em 
Porto Velho nos dias 29, 30 e 31 de outubro deste ano. 
Previsto no artigo 9º do Estatuto do Sintero, o Congresso é 
destinado a analisar a situação específica da categoria e a 
situação política, econômica e social do Estado e do país, 
bem como definir a linha de ação do Sindicato e as suas 
relações intersindicais, além de fixar o seu plano de lutas. 
O 14º Congresso Estadual dos Trabalhadores em 
Educação terá como tema: Formação + Salário Digno + 
Valorização Profissional = Escola de Qualidade, e deverá 
discutir, também, outros assuntos inerentes ao cotidiano 
dos profissionais da educação, como violência nas 
escolas, currículo escolar, o avanço da tecnologia e sua 
aplicação no processo educacional, bem como as lutas da 
categoria por seus direitos. 

A diretoria do Sintero destaca a realização do 
congresso como um dos eventos mais importantes do 
Estado para a discussão de temas relacionados à 
educação. Por isso é importante que os trabalhadores 
em educação de todo o Estado se envolvam nas 
discussões que sempre visam à busca de soluções 
para as diversas questões. 
O congresso será realizado para 400 delegados que 
devem ser eleitos nas assembleias a serem realizadas 
pelas Regionais. A Direção do Sintero incentiva os 
trabalhadores em educação de todos os municípios a 
participarem das assembleias de suas respectivas 
Regionais e a se inscreverem para compor as 
delegações. É importante que a base participe do 
congresso, principalmente aqueles trabalhadores que 
nunca participaram. Precisamos ampliar as discussões 
para que os temas em pauta cheguem à atividade fim, 
que é o processo educativo. 

 

Direção do Sintero cumpre agenda de visitas em todo o Estado 
 

A diretoria do Sintero cumpre uma agenda permanente de visitas a todos os municípios, em todo o Estado. Durante 
as reuniões e assembleias os diretores do Sintero repassaram aos trabalhadores em educação, informações sobre 
as atividades do sindicato, e os informes sobre a transposição, regime previdenciário, auxílio transporte, precatórios 
e sobre as ações judiciais movidas pelo Sintero na defesa dos direitos da categoria. Já foram visitados os municípios 
das Regionais Cone Sul, Apidiá e Rio Machado. As demais Regionais serão visitadas nas próximas etapas. 
 

Em reunião com a secretária de Estado da Educação 
Fátima Gavioli, o Sintero discutiu diversos temas de 
interesse dos trabalhadores em educação estaduais.  
Durante a reunião a secretária expôs a necessidade de 
se promover alterações na Lei Complementar nº 680 
(Lei do Plano de Carreira da Educação). Para isso, 
disse que será criada uma comissão de técnicos com a 
participação de um titular e um suplente indicado pelo 
Sintero. 
Ela reafirmou que o auxílio transporte para os 
trabalhadores em educação do interior do Estado será 
implantado gradativamente, e que não há necessidade 
de montar processos individuais. A secretária anunciou 
que neste mês de setembro o benefício está implantado 
no município de Cerejeiras. Em outubro será a vez de 
Pimenteiras, Corumbiara e Buritis.  

 

Já nos demais municípios o Auxílio será implantado a 
partir de novembro. Ela manifestou preocupação com a 
evasão escolar, especialmente no ensino médio 
noturno, e pediu apoio do Sintero para discutir projetos e 
ideias que tragam uma solução para o caso. 
A diretoria do Sintero reforçou o posicionamento do 
sindicato, de que a Seduc precisa de um sistema de 
gestão mais eficiente, precisa valorizar os profissionais 
da educação, precisa valorizar a carreira, e que o 
governo precisa dar mais atenção à educação, 
especialmente quanto à destinação de recursos. 
O Sintero defendeu a realização de concurso público 
com salários mais atraentes visando preencher os 
cargos existentes no quadro da Seduc, e também a 
implantação de políticas de formação continuada 
visando à melhoria da qualidade do ensino. 

 

 

Lei 680 – Auxílio Transporte – Valorização Profissional 

FILIAÇÃO ON LINE 

Seguindo o propósito de trabalhar sempre buscando a eficiência e uma atuação para atender cada vez melhor as 
necessidades dos trabalhadores em educação o Sintero lançará nos próximos dias uma ferramenta que vai facilitar 
a filiação através da internet. 
O trabalhador em educação poderá preencher o formulário de filiação diretamente na página do Sintero, na internet, 
e encaminhar à Diretoria Regional a que está vinculado o município onde trabalha. Na mesma mensagem o 
trabalhador poderá anexar a documentação necessária à filiação. A Direção do Sintero vai receber o formulário de 
filiação e tomar todas as providências.  


