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Seduc promete iniciar em setembro a
implantação do Auxílio Transporte no interior
Em reunião com a diretoria do Sintero a Seduc prometeu
para setembro o início da implantação do Auxílio
Transporte nas localidades onde o benefício ainda não é
pago. O pagamento do auxílio transporte a todos os
trabalhadores em educação em todo o Estado é uma
conquista da categoria através da luta do Sintero, e
deveria ter iniciado em agosto. No entanto, a Seduc
alegou problemas e não implantou o Auxílio.

TRANSPOSIÇÃO

Deverão receber primeiro os trabalhadores em educação
dos municípios onde o processo de regulamentação do
transporte urbano já foi concluído. O Sintero mantém a luta
para que o Auxílio Transporte seja pago a todos os
trabalhadores em educação, em todo o Estado, como
verba indenizatória, com base no parecer da Procuradoria
Geral do Estado, que dispensa a regulamentação do
transporte coletivo local para a concessão do benefício.

Aposentados reconhecem a luta do
Sintero em defesa da categoria

Servidores do interior com nome na
lista devem procurar o Sintero
Os servidores que tiveram os nomes publicados no
Diário Oficial da União do dia 25/08/2015 para
enquadramento na folha da União devem procurar
com urgência a Comissão da Transposição na
SEARH para o preenchimento da ficha funcional com
os
dados
atualizados.
Os servidores que moram no interior do Estado devem
procurar as Regionais do Sintero, onde vão encontrar
um formulário a ser preenchido. Esse documento será
encaminhado pelo Sintero à SEARH, que cuidará do
restante da tramitação.
Esse é o resultado do trabalho do Sintero e de outros
sindicatos de servidores em parceria com a
Procuradoria Geral do Estado e a Superintendência
de Recursos Humanos do Governo do Estado.

Durante a realização do 3º Encontro de Aposentados da
Regional da Mata, em Alta Floresta do Oeste, os
aposentados fizeram muitos elogios à Direção do Sintero
em reconhecimento pela luta desenvolvida em defesa da
categoria, e manifestaram agradecimento pela recente
conquista, com a vitória na luta pela transposição dos
aposentados e pensionistas.
O Sintero entrou com ação na Justiça Federal para garantir
aos aposentados e pensionistas o direito à opção pela
transposição. As ações beneficiam tanto os que já estavam
aposentados quanto os que se aposentaram depois do
início do enquadramento na folha da União.
O Secretário de Aposentados da Executiva do Sintero,
Valdir Martins de Lima, disse que através de eventos
semelhantes o sindicato está promovendo a integração dos
aposentados da educação em todo o Estado.

Marcha das Margaridas

Ação da Isonomia Federal

Uma delegação de trabalhadoras e trabalhadores
em educação da Capital e do interior representou
Rondônia na Marcha Nacional das Margaridas,
ocorrida no dia 12, em Brasília. O evento reuniu
mais de 30 mil mulheres de todo o Brasil e
representações de 15 países em um protesto por
desenvolvimento sustentável, democracia, justiça,
autonomia, igualdade e liberdade. Durante as
manifestações, as representantes de Rondônia
incluíram pautas como o combate à violência
contra a mulher, a valorização dos profissionais
da educação e melhorias na segurança e na
saúde.

A direção do Sintero mantém contato oficial com a 2ª Vara do
Trabalho de Porto Velho para agendar uma para tratar da ação da
isonomia dos servidores federais do ex-Território. Recentemente
a direção do Sintero se reuniu com os servidores que aguardam
para receber a ação. Durante a reunião foram relatadas pela
direção do Sintero e pelos próprios servidores as dificuldades de
se obter informações acerca do processo e, principalmente, de
fazer a ação tramitar para a emissão do precatório e do
pagamento dos valores devidos aos servidores. Desde que o
processo foi tumultuado pela atuação de vários advogados
particulares, o Conselho Nacional de Justiça decidiu suspender a
tramitação para investigação.

Sintero participa de Congresso Estadual da CUT
O Sintero participou, nos dias 27 e 28 deste mês, em Ouro Preto do Oeste, do Congresso Estadual da CUT. Os
trabalhadores em educação como uma das maiores bases da central, também teve uma das maiores delegações.
Durante o evento foram discutidos problemas comuns à classe trabalhadora e as diretrizes dos sindicatos filiados à
CUT. Também durante o congresso foram eleitos os delegados de Rondônia ao Congresso Nacional da CUT e o
presidente da CUT/RO, Itamar Ferreira, foi reeleito para mais um mandato.

