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TRANSPOSIÇÃO
Sintero disponibiliza modelo de declaração
Com a finalidade de agilizar a transposição para que o Ministério do Planejamento inclua os servidores na folha de
pagamento da União o mais rápido possível, a Comissão Estadual elaborou um modelo de declaração em que o servidor
concorda com a inclusão no quadro do governo federal.
Cada servidor que receber a correspondência do Ministério do Planejamento informando que o seu processo foi deferido,
deve imprimir o modelo de declaração, preencher com o número do processo, a data, assinar a declaração e entregar no
sindicato juntamente com cópia da correspondência recebida.
A Comissão Estadual e os sindicatos vão encaminhar essa declaração imediatamente para a Comissão do MPOG, em
Brasília, e assim os técnicos do governo federal não precisarão esperar o retorno do AR para publicar a transposição no
Diário Oficial e incluir na folha de pagamento da União.
Essa medida tornou-se necessária porque a resposta do AR confirmando que o servidor recebeu a correspondência está
demorando muito para chegar à Comissão em Brasília, o que pode atrasar a inclusão dos servidores em folha.
Para imprimir o modelo de declaração o servidor deve acessar o site do Sintero na internet.

Sintero realizará encontro
estadual de aposentados

Curso de formação para
dirigentes sindicais

A Secretaria de Aposentados da Diretoria Executiva do
Sintero promoveu visitas às regionais Cone Sul, Rio
Machado, Apidiá, Guaporé e Estanho com objetivo de
organizar encontros regionais, onde serão indicados
representantes da categoria para um encontro estadual de
aposentados.
O grande encontro estadual deverá ser realizado em JiParaná, em data ainda a ser definida. O evento terá em seu
conteúdo discussões sobre a garantia do direito coletivo
dos aposentados, qualidade de vida e lazer, além de
promover o intercâmbio de informações entre esses
trabalhadores, conforme diretrizes aprovadas no Congresso
da CNTE, realizado em Vitória (ES).

O Sintero realizou em Porto Velho o segundo módulo do
curso de formação sindical, destinado à melhoria da
atuação dos dirigentes sindicais.
O curso é realizado em parceria com a CNTE visando à
capacitação de dirigentes sindicais em todo o Brasil. O
segundo módulo tratou da importância da comunicação
sindical e seus efeitos na organização dos trabalhadores e
na luta das categorias.
Para ministrar o módulo o Sintero convidou a jornalista
Cláudia Santiago, do Núcleo Piratininga de Comunicação,
do Rio de Janeiro, autora do conteúdo dos fascículos do
módulo. Cláudia Santiago é especialista em comunicação
sindical e uma das maiores autoridades sobre o tema no
Brasil. Ela foi assessora de imprensa da CUT e de grandes
entidades sindicais do país.

Direção do Sintero retoma agenda de visitas às escolas
A direção do Sintero retomará, nos próximos dias, a agenda de visitas às escolas em todo o Estado. Recentemente a
direção visitou escolas e se reuniu com trabalhadores em educação estaduais e municipais em Nova Mutum, Abunã,
Fortaleza do Abunã, Vista Alegre do Abunã, Extrema, Nova Califórnia, União Bandeirantes.
Durante as visitas e reuniões os diretores do Sintero repassaram aos trabalhadores em educação informações sobre as
atividades sindicais, sobre as ações judiciais e sobre os direitos dos trabalhadores. As reuniões também tiveram a
finalidade de promover uma aproximação maior da direção do sindicato com a base e ouvir as reivindicações da categoria
para que as soluções sejam encaminhadas.
Em todos os encontros, além de falar das atividades sindicais, os diretores do Sintero tiraram dúvidas dos trabalhadores
sobre transposição, ações judiciais, precatórios, aposentadoria e outros assuntos de interesse dos servidores.

Pesquisa revela que professores fazem jornada extra para complementar renda
Hoje, quatro em cada dez docentes da rede básica no país, ou 41% do total, fazem jornada dupla ou tripla, com atividades dentro e
fora da educação para complementar a renda. Desse universo, 10% chegam a atuar em atividades fora da educação. Os dados,
tabulados pela organização Todos pela Educação a pedido da Folha de São Paulo, são de questionário federal preenchido por 225
mil professores da rede pública do 5º e 9º ano do ensino fundamental, amostra que compreende os principais anos dessa etapa de
ensino. Ao todo, o fundamental reúne 1,4 milhão de professores.
Em 16 Estados, o índice supera a média nacional. Rio Grande do Norte (55%) e Roraima (54%) lideram. Na outra ponta, estão
Tocantins e Distrito Federal, com 22,6% e 12,7%, respectivamente. Em São Paulo, cerca de 41% dos professores do ensino
fundamental aderem a atividades extras. O levantamento mostra ainda que cerca de 30% dos professores que atuam em uma escola
por 40 horas ou mais por semana também arranjam tempo para complementar a renda com outras atividades.

