
Servidores Municipais de Goiânia em Greve

A Assembleia unificada, que 
foi composta por servido-
res municipais de Goiânia 

de diversas categorias,  realizada 
em 07 de agosto de 2018, na Câ-
mara Municipal de Goiânia,  deli-
berou greve em formato inovador, 
considerando a atual conjuntura 
quanto ao não cumprimento, por 
parte da gestão municipal, da pauta 
de reinvindicações dos trabalhado-
res do município. 

Este formato  propõe para os 
dias 15 e 16 de agosto, Greve Ge-
ral, com a finalidade de pressionar 
a Prefeitura e acompanhar na Câ-
mara Municipal de Goiânia o an-
damento do Projeto da Reforma 
do Instituto de Previdência dos 
Servidores Municipais (IPSM) e a 
votação dos reajustes do Piso Sala-
rial dos Professores e a Data-Base 
(2017/2018). As mobilizações des-
ses dias devem ser concentradas 
na Câmara Municipal de Goiânia 
e serão realizados pelo SINTEGO e 
demais sindicatos que compõem o 
Fórum das Entidades dos Servido-
res Municipais de Goiânia. 

Histórico da Luta/2018 
Desde fevereiro o SINTEGO 

tem buscado o diálogo junto à 
gestão municipal, cobrando as 
reivindicações pertinentes à pau-
ta da Educação.
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A cada agenda com o Paço 
Municipal, o SINTEGO, convoca-
va Assembleia para ouvir a Cate-
goria e traçar estratégias coletivas 
para as negociações junto ao exe-
cutivo. Neste sentido, foram reali-
zadas até o momento:
• 08 Assembleias, onde foi ins-

tituída a COMISSÃO MU-
NICIPAL DE GOIÂNIA, que 
tem dialogado constantemente 
junto à diretoria do SINTEGO;

• Vigilias no paço para garantir 
agendas com o Secretário de 
Governo e Prefeito;

• Reuniões com Diretores das 
Instituições Municipais;

•  Ato em defesa do IMAS;
•  Panfletagem em escolas, feiras 

livres e terminais, com o obje-
tivo de conscientizar a comu-
nidade acerca da situação dos/
as trabalhadores/as da Educa-

ção do Município de Goiânia;
• Carta da Educação aos verea-

dores de Goiânia – Foi entre-
gue a cada vereador a carta 
da educação aprovada em As-
sembleia;

• Plantão na CCJ para arquiva-
mento do primeiro projeto de 
Reforma do IPSM;

• Participação efetiva no Conse-
lho Municipal de Assistência 
Previdênciária (CMAP), na 
construção de relatório funda-
mentado em prol da garantia 
do direito do/a trabalhador/a  
do município a aposentadoria;

• Mobilizações em agendas do 
prefeito junto à sociedade 
Goianiense  - Mutirões, visi-
tas à escolas/CMEIS, CEI da 
Saúde, dentre outras, sempre 
cobrando o cumprimento da 
pauta da Educação.

Mobilização Permanente!
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Como a Gestão Municipal Reagiu?
Até maio, embora tenham sido 

várias as mobilizações, a prefeitura 
permanecia inerte às demandas da 
Educação, alegando falta de recur-
sos financeiros.

Em junho, começamos a ou-
vir sinalizações da Prefeitura com 
relação à pauta da Educação. E, 
em julho, durante férias coletivas 
da educação, fizeram uma pro-
posta para o pagamento do Piso 
Salarial dos Professores e da Da-
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Encaminhamentos  
da Assembleia
Após ouvir as categorias presen-

tes, no ato unificado, a Assembleia 
deliberou:
• Greve Geral em formato inova-

dor, com paralisação geral de to-
dos/as servidores/as municipais 
nos dias em que o PL da Reforma 
do IPSM, estiver em discussão 
na Câmara Municipal;

• Inicialmente, a Greve aconte-
cerá nos dias 15 e 16 de agos-
to, com mobilização na Câmara 
Municipal a partir das 09 horas 
da manhã;

• Solicitação à CCJ de acatar o 
Relatório encaminhado pelo 
CMAP;

• Solicitação ao Executivo de en-
caminhamento imediato do pro-
jeto de reajuste do Piso Salarial 
dos Professores e da Data- Base 
(2017-2018) para todos/as servi-
dores/as do município.
O SINTEGO, no seu site e em 

suas redes socias, manterá a catego-
ria informada sobre a organização 
das mobilizações dos dias 15 e 16 
de agosto e sobre as próximas ações 
referente a essa decisão de Greve. 
Para a presidenta do SINTEGO, 
Bia de Lima, as mobilizações dos/
as servidores/as municipais, nesses 
dois dias é de fundamental impor-
tância para garantia de direitos dos/
as trabalhadores/as do município.

“Nós temos, na atual conjuntu-
ra, duas preocupações. A primeira 
é para agora, que possam ser rea-
lizados os pagamentos dos reajus-
tes dos/as servidores/as, Data-Base 
(2017-2018) e Piso Salarial dos/as 
Professores/as. A segunda, é com o 
nosso futuro! Queremos segurança 
aos servidores/as, que o IPSM man-
tenha condições de garantir aposen-
tadorias e pensões,” afirmou a pre-
sidenta do SINTEGO, Bia de Lima.

ta-Base (2017-2018), que seria 
dividido, inicialmente em 10 par-
celas. Depois, de muita resistên-
cia a gestão propôs o pagamento 
do reajuste dos/as trabalhadores/
as em 8 parcelas. 

Frente a última proposta fei-
ta pelo executivo, o SINTEGO e 
demais sindicatos, apresentaram 
às Categorias para apreciação e 
ampla discussão na última Assem-
bleia , realizada no dia 07/08/2018.

Assembleia 
da Rede 
Municipal 
de Ensino - 
27/03/2018

Assembleia unificada dos  
servidores municipais - 05/06/2018

SINTEGO faz ato em defesa 
do IMAS - 11/04/2018

Agenda do prefeito no setor Perim, SINTEGO  Presente! - 08/06/2018
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SINTEGO cobra que a Prefeitura continue convocando  
os aprovados no último concurso da Educação 

Depois de intensa cobrança do  
SINTEGO, Prefeitura de Goiânia paga  

o adicional de incentivo funcional de 30% 
para Auxiliares de Atividades Educativas

SINTEGO se reúne 
com diretores/as e 
ex-diretores/as do 

Município de  
Goiânia para tratar 

da Estabilidade  
Econômica

O Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação de Goiás 
(SINTEGO) cobra, constante-
mente, para que a Prefeitura de 
Goiânia resolva o déficit de ser-
vidores/as que têm comprometi-
do o funcionamento das instui-
ções educacionais. Por isso, em 
negociação com o SINTEGO, 
o secretário de Governo, Paulo 
Ortegal, anunciou que a Prefei-
tura convocará 1.818 pessoas 
aprovadas no concurso público, 
realizado em 2016. 

A presidenta do SINTEGO, 
Bia de Lima, afirma: “A situação 

Em todas as reuniões e 
audiências que o Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação 
de Goiás (SINTEGO) esteve 
com representantes da Prefei-
tura de Goiânia, o SINTEGO 
sempre cobrou o pagamento 
do Adicional de Incentivo Fun-
cional de 30%, previsto na Lei 
nº9637/2015, aos novos concur-
sados para o cargo de Auxiliares 

dos déficts nas instituições edu-
cacionais no município de Goiâ-
nia, encontra-se insustentável, 
uma vez que os/as trabalhadores/
as da Educação estão sobrecarre-
gados, o que torna o atendimento 
precarizado!”

O Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação de Goiás 
(SINTEGO) e o Conselho 
dos Diretores e Dirigentes 
das Escolas Municipais de 
Goiânia (Condir) estão jun-
tos com os com diretores/as 
e ex-diretores/as das Esco-
las e CMEIS Municipais de 
Goiânia na cobrança pela a 
incorporação da gratificação 
de Estabilidade Econômica 
em seus salários.

Na última audiência, a 
SME se comprometeu a reto-
mar a questão da estabilida-
de econômica dos diretores/
as, após a negociação do Piso 
Salarial dos Professores e a 
Data-Base (2017/2018).

Para os diretores/as que 
desejam a judicialização 
de seu pedido, a presidente 
do SINTEGO, Bia de Lima, 
disponibilizou a assessoria 
jurídica para atuar no caso.  
A questão da necessidade de 
judicialização da questão foi 
a principal dúvida entre os 
diretores, visto que, até hoje, 
os gestores do município de 
Goiânia não têm atendido 
os pedidos de estabilidade 
econômicas.

de Atividades Educativas. 
Foi um dos primeiros pon-

tos da pauta de reinvindicação do 
SINTEGO, atendido pela Gestão.

Contudo este pagamen-
to vem sendo escalonado, não 
garantindo ainda a todos/as tra-
balhadores/as que atuam nesse 
cargo. Continuaremos acompa-
nhando e cobrando, até que to-
dos/as estejam, recebendo.
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O Sindicato dos Trabalhadores 
Em Educação de Goiás (SINTEGO) 
está acompanhando, junto ao Conse-
lho Municipal de Assistência Previ-
dênciária (CMAP), o processo de ten-
tativa de Reforma do IPSM, do poder 
executivo, em tramitação na Câmara 
Municipal de Goiânia. 

No começo do mês de Julho/2018, 
a Prefeitura de Goiânia encaminhou à 
Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara Municipal um “novo” Projeto 
de Lei, reformando a Previdência do 
Município, definindo novas normas 
para o Instituto de Previdência dos Ser-
vidores Municipais de Goiânia (IPSM). 

Este é o segundo Projeto de Lei 
(PL) que a Prefeitura encaminha à 
Câmara Municipal com a mesma fi-
nalidade, visto que o PL anterior foi 
arquivado por conta de ostensiva mo-
bilização dos sindicatos, dentre eles o 
SINTEGO, junto às bases. 

Entre os principais pontos da Re-
forma do IPSM está o aumento da alí-
quota de contribuição, que nesse novo 
projeto apresenta-se de forma escalo-
nada que prevê aumento de 1% anual, 

Sua aposentadoria corre risco!
Entenda sobre a proposta de Reforma da Previdência  

Municipal de Goiânia e as ações do SINTEGO em defesa 
do/a trabalhador/a da Educação

iniciando com 12% em 2019 e chegan-
do a 14% em 2021.  

O PLC nº 081/2018, apresenta uma 
enorme incoerência: ao mesmo tempo 
que propõe o aumento da alíquota de 
11% para 14%, sem apresentar cálculo 
atuarial, alegando a existência de défi-
cit, transfere cerca de 5.500 beneficiá-
rios do Fundo Financeiro, de responsa-
bilidade do Tesouro Municipal, para o 
Fundo Previdenciário. E neste caso, diz 
haver um superávit financeiro.

Em contraproposta à estas mu-
danças, a Prefeitura oferece algu-
mas áreas públicas ao IPSM.

A presidenta do SINTEGO, Bia 
de Lima, reafirma: “O SINTEGO 
pede transparência nas contas da 
Prefeitura, segurança jurídica e fi-
nanceira aos servidores municipais. 
Até então, a Prefeitura não apresen-
tou elementos que nos dê seguran-
ça. Solicitamos que, conforme deli-
beração em Assembleia, a CCJ leve 
em consideração as emendas e re-
latórios produzidos pelo CMAP, de 
forma a garantir a sustentabilidade 
da Previdência Municipal e assim a 
vida funcional de todos/as trabalha-
dores/as do município.”

Vitória do SINTEGO: Prefeitura publica 2.346 
Progressões de servidores administrativos da Educação
Conforme o SINTEGO havia 

negociado, a Prefeitura de Goiânia 
tem encaminhado os processos de 
progressões que estavam parados. 

No dia 5 de julho, a Prefeitura 
publicou a progressão de 2.346 ser-
vidores da Educação, beneficiados 
dentre os cargos de Assistente Ad-
ministrativo Educacional, Auxiliar 
de Atividades Educativas e Agente 
de Apoio Educacional. 

De acordo com a presidenta do 
SINTEGO, Bia de Lima, há mais 

processo de Progressões a serem 
atendidos pela prefeitura. “O SIN-
TEGO cobra e aguarda a publicação 
das progressões para os professores.  
As progressões representam direito 
adquirido, no plano de carreira, me-
diante luta constante. O SINTEGO 
sempre esteve presente, desde o 
momento de construção da lei que 
determina o plano de carreira do 
servidor da Educação Municipal. 
Se lutamos para construir o plano 
de carreira, é natural nosso desejo 

de que ele seja cumprido” afirmou 
a presidenta do SINTEGO, Bia de 
Lima.  

Há casos em que o/a servidor/a 
teve a progressão garantida no Diá-
rio Oficial, o contracheque atuali-
zou a mudança de letra, porém essa 
alteração não impactou no venci-
mento do/a servidor/a. O SINTEGO 
solicita, aos trabalhadores/as que se 
encontram nesta situação, procurem 
o sindicato para a regularização da 
referida situação.


