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Carta Aberta à 
Sociedade Goiana

s(As) Servidores(as) Administra�vos(as) da Educação de Goiás, em Reunião Amplia-

O da realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), nos 
dias 28 e 29 de março de 2014, repudiam, publicamente, o Governador Marconi 
Perillo pelo desprezo com que trata a categoria, re�rando direitos, desrespeitando 

a legislação e submetendo os(as) trabalhadores(as) a más condições de trabalho, numa total 
falta de compromisso com a qualidade do ensino público. 

Absurdamente, o governador de Goiás se recusa a atender as prerroga�vas legais, criando 
as próprias normas para aviltar financeiramente o(a) trabalhador(a), deses�mulando a perma-
nência na carreira. Prova disso é a não reformulação da tabela de quem faz 30h e 40h, a incorpo-
ração de direitos para complementação de salário mínimo e o parcelamento da data-base (três 
anos em 2013 e duas parcelas neste ano).

Outro ataque à carreira dos(as) funcionários(as) das escolas da Rede Estadual de Educação é 
a recusa em realizar concurso público e as constantes contratações de temporários para preen-
chimento de vagas, numa verdadeira terceirização de serviços.

Prejuízos dos trabalhadores administra�vos em Educação no atual governo de Goiás:

1 - Redução salarial com o fim da complementação do salário mínimo para servidores(as)  
administra�vos(as); 

2 - Redução salarial de administra�vos(as) com o confisco previdenciário;

3 - Parcelamento da data-base de 2013 para servidores(as) administra�vos(as) em três 
anos;

4 - Não realização de concurso público ;

5 - Impossibilidade de progressão na carreira para servidores(as) administra�vos(as) que 
já possuem curso superior;

6 - Inércia na promoção de cursos do Profuncionário para formação profissional; 

7 - Morosidade na assinatura das aposentadorias;

8 - Suspensão do direito de gozo da licença prêmio;

9 - Sobrecarga de trabalho dos(as) servidores(as) administra�vos(as);

10 - Prejuízo para servidores(as) administra�vos(as) que cumprem jornada de 40 horas e 
recebem o mesmo salário de quem cumpre jornada de 30 horas.

A falta de compromisso do Governo de Goiás com a valorização salarial e profissional dos-
(as) funcionários(as) das escolas reflete a polí�ca educacional promovida nos úl�mos três anos, 
completamente desvinculada da realidade e das necessidades da sociedade goiana. 

As medidas necessárias à correção dos rumos nesta área demandam mais coragem, ousadia 
e hones�dade do que aquelas apresentadas pelo Governo. 

Chega de tapeação. Exigimos respeito com soluções corretas e imediatas!

Goiânia, 29 de março de 2014


