
Greve garante grandes  
conquistas para a educação 

Foram mais de 40 dias em greve na 
rede estadual de Educação na qual os tra-
balhadores em Educação garantiram onze 
importantes conquistas. Veja quais foram os 
benefícios.
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Reunião da direção estadual do Sin-
tego esclarece aos trabalhadores em Educa-
ção como fica a reposição de aulas, as novas 
tabelas dos professores e administrativos e 
dúvidas sobre cada benefício conquistado.

Vigília permanente dos trabalhadores 
em Educação na Assembleia Legislativa pro-
voca recuos no projeto que ganha adesão de 
deputados governistas para retirar Educação 
da PEC da Morte.
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Mobilização dos trabalhadores  
resulta em conquistas 

Após longas negociações e mais de 
40 dias em greve da rede Estadual 
de Educação a diretoria do Sintego 

conquistou várias vitórias para a categoria da 
Educação em Goiás. A proposta foi apresen-
tada à diretoria do Sintego em reunião reali-
zada na manhã do dia 24 de abril, com o go-
vernador de Goiás, Marconi Perillo,

Participaram da reunião no Palácio com 
o governador Marconi Perillo e a secretária 
Raquel Teixeira, a presidente do Sintego, Bia 
Lima, o vice-governador José Eliton, e os se-
cretários da Fazenda, Fernando Navarrete, e 
da Casa Civil, João Furtado. 

A proposta atendeu à pauta de reivindi-
cações dos trabalhadores em educação e ain-
da apresenta algumas conquistas a mais. 

Os trabalhadores da Educação mostra-
ram sua força demonstrada em seus vários 
atos realizados ao longo da greve em Goiás. 
Inúmeras cidades do interior mostraram sua 
fundamental participação no movimento. As 
escolas paralisaram suas atividades e demos-
traram para o governo que a Educação em 
Goiás merece respeito e valorização.

Uma amostra foi o ato unificado no dia 
15 de março, em Goiânia, que reuniu mais de 
20 mil participantes. Trabalhadores da Educa-
ção tomaram conta das ruas centrais de Goiâ-
nia para protestar contra a PEC 3548 (PEC da 
Morte), contra as reformas da Previdência e 
Trabalhista do governo Federal. 

Nestes mais de 40 dias de greve os tra-
balhadores da Educação mostraram sua força, 
sua organização e seu poder de mobilização. 
E principalmente, que juntos fazem a diferen-
ça.

A pauta de reivindicações foi exten-
sa, os trabalhadores têm somado perdas nos 
últimos anos como nenhuma outra catego-
ria. Profissionais administrativos estavam 
ganhando menos que um salário mínimo. O 
Quadro Transitório do Magistério aguardava 
há 16 anos por uma solução.
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Veja as reivindicações 
do movimento:

• Reformulação do plano de car-
reira dos administrativos;

• Nova tabela de salários para os 
administrativos;

• Realização de concurso público 
para suprir as necessidades da 
rede estadual que tem defasa-
gem de profissionais;

• O reajuste dos salários dos tem-
porários, congelados desde 2011.

• Assinatura das progressões;
• Equiparação salarial do Quadro 

Transitório do Magistério. 
• O pagamento do Piso de 2016 e 

2017. 
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Sintego negocia com governador  
pauta de reivindicações

Conquistas da Greve

Após inúmeras solicitações no dia 
24 de abril, o Sintego conseguiu uma 
audiência com o governo do Estado. A 
presidente do Sintego foi recebida pelo 
governador de Goiás, Marconi Perillo, 
o vice-governador, José Eliton, Raquel 
Teixeira, secretária de Educação e os 
secretários da Fazenda, Fernando Na-
varrete, e da Casa Civil, João Furtado. 
Nesta reunião foi anunciada uma pro-
posta do governo para os trabalhado-
res da Educação em Goiás, a qual foi 
apresentada à categoria em assembleia 
realizada no dia seguinte, 25 de abril. 

Na oportunidade Bia de Lima re-
forçou toda a pauta de reivindicações 
feita pela categoria e argumentou com 
os integrantes da reunião o quanto a 
Educação em Goiás tem buscado seus 
direitos e o respeito a categoria. 

“Argumentei com o governador 
o quanto a classe de trabalhadores da 
Educação tem sido penalizada nos úl-
timos anos, profissionais recebendo 
menos que um salário mínimo. A com-
pleta falta de estrutura nas escolas, a 

1) 21% de reajuste para os admi-
nistrativos, estavam a 3 anos 
sem nada;

2) 34% de reajuste para contra-
tos temporários que estavam 
com salários congelados des-
de de 2011;

3) 7,64% de reajuste para pro-
fessores, todos os níveis, 
incluindo aposentados. Os 
11,36% dos professores PIII 
e PIV estão sendo cobrados 
pelo Sintego na Justiça;

4) R$ 500,00 de auxílio alimen-
tação para administrativos, 
professores efetivos, tempo-
rários e comissionados. Esta 
foi uma conquista a mais. O 
que acrescenta um ganho nos 
rendimentos da categoria;

5) Progressão para 448 profes-
sores do Quadro Permanente 
do Magistério;

6) Concurso público para 900 

falta de concurso público, entre outras 
inúmeras necessidades de melhoria 
para que Goiás tenha uma educação 
pública de qualidade, como merecem 
os profissionais, como merecem os 
alunos e toda a comunidade”, enfati-
zou Bia de Lima. Ele solicitou que o 
governo faça o pagamento a partir de 
maio, e não apenas em junho, como 
foi apresentada a proposta. 

O governador assinou o documen-
to aprovando as conquistas dos traba-
lhadores, bem como todos os secretá-
rios presentes à reunião.

A presidenta do Sintego lembra 
que estas conquistas só foram possíveis 
porque os trabalhadores em Educação 
ocuparam as ruas, se mobilizaram, co-
braram seus direitos e não se intimida-
ram diante da luta. 

professores PIII e 100 adminis-
trativos. Pouco frente a grande 
demanda, mas um começo;

7) Resolução do Quadro Transi-
tório do Magistério – QTM, 
equipará-se a PIII, com a in-
clusão de gratificação para to-
dos os professores;

8) Gratificação por Dedicação 
em Período Integral (GDPI) 
para os professores, diretores 
e coordenadores das escolas 
em tempo integral;

9) 20% de aumento para os re-
cursos destinados à aquisição 
da merenda escolar; 

10) 58% de aumento para o Pró-
-Escola (programa de custeio 
de reformas e reparos emergen-
ciais das unidades de ensino);

11) Recriação de 40 subsecreta-
rias com outra nomenclatura 
e estrutura funcional.

“A batalha foi árdua, mas vito-
riosa. Depois de inúmeras reuniões 
e negociações, finalmente o gover-
no do Estado atendeu às solicita-
ções dos trabalhadores em Edu-
cação. Estas vitórias são da nossa 
categoria, o que demonstra que 
nossa dedicação e pressão foram 
muito importantes”, afirma Bia de 
Lima, presidenta do Sintego. 

 Bia ressalta que a greve trouxe 
conquistas que a categoria lutava 
há 16 anos. “Precisamos conti-
nuar fortes e perseverantes para 
mantermos nossos direitos e o 
respeito que nossa categoria me-
rece”, afirma Bia. 
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O Sintego realizou inú-
meras atividades para impedir a 
aprovação da PEC 3548, a PEC 
da Morte. Foram vigílias na As-
sembleia Legislativa, corpo a 
corpo com os deputados esta-
duais, manifestações, articula-
ções para que esta PEC não seja 
aprovada. 

“Não podemos aceitar 
que uma afronta como está seja 
aprovada. Nós do Sintego não 
concordamos com o congela-
mento dos nossos salários por 
10 anos, não aceitamos o fim do 

Outra vitória da greve dos 
trabalhadores da rede estadual de 
Goiás, que esta foi considerada 
legal, é que não haverá corte de 
pontos dos servidores que parti-
ciparam da greve.

Em negociação com a se-
cretaria de Educação a presidenta 
do Sintego acordou que o calen-
dário de reposição será definido 

Calendário de reposição será negociado 

Sintego mobilizou forças 
contra a PEC da Morte

em conjunto, e não haverá prejuí-
zos no calendário escolar de 2017.

Em reunião da direção esta-
dual do Sintego, realizada em 2 de 
maio, no Augustos Hotel, em Goiâ-
nia, ficou definido que os dias de 
aulas da greve deverão ser repostos 
aproveitando os dias destinados ao 
conselho de classe, planejamento 
coletivo, feriados e horários vagos. 

A reposição deverá ser realizada até 
o final deste ano, mas não deverá 
ser feita em julho, pois é mês de 
férias. “Cada unidade de educação 
deve discutir com os trabalhadores 
de educação uma proposta de repo-
sição condizente com a realidade da 
greve vivida pela unidade. A partir 
desta análise será feita uma propos-
ta de reposição e encaminhada para 

a Seduce”, esclarece Bia de Lima. 
A presidenta do Sintego ex-

plica que argumentou com a secre-
tária Raquel Teixeira que os traba-
lhadores da Educação cumprirão 
os compromissos com seu trabalho 
como sempre fizeram, e por isso, 
nenhum aluno será prejudicado, 
pois toda carga horária será cum-
prida como determina a lei.

quinquênio e não concordamos 
com o fim das progressões e da 
licença-prêmio. Queremos que 
a Educação seja retirada da pau-
ta, pois ela tem vinculação orça-
mentária garantida pela Consti-
tuição”, alerta Bia de Lima.

As articulações conti-
nuam, pois a PEC da Morte 
recebeu emendas importantes. 
A pressão junto aos deputados 
está conseguindo mais tempo 
visando a retirada da educação, 
da saúde e segurança pública do 
projeto. 

4



Reunião da direção tira dúvidas  
sobre reajustes e conquistas da greve

Em reunião da direção central e regionais na terça-feira (02/05) em Goiânia, foram esclarecidos cada um  
dos pontos das conquistas que foram garantidas por meio da vitoriosa greve dos trabalhadores da Educação

Piso 2017 e 2016
De acordo com o documento assi-
nado pelo governo com o Sintego, 
o reajuste de 7,64% está progra-
mado para o mês de junho, mas 
a direção ainda está em tratativas 
com a Seduce e Sefaz na tentativa 
de que seja feito na folha de maio. 
Outra definição é que o Sintego 
vai trabalhar judicialmente para 
que o reajuste seja retroativo até 
janeiro. Outro informe é que o 
Sintego, por meio da assessoria 
jurídica, já entrou na Justiça em 
janeiro deste ano pelo pagamento 
do reajuste de 11,36% referente 
ao Piso de 2016 para os professo-
res PIII e PIV e para os aposen-
tados.

Reajuste para área centralizada
Os trabalhadores da Educação na 
área centralizada (engenheiros, 
advogados, arquitetos etc), tam-
bém terão direito ao reajuste de 
21% concedido para os adminis-
trativos da Educação.

Administrativos
O reajuste de 21% garantido aos 
administrativos recompõe os três 
anos sem Data-base. A direção 
do Sintego vai continuar lutando 
para que seja feita a mudança no 
plano de carreira equiparando os 
vencimentos da categoria à tabela 
feita pela Segplan para os demais 

ve com os professores nível PIII. 
Ficou decidido na reunião que o 
Sintego vai entrar na Justiça no 
sentido de requerer esta mesma 
equiparação aos professores que 
se aposentaram antes da conces-
são do benefício.

Corte de ponto
Não tem corte de ponto. Em re-
união entre a direção do Sintego 
e a secretária de Educação foi es-
tabelecido que não haverá corte 
de ponto. Qualquer notícia sobre 
corte de ponto que venha da parte 
de diretores de escola, subsecretá-
rios está desautorizada pela Sedu-
ce. O trabalhador pode procurar o 
Sintego para receber orientação.

Reposição das aulas
A reposição será feita em comum 
acordo entre professores, adminis-
trativos, temporários e diretores 
de escolas. Cada caso é um caso. 
A direção do Sintego orienta que 
não serão feitas reposições nas 
férias de julho, e ainda esclarece 
que os trabalhadores da Educação 
não podem abrir mão de suas fé-
rias. Pela LDB os trabalhadores 
têm que cumprir 200 horas/ano, e 
por isto a reposição será feita ao 
longo de 2017 nas várias possi-
bilidades que serão definidas em 
conselhos de classe, planejamento 
coletivo, horários vagos, pontes e 
outras atividades que serão defini-
das nas escolas.

Subsecretarias
Passam a se chamar Coordenação. 
Foram definidos novos níveis de di-

visão de trabalho nas coordenações 
que assumem o trabalho das subse-
cretarias com nova estruturação.

Merenda
A Seduce confirmou aumento de 
20% para a merenda escolar.

Reformas
Também foi acordado junto à Se-
duce aumento de 58% nos recur-
sos para reformas e reparos nas 
escolas.

GDPI
Fica garantida gratificação para 
professores em escolas de tem-
po integral. O Sintego, no entan-
to, está atento as reclamações de 
que há distorções no pagamento, 
com o corte na gratificação por 
parte de diretores de escolas que 
têm recusado licenças médicas 
de professores, devidamente cer-
tificadas com atestado médico. A 
direção vai discutir estes e outros 
casos com a Seduce.

administrativos do Estado.

Auxílio alimentação
Uma das dúvidas da categoria era 
sobre como será o pagamento do 
auxílio alimentação, foi esclareci-
do que ele virá no contracheque 
para todos os trabalhadores: pro-
fessores, administrativos, tempo-
rários e comissionados. O auxílio 
alimentação vai ser depositado 
integralmente, sem desconto de 
impostos (Imposto de Renda e 
INSS) e também não poderá so-
frer descontos referentes a em-
préstimos consignados.

Temporários e comissionados
A estes professores foi garantido 
o reajuste de 34%, que estavam 
congelados desde 2011.

Quadro Transitório  
do Magistério

Os professores do Quadro Tran-
sitório do Magistério receberam 
7,64% de reajuste e terão  incor-
porada à aposentadoria a equipa-
ração salarial garantida pela gre-
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Tabela Salarial Professores 
da Rede Estadual - Goiás - 2017

Aplicação de reajuste  de 7,64%

SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS 
DO ENSINO PÚBLICO ESTADUAL DE GOIÁS

 Reajuste de 21% sobre a tabela vigente em 2015

Fonte: Governo de Goiás

Fonte: Governo de Goiás

Elaboração: DIEESE - Escritório Regional em Goiás

Elaboração: DIEESE - Escritório Regional em Goiás

TABELA DE VENCIMENTO-2017
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Regionais fizeram a diferença na vitória 

Foram dias de muita dedi-
cação, empenho, compro-
metimento e principal-

mente muita garra. A greve só foi 
possível porque o Sintego conta 
com uma rede articulada que 
engloba suas 36 regionais que 
partiparam ativamente do movi-
mento, fazendo a diferença em 
todas as mobilizações, vigílias, 
passeatas e atos durante a greve.

Mobilizar mais de 20 mil 
pessoas em Goiânia só foi pos-
sível porque os estes guerreiros  
das regionais se deslocaram 
para a capital, para juntos com 
os combativos trabalhadores 
em Educação de Goiânia, rea-
lizassem a mobilização pelos 
direitos da categoria. Mas esta 

não foi a única ação. As inú-
meras assembleias, as vigílias 
na Assembleia Legislativa, as 
ações locais para a conscienti-
zação de pais, alunos, as comu-

nidades onde estão as escolas, 
foram ações importantíssimas 
para o sucesso da greve. 

Nas regionais do interior 
as visitas foram intensas, o tra-

balho de esclarecimento sobre 
a importância do fortalecimen-
to do movimento grevista foi 
fundamental para impactar o 
governo do Estado a cumprir a 
pauta de reivindicações. 

A participação de todos 
fez a diferença para garantir 
os direitos e conquistas  que o 
Sintego negociou. Confira al-
guns destes momentos. Não é 
possível colocar as fotos de to-
dos, pois o espaço é pequeno 
para tantas lutas, tanta dedica-
ção, tanto empenho. Mas fica o 
agradecimento da diretoria do 
Sintego pela disposição, com-
prometimento, garra, dedicação 
e por acreditar no movimento 
grevista. Juntos somos fortes!
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Passo a Passo da Greve

12 de abril: Votação da PEC da 
Morte é adiada para o dia 25/04

24 de abril: Governador chama Sin-
tego para negociação, na presença 
dos secretários de Fazenda, Edu-

25 de abril – Assembleia aprova o 
fim da greve e mantém vigília con-
tra PEC 3548.

15 de março: Sintego deflagra 
greve e mobiliza 20 mil que parti-
cipam de manifestação pelo Piso, 

8 de março: Sintego convoca ma-
nifestação contra a Reforma da 
Previdência no Dia da Mulher e 

06 de abril: Equipe econômica do 
governo recebe Sintego e Fórum 
Sindical 

21 de março: Sintego faz ato na 
porta da Seduce e governo abre 
negociações

24 de março: Em Assembleia, edu-
cadores da Rede Estadual decidem 
continuar em Greve

24 de março: Sintego convoca os 
trabalhadores da Educação para 
vigília durante toda esta semana 

31 de março: Sintego convoca e  
5 mil professores vão às ruas de 
Goiânia contra PEC da Morte do 

ABR

MAR

MAR

MAR

15

MAR

08

MAR

08

06

11 de abril: Sintego se reúne 
com PGE, Sefaz e Seduce e inicia 
negociação do Piso e Data-base

ABR

11

MAR

21

24

24

MAR

31

ABR

12

ABR

24

ABR

25

Marconi, contra a Reforma da Previdência 
e em favor do Piso e Data-base

contra a PEC 3548 (PEC da Morte)

cação e Casa Civil e anuncia reajuste para 
professores, administrativos, temporários e 
quadro transitório da Educação

Data-base e contra a PEC da Morte e a  Re-
forma da Previdência 

trabalhadores votam pelo início da greve 
no dia 15 de março
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