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A direção do Sintego se reuniu 
mais uma vez na segunda-
feira (23) com a secretária 

de Educação de Goiânia, Neyde 
Aparecida, para negociar os se-
guintes pontos de reivindicação 
dos trabalhadores em Educação da 
rede: 

O primeiro ponto da pauta foi 
o Auxílio Locomoção, em substi-
tuição ao Difícil Acesso, cujo pro-
jeto de lei foi retirado nesta quin-
ta-feira (26) da pauta de votação 
na Câmara Municipal. O Sintego 
recusou a proposta inicial apresen-
tada pela SME e apresentou outra, 
que garantiu um aumento de 23% 
à proposta da prefeitura. A direção 
do sindicato pediu a retirada do 
projeto, com o objetivo de avançar 
nas negociações.

Os valores a serem pagos são 
baseados na carga horária do tra-
balhador e serão reajustados anual-
mente, em janeiro, de acordo com 
o Piso Nacional do Magistério. 

“O Sintego defende a univer-
salização do Auxílio Locomoção 
para 100% dos professores da 
rede, enquanto que o Difícil Aces-
so só beneficiaria menos de 5% 
dos professores. Portanto, será um 
ganho para o coletivo”, afirmou a 
presidenta do Sintego, Iêda Leal. 

Demais pontos discutidos na 
audiência: 

Estatuto e Plano de Carreira 
do Magistério: O Sintego integra 
a Comissão instituída pela Prefei-
tura de Goiânia, com objetivo de 
estudar as mudanças a serem pro-
postas na reformulação do PCM. 
As discussões sobre a reformula-
ção têm acontecido dentro das es-
colas e em reuniões ampliadas. 

Estatuto e Plano de Carreira 
dos Servidores Administrativos: 
É preciso a regulamentação dos 
artigos e revisões para atualização 
com a nova legislação. 

Gratificação para diretores: 
os profissionais que possuem Fun-
ção Gratificada do Diretor (FGD) 
receberão 30% de recomposição 
da gratificação, devido ao perío-
do em que ficaram sem reajuste. O 
benefício se estende também aos 
aposentados e todos que possuam 
FGD.

Calendário: o ano letivo de 
2014 não vai começar em 06 de ja-
neiro, como está sendo falsamente 
divulgado na rede. O calendário 
está sendo discutido por uma co-

Sintego cobra da SME cumprimento da pauta de reivindicação da categoria.

Sintego apresenta  
resultados das negociações

missão, da qual o Sintego faz parte 
para assegurar o recesso para pro-
fessores e agentes educativos. As 
aulas deverão começar a partir de 
17 de janeiro, levando em consi-
deração o recesso, a Lei da Copa 
e garantindo autonomia da esco-
la para agendar outras atividades 
dentro dos 200 dias letivos.

Gratificação de Regência e 
Quinquênio: São direitos garanti-
dos pelo Estatuto e nunca foi co-
gitada a retirada desses benefícios. 
Tudo o mais que circula na rede é 
mentira ou má fé.

Contratados da Comurg: es-
tes servidores estão sendo relo-
cados para a SME somente até a 
realização de novo concurso pú-
blico para os cargos administra-
tivos. Pela legislação, quem tem 
ensino médio pode trabalhar como 
auxiliar de atividade educativa e 
quem não tem fica como auxiliar 
de limpeza ou alimentação. O Sin-
tego pediu agilidade na realização 
de concurso e o fim da prática de 
contratos temporários, somente 
em casos necessários, e defendeu 
que a SME invista na formação 
continuada para colaborar na atu-
ação dos profissionais. 
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Sintego integra Grupo de Trabalho que  construiu proposta de gratificação para os apoios técnico-pedagógicos.

Empréstimos consignados  
devem retornar até outubro

Os empréstimos consig-
nados para os servidores 
do munícipio voltarão a 

ser efetuados. A prefeitura de 
Goiânia está normalizando a 
situação dos empréstimos com 
desconto em folha, que esta-
vam suspensos desde março 

deste ano. 
Em agosto, o prefeito as-

sinou o decreto que institui o 
Sistema de Controle de Con-
signações e Gestão da Rede de 
Atendimento ao Servidor, au-
torizando uma empresa ainda 
não divulgada a administrar os 

empréstimos.  
Os contratos não poderão pas-

sar a margem de 30% do salário 
dos servidores, conforme a legis-
lação vigente. 

O retorno dos empréstimos 
está previsto para início de outu-
bro. 

Sintego marca audiência com 
Secretaria de Finanças para cobrar  

Progressão e Titularidade 
O Sintego solicitou à Se-

cretaria de Finanças e tam-
bém à Secretaria de Governo 
do município, audiências para 
tratar dos processos de pro-
gressão dos trabalhadores da 
Educação do município e de 
concessão das titularidades. 

Os trabalhadores recla-
mam da demora nos processos, 
que levam em média, um ano 
para que o profissional possa 
começar a receber a gratifica-
ção. O Sintego vai cobrar da 
Secretaria de Finanças mais 
celeridade na tramitação dos 
processos, que estão no órgão 
aguardando apenas a assinatu-
ra.

Concursados 
A realização de concur-

sos é uma vitória dos traba-
lhadores da educação, que 
sempre foi bandeira de luta 
do Sintego. O assunto também 

será discutido com o secretá-
rio de Finanças da prefeitura. 
O Sintego vai cobrar a con-
vocação dos pedagogos apro-
vados no último concurso. A 
lista com os 300 nomes dos 
profissionais pedagogos apro-
vados esta só aguardando assi-
natura do secretário. O certa-
me foi prorrogado em outubro 
de 2012 e tem validade até 
2014 e a SME garantiu que irá 
convocar todos os aprovados. 

“Essa demora não se jus-
tifica, uma vez que precisa-
mos de novo concurso para 
suprir o déficit existente na 
rede, em função da inaugura-
ção de novas unidades e das 
demandas normais, geradas 
por aposentadorias e licenças. 
No entanto, precisamos garan-
tir a convocação dos que já fo-
ram aprovados”, salienta Iêda 
Leal, presidenta do Sintego. 

Sintego cobra na Justiça a data-base de 2012 
para os Servidores Administrativos da Educação 

Adata-base dos servidores 
administrativos da rede 
municipal de educação, 

referente a 2013 foi aprovada 
em junho e paga integralmen-
te naquele mês. O munic íp io 
parce lou  o  rea jus te  re feren-
te  ao  mês  de  maio .   A rev i -
são  fo i  de  6 ,49%,  conforme 

INPC do  per íodo . 
Em relação a data-base de 

2012, o Sintego ajuizou Ação de 
Cobrança contra o município de 
Goiânia para receber o reajuste. 
Na época, o índice do reajuste 
foi de 5,10% e foi concedido a 
todos os servidores públicos da 
administração direta, ativos e 

Apoios Técnico-Pedagógicos
receberão gratificação por função

Os professores de apoio 
t é c n i c o - p e d a g ó g i c o 
passarão a receber uma 

gratificação pelo exercício da 
função. A Secretaria Municipal 
de Educação aceitou a proposta 
da comissão, da qual o Sintego 
participa, e os professores de 
apoio das Unidades Regionais, 
DALE, DAE, NTE, Centro de 
Formação e CME, com carga 
horária de 60horas/semana, te-
rão direito ao benefício no va-
lor de R$ 567,00, que será rea-
justado em janeiro de cada ano, 

inativos, exceto aos funcioná-
rios da Educação.

A prefeitura deixou de pagar 
a data-base de 2012, alegando 
já estar embutido nos novos 
valores praticados com a atua-
lização da tabela. O número da 
ação para acompanhamento da 
tramitação é 300476-29.2013.

A verdade é que foi 
o Sintego que con-
seguiu o Difícil 

Acesso, que agora passa 
a ser Gratificação de Lo-
comoção, e a universali-
zação do benefício. Antes 
apenas 4,77% recebiam, 
agora 100% dos professo-
res terão direito ao auxí-
lio.

O Sintego conseguiu 
o Estatuto e o Plano de 
Carreira do Magistério, 
uma das melhores carrei-
ras em todo o estado, e 
agora trabalha para ade-
quá-lo à realidade, bus-
cando ampliar direitos 
dos professores.

Professores de Goiânia 
têm garantidos:  

•	 Gratificação	de	Regência;	
•	 Gratificação	 de	 Titulari-

dade;
•	 Gratificação	 de	 Direção	

com 30% de recomposição/
atualizados;

•	 Gratificação	 de	 Apoio	
Técnico-pedagógico.

O Sintego, em 2000, ga-
rantiu Plano de Carreira 
para os administrativos, e 
está buscando agora efetivar 
a Progressão Horizontal de 
forma automática.

Não tem amparo legal a 

F i q u e  A t e n t o !
afirmação de que agente 
educativo possa se tornar 
professor P-I. Mente quem 
diz, joga para a platéia. 

O Sintego trabalha com 
você e para você, mas não 
vai incorrer na ilegalida-
de, em absurdos. Tratamos 
você com respeito e trans-
parência. Nossa luta é mui-
to maior. Nossa luta é pelo 
piso e seus reajustes. Con-
tra o golpe que os governa-
dores querem aplicar nos 
professores do Brasil. Nos-
sa luta é na defesa de todos! 
Sempre!

O Sintego somos todos 
nós. O Sindicato é de toda a 
categoria!

conforme a Lei do Piso. 
A gratificação será direta-

mente proporcional às outras 
cargas horárias. 

O Sintego está partici-
pando da comissão eleitoral 
para a escolha dos gestores 
dos CMEI´s e das escolas da 
rede municipal de ensino de 
Goiânia, que acontece em 
29 de novembro. A eleição 
direta para diretores de uni-
dades escolares sempre foi 
uma bandeira de luta do sin-
dicato, garantindo de fato 
uma gestão democrática. 

Participarão do pleito os 
CMEI´s que contam com 
mais de 50% de servidores 
efetivos. Podem e devem 
votar os servidores adminis-
trativos e pais e/ou respon-
sáveis pelas crianças matri-
culadas nas unidades. 

Eleição para diretores 
de CMEI´s e escolas
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O piso que defendemos
Mais uma vez os governa-

dores estão planejando um 
golpe contra os professores bra-
sileiros. Os 27 governadores se 
uniram para tentar reduzir o rea-
juste de 19% do Piso Salarial do 
Magistério (previsto para 2014) 
e encaminharam uma proposta ao 
Governo Federal para mudar as 
regras da revisão anual.

A lei do Piso é uma das gran-
des vitórias na luta pela valoriza-
ção profissional e não podemos 
deixar que reduzam os índices de 
atualização do piso, desprezando 
a perspectiva de valorização dos 
educadores, conforme a meta 17 
do Plano Nacional de Educação. 
E a proposta dos governadores 
está muito longe dessa referên-
cia, que precisa ter impacto nas 
carreiras do magistério em todo 
país, possibilitando equiparar, 
em seis anos, a remuneração mé-
dia dos educadores com as de-
mais categorias profissionais de 
mesmo nível de escolaridade.

Desde 2008, os gestores di-
zem não possuir recursos su-
ficientes para pagar o piso aos 
professores, mas não fazem nada 
para adaptar as finanças públicas 
e resolver a questão. Pelo con-
trário, legitimam a gritante dis-
paridade salarial entre servidores 
públicos - e os professores e fun-
cionários da educação se situam 
na base da pirâmide -, tornando 
insustentável a política de valori-
zação nos sistemas de ensino.

Precisamos intensificar a luta 
por um Piso que realmente valo-
rize a carreira do professor.

Quem luta desde sempre 

O Sintego tem intensificado 
seu trabalho em todos os mu-
nicípios e na rede estadual da 
Educação, pelo cumprimento 
da lei do piso. Em janeiro des-

te ano, quando foi anunciado o 
reajuste do Piso salarial do ma-
gistério em 7,97%, o Sintego 
negociou com os prefeitos goia-
nos e secretários a atualização 
salarial dos professores. 

Em Goiânia, o repasse do re-
ajuste aos professores da rede 
municipal de ensino começou a 
ser feito em março, com o paga-
mento retroativo aos meses de 
janeiro e fevereiro. 

Só o INPC não dá

O Sintego e a CNTE defen-
dem o reajuste do Piso Salarial 
conforme a lei. No entanto, tra-
mita no Congresso Nacional 
projeto para alterar o índice de 
reajuste, tomando como base 
apenas o INPC. No início do 
ano, o sindicato e a CNTE lan-
çaram a campanha “Só o INPC 
não dá”, para que o projeto não 
fosse adiante.
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