
COMUNICADO URGENTE
Nº 022/2015 JANEIRO/2015

 Sintego comunica a todos(as) os(as) trabalhadores(as) da Educação do município de Goiânia 

Oque as negociações articuladas fortemente, junto à Prefeitura, durante todo o ano passado, pelo 
sindicato, discutidas em Assembleias da categoria e constantes do Informativo nº 021, serão 

concretizadas na folha de pagamento deste mês. Foram negociados: 
Reajuste do Piso salarial dos professores – será concedido conforme os mesmos índices e na mesma 
data estabelecidos anualmente pelo Ministério da Educação, ou seja, janeiro. Este ano é de 13,01%;

Gratificação dos secretários-gerais das escolas – os valores das gratificações de Secretário-Geral de 
Unidade Escolar serão reajustados nas mesmas datas e índices aplicados às gratificações dos Diretores de 
Unidades Escolares, conforme tabela abaixo;

Data-base aos administrativos – será reajustada em 6,28, a partir de janeiro. Estamos discutindo o 
pagamento do retroativo a maio de 2014 e preparando ação judicial, caso não tenhamos êxito na 
negociação; 

Auxílio Locomoção: será reajustado em 25,6%, como estava no acordo de 2014.

O Sintego comunica ainda que essas conquistas não paralisam as cobranças por outras demandas que 
ainda estão pendentes, como o pagamento do retroativo do Piso/2014; das progressões horizontais e 
verticais; da gratificação para os Agentes Atividades Educacionais, entre outras.

Como a categoria decidiu que não iniciaria o ano letivo, caso não houvesse avanços, o 
Sintego está chamando Assembleia para definir as novas ações. Veja no verso.



ATENÇÃO, trabalhadores(as) administrativos(as) e 

professores(as) da Rede Municipal de Ensino de Goiânia

ATENÇÃO,

DIA 29 DE JANEIRO/15

9 Horas
(quinta-feira)

Local: Auditório Costa Lima
(Assembleia Legislativa)

ASSEMBLEIA
O SINTEGO CONVOCA

ASSEMBLEIA

Ped imos  que  o s (a s )  educado re s (a s )  -
professores(as) e administrativos(as) - realizem 
debates e discussões nas escolas e tragam as 
avaliações para a Assembleia, onde  definiremos 
os rumos que a categoria pretende tomar.
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