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 Sintego não abre mão Ode nenhum direito dos 
educadores municipais 

e exige da prefeitura o cumpri-
mento das nossas reivindica-
ções. Durante nova audiência 
com a prefeitura de Goiânia, em 
16 de março, foram retomadas 
as negociações da pauta especí-
fica da Educação. As informa-
ções serão repassadas na 
Assembleia Geral com profes-
sores e administrativos da Rede 
Municipal de Ensino, marcada 
para 20 de março, às 9h, no 
auditório Jayme Câmara, na 
Câmara Municipal de Goiânia.

Queremos o 
cumprimento imediato:

Retroativo do Piso/2014: 
O Sintego cobra o pagamento 
dos meses atrasado do reajuste 
referente aos meses de janeiro, 
fevereiro e março de 2014.

 Gratificação de Titularidade 
e Progressões Horizontais: 
O Sintego insiste no cumpri-
mento do Plano de Carreira. 
Também cobraremos a retroati-
vidade do direito.

Gratificação dos Auxiliares 
de Atividades Educacionais:
O Sintego continua cobrando 
que seja criada a gratificação de 
30%, anunciada no início do 
ano passado pelo prefeito Paulo 
Garcia, inclusive, na presença 
do Ministério Público.

Data-Base: 
A data-base, que deve ser paga 
em maio, é um direito dos 
trabalhadores e trabalhadoras e 
não vamos abrir mão do percen-
tual retroativo. O Sintego 
protocolou a ação na Justiça 
para garantir o pagamento dos 
oito meses (maio a dezembro) 
do reajuste de 2014.

Conquistas

Com as negociações do ano 
passado, em janeiro, os educa-
dores do município de Goiânia 
receberam:

Piso Salarial: 
Reajuste de 13,01%, em janei-
ro, do Piso dos professores e a 
partir deste ano, o pagamento 
será automático, ou seja, não 
será mais necessário que a 
Câmara Municipal aprove 
projeto de lei criando o Piso. 

Será concedido conforme os 
índices que o MEC anunciar.

Auxílio Locomoção:
Reajuste de 25,6% para todos 
que têm direito.

Gratificação dos Secretários-
Gerais das Escolas: 
Os valores serão reajustados nas 
mesmas datas e índices aplica-
dos às gratificações dos Dire-
tores de Unidades Escolares. 
É necessário universalizar o 
direito para todos que possuem a 
gratificação. 

Estabilidade Econômica: 
O Sintego tem atuado junto ao 
Paço para garantir que os ex-
diretores não sejam prejudica-
dos com o decreto 2718 assina-
do pela prefeitura de Goiânia, 
que dispõem de medidas de 
contenção de  gas tos .  Em 
audiência, o Secretário de 
Governo, Osmar Magalhães, 
afirmou que se não houve 
revogação da lei que ampara o 
direito, não há de se falar em 
perda deste direito. Porém, o 
combinado era a incorporação 
da gratificação na folha de 
fevereiro, mas já tem negocia-
ções feitas com o Sintego e serão 
apresentadas na Assembleia.

Sintego não abre mão dos direitos dos 
educadores do município de Goiânia
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Diferença do Piso Salarial de 2014

Data-Base: Retroatividade de maio 

a dezembro de 2014

Gratificação de Titularidade

Gratificação dos AAE

Progressões Horizontais

SINTEGO CONVOCA

www

ASSEMBLEIA GERAL
Professores(as) e Administrativos das escolas 
da Rede Municipal de Educação de Goiânia

DIA 
20 

Horário:

9h

M
A

R
Ç

O

(sexta-feira)

Local: Auditório Jayme Câmara, 
Câmara Municipal de Goiânia.


	Página 1
	Página 2

