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Goiânia, Dezembro/2019

Servidores/as Públicos/as
contra a Reforma da Previdência

Representantes do Fórum em Defesa dos Servidores e Serviços Públicos lutam contra os prejuízos propostos pela Reforma da Previdência Estadual e realizam
audiência pública na Assembleia Legislativa de Goiás

A

PEC da Reforma da Previdência Estadual acompanha os moldes da Emenda
Constitucional 103/2019, aprovada no
Congresso Nacional. O limite de idade proposto para os/as professores/as é de 57 anos para
mulheres e 60 anos para homens, com 25 anos
de contribuição para ambos os sexos. A presidente do SINTEGO e da CUT-GO, Bia de Lima,
salienta que para aposentadoria com valor integral são necessários 40 anos de contribuição e,
ainda assim, o/a trabalhador/a não receberá a
totalidade do salário, já que será feita uma média da contribuição, o que chegará a menos de
80% da remuneração.
“Essa PEC da Reforma da Previdência
Estadual é extremamente prejudicial para a categoria da Educação. Além de acabar com os
quinquênios e de aumentar a alíquota de contribuição, inclusive para os/as aposentados/
as, especificamente para os/as profissionais da
Educação, impossibilita a aposentadoria em

dois cargos trabalhistas. Isso significará um
confisco, já que houve a contribuição dos dois
cargos. Muitos/as profissionais da Educação
possuem mais de um concurso, mais de um
vínculo, mudar as regras assim é desrespeitoso,
um absurdo", afirma Bia de Lima.
“O Governo vende a ideia de 25 anos de
contribuição, mas não informa que com esse
tempo de trabalho o salário é proporcional. Ou
seja, para que o/a trabalhador/a receba o valor
da aposentadoria integral, ele/a terá que trabalhar por 40 anos. Para os/as professores/as é um
aumento de 15 anos! Só quem vive a rotina de
uma escola sabe o quanto isso é sacrificante para
o trabalhador/a!”, completou Bia.
Todos os sindicatos que compõe o Fórum
em Defesa dos Servidores e Serviços Públicos
de Goiás são veementemente contrários à vários pontos da Reforma. O Governo Estadual
coloca a culpa nas costas dos/as servidores/as,
como estratégia para não desagradar a socieda-

de e cria a falsa compreensão de que servidores/
as são bem remunerados/as, trabalham pouco e
ganham muito e assim ter apoio da sociedade.
Dessa forma, as entidades sindicais construírão um documento unitário, com o posicionamento consensual dos sindicatos, para
ser entregue a todos/as os/as parlamentares, a
GoiásPrev e para o Governo Estadual. Os sindicatos também trabalham para mobilizar suas
bases para os momentos cruciais na Alego, buscando o apoio dos/as deputados/as.
“É preciso reforçar que a Reforma é Estadual e se estende aos municípios, ou seja,
atinge todos/as os/as servidores/as públicos/as
estaduais e municipais. É fundamental e indispensável a colaboração e apoio de todos/as os
trabalhadores/as para que consigamos impedir
a aprovação desta proposta como está, que só
destrói as carreiras e o nosso futuro!”, ressalta
Bia.
#SINTEGONALUTA

Abraço Negro

Presença da mãe de Marielle Franco marca
a 19ª edição do Abraço Negro em Goiânia

O

correu no dia 20 de novembro, Dia Nacional
da Consciência Negra, mais uma edição do
Abraço Negro em Goiânia. Neste ano, o evento teve início na Câmara Municipal de Goiânia, com
uma roda de diálogos e terminou com um abraço ao
monumento da Estação Ferroviária, na Praça do Trabalhador. Mais de 600 estudantes de Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia, da rede pública de Educação estadual e municipais, participaram da atividade.
Com o objetivo de combater o racismo no ambiente escolar, o Abraço Negro chega a sua 19ª edição,
homenageando a vereadora Marielle Franco, negra e
defensora dos direitos humanos, que foi assassinada
brutalmente em março de 2018.
O evento de 2019 foi marcado pela presença da
mãe de Marielle Franco, a advogada Marinete Silva,
que ficou bastante honrada com a homenagem à filha,
e com o trabalho desenvolvido em ações antirracistas
propostas pelo sindicato. Ela participou da mesa de
diálogos, mediada e coordenada pela professora Roseane Ramos, juntamente com a estudante de Políticas
Públicas da UFF, Bruna Rodrigues; o advogado Wanderson Pinheiro; o presidente da Câmara de Vereadores, Romário Policarpo; a presidente do SINTEGO e
da CUT-GO, Bia de Lima; e a coordenadora nacional do MNU, tesoureira do SINTEGO, secretária de
Combate ao Racismo da CNTE, Iêda Leal.
“O SINTEGO fez um lindo trabalho ao longo do
ano. E neste dia tão simbólico, 20 de novembro, trazer
a juventude para este tipo de discussão é muito importante, era isso que Marielle também fazia. Combater e
lutar contra o racismo, para que ninguém mais sofra as
consequências disso!”, afirmou Marinete Silva, emocionada.
A estudante Bruna passou aos/as estudantes,
que participaram da atividade uma mensagem de
resistência e perseverança. “A sociedade tem limitado a juventude negra, mas ver tanta diversidade
nesse espaço é a prova de que: devagar estamos
conseguindo vivenciar as nossas potencialidades.
Sejam quem vocês quiserem, se mostrem, se apropriem de todos os espaços, todo mundo aqui tem
a oportunidade de contribuir para uma sociedade
melhor”, ressaltou a estudante.
Em sua fala, o advogado Wanderson Pinheiro destacou que há poucos anos estava na mesma posição
dos/as estudantes. De acordo com ele, é fundamental
deixar a ideia de meritocracia e trabalhar pela emancipação do povo negro. “Sei que todos/as aqui têm
sonhos. Tenho a realidade muito próxima a de vocês,
mas sei que outros vieram antes de mim e talvez não
conseguiram adentrar nesses espaços, mas colocaram
um tijolinho para que eu pudesse estar aqui hoje. Precisamos acordar todos os dias com essa responsabilidade, de que várias pessoas sonharam, não conseguiram, mas permitiram que o nosso sonho se tornasse
real. Eu quero dizer que é possível”, declarou o jurista.
O presidente da Câmara de Vereadores de Goiânia,
Romário Policarpo, se disse orgulhoso da realização
do evento na Casa. Neste ano, ele sofreu um episódio
de racismo na Câmara, o que gerou discussões sobre a
ocupação dos espaços políticos por pessoas negras. ”Eu
fico muito feliz em ver esse auditório lotado. Sou negro,

venho de uma família pobre, morei na rua, e hoje sou
presidente do segundo poder dessa cidade. Existe racismo sim, a violência é maior contra os negros sim, o Governo Federal é misógino, provoca a discórdia, distorce
dados, vende a ideia de que quem luta contra o racismo é
comunista. É preciso compreender a realidade, se basear
em dados reais e não acreditar nessa falsa propagação
de ideias. Nós é que temos a missão de mudar esse país.
Fico muito orgulhoso de ter esse evento aqui nesta Casa
e posso afirmar que no ano que vem, o 20 de novembro
também será feriado em Goiânia, celebrando o Dia da
Consciência Negra”, ressaltou ele.
Já a professora Bia de Lima, presidenta do SINTEGO e da CUT-GO, reforçou em sua fala a importância
do trabalho dos/as profissionais da Educação na luta
antirracista. “Nós professores/as e trabalhadores/as da
Educação jamais poderemos ser coniventes com qualquer tipo de manifestação do racismo, caso contrário,
toda a nossa transmissão de conhecimento terá sido
em vão. Enquanto uma pessoa morrer pela cor da pele,
é nosso dever reagir, cobrar e defender a vida da população negra. Basta de racismo!”, concluiu Bia.
Iêda Leal, referência nacional na luta contra o Racismo, também falou da importância da ocupação da
Câmara, simbolizando que ali também é um espaço
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de pertencimento da população negra. “É escola sem
racismo, juventude fazendo a diferença, dentro da Câmara, dentro da Casa de Leis de Goiânia, mostrando
que um outro mundo é possível. Nós vamos ocupar
todos os espaços de poder sim, como bem diz a campanha da CNTE, ‘se o poder é bom, negros e negras
quem o poder’”, finalizou.
A coordenadora do evento, professora Roseane
Ramos, agradeceu a participação de todas as escolas,
além da abertura dos diálogos com a comunidade.
“Nós do SINTEGO acreditamos em duas vertentes de
trabalho. A pedagógica que desenvolvemos nas escolas, com a comunidade, os diálogos com os/as estudantes, a conscientização, e a vertente da criminalização do racismo. Os racistas precisam ser punidos!”,
exclamou ela.
A organização do Abraço Negro atualmente é
do SINTEGO, por meio da Secretaria de Igualdade
Racial, com apoio do Movimento Negro Unificado
(MNU), Centro de Referência Negra Lélia Gonzalez, da Secretaria Estadual de Combate ao Racismo
da CUT-GO, da Secretaria de Combate ao Racismo
da CNTE, além da parceria da Câmara Municipal de
Goiânia, e das Secretarias Estadual e Municipal de
Cultura.

REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS
Jornada de 60h

Professores/as de Apoio

Reordenamento de Rede

O SINTEGO mantém tratativas com a
SEDUC sobre estes pontos. Ressaltamos
que o nosso trabalho é garantir sempre melhores condições para os/as trabalhadores/
as da Educação.
De acordo com a SEDUC, não há mais a
possibilidade de 60h, por conta dos processos de horas extras. Para completar a carga
horária, os/as profissionais efetivos/as poderão ter contratos de 20h, desde que façam
o processo seletivo. Em 2020, é provável
que sejam dois tipos de contratos: de nível
médio; no valor do piso e superior; acima
do piso conforme Lei 11.738/08. O SINTEGO trabalha para que estes contratos recebam adequadamente conforme a Lei.
A jornada do ensino médio será de 25h
na matriz curricular. Isso não significa redução da jornada dos/as professores/as que
poderão fazer projetos para complementar
a jornada de 28h. A direção e professores/
as da unidade escolar devem construir projetos - de atendimento ao/a aluno/a, por
exemplo, para que o/a professor/a complete
a jornada, lembrando que grade curricular é
diferente de jornada de trabalho. Assim, o
SINTEGO cobra, a garantia da jornada de
trabalho para que não haja redução e o pagamento do piso para os contratos. A reivindicação passa por análise e nos próximos
dias, traremos novas informações.

Também discutimos as pautas relativas aos/as professores/as de Apoio.
A Educação Inclusiva não acabou em
Goiás, segundo a SEDUC, está sendo redirecionada. A Seduc voltará as
crianças com déficit intelectual severo para as escolas especiais. A secretaria deve abrir processo seletivo
para intérpretes. Os/as pedagogos/as,
readaptados/as e outros qualificados/
as na educação inclusiva ficarão lotados/as como professores/as de Apoio.
O/a cuidador/a terá como vínculo o
contrato temporário, já que os/as efetivos/as terão prioridade. O SINTEGO
pede que a SEDUC faça uma modulação transparente. A modulação será
feita pela Coordenadoria Regional de
Educação (CRE). A jornada de trabalho dosa/as efetivos/as será garantida
de 20h, 30h, 40h.

Cobramos ainda reunião com a comissão
do reordenamento que já deveria ter reunido em outubro, mas, até o momento, não se
definiu completamente. Conforme orientações da SEDUC, as escolas que têm menos
de 150 alunos serão fechadas, bem como as
unidades que estiverem com a infraestrutura
ruim, no entanto, todas as escolas devem ser
avaliadas. A unidades escolares estaduais
únicas nos municípios devem permanecer
em funcionamento. Uma lista com as escolas que serão fechadas será divulgada na
semana que vem. Em audiência com a secretária de Educação, Fátima Gavioli, a presidente do SINTEGO, Bia de Lima, cobrou o
repasse de informações, já que o SINTEGO
se interessa em conhecer de perto todos os
critérios utilizados e evitar prejuízos aos/as
alunos/as e profissionais que estão ficando
restritos/as e sem opções.

Gratificação dos/as
diretores/as
O SINTEGO cobra da SEDUC uma
correção dos valores da gratificação dos/
das diretores/as, já que com o fechamento de turnos muitos/as terão sérios prejuízos. Além do mais, são mais de 9 anos
sem revisão de valores. Portanto, há muito defasados. Novos critérios e conteúdos
estão sendo discutidos para que seja valorizada a função de direção.

Contratos temporários

Expediente

O número de contratos temporários
em Goiás no início do ano era de 22 mil
caiu para 13 mil. Uma economia que
pode ficar muito cara para os/as alunos/as
da rede estadual. Dessa forma, o SINTEGO exige que o Governo de Goiás, por
meio da SEDUC, oferte concursos públicos para preencher o déficit profissional
da Rede Estadual de Educação, urgentemente. Isso leva a crise da GoiásPrev.
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Napoleão Batista Ferreira da Costa . Jornalista Responsável: Laura Braga DRT/GO 3493 . Assistente de Imprensa: Déborah Queiroz . Diagramação e arte: Luciana
Quixabeira e Nathália Sabag. Fotos: arquivo Sintego . Impressão: Art 3 . Tiragem: 23.000 exemplares.
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REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS

Piso e Data-Base
Foi encaminhado à Assembleia Legislativa
de Goiás (Alego) o projeto de lei que reajusta
os salários dos/as professores/as da Rede Estadual. Como havíamos alertado antes, o projeto
abrange apenas os/as professores/as que ainda
não ganham o valor do Piso Salarial que está
em R$ 2.556,74, em 2019, isso representa apenas 3% da categoria. 97% dos/as professores/
as ficarão sem receber o reajuste, isso é um absurdo! Dessa forma, o Governo Estadual achata,
mais uma vez, a carreira do magistério, desestimulando todos/as os/as outros/as profissionais.
Conforme o projeto apresentado, o reajuste de
4,17%, relativo ao período de 1° de janeiro a
30 de novembro deste ano, será parcelado em
12 vezes, a partir de dezembro de 2019. O SINTEGO não concorda com essa medida e exige o
pagamento para toda a categoria. A presidente
do sindicato, professora Bia de Lima, articula
junto aos deputados para que estes apresentem
uma emenda no projeto de lei e estendam o rea-

Pagamento do Salário

juste para todos/as. Caso não haja êxito, o outro
caminho possível será a Justiça, com um mandado de segurança.
Em relação a Data-Base, tramita na Alego
o projeto de lei que reajusta os vencimentos
do pessoal do Quadro de Agente Administrativo Educacional, para R$ 998,00, retroativo a
1° de janeiro de 2019, parcelado em 12 vezes
a partir do mês de dezembro. Os/as servidores/
as administrativos/as, infelizmente, assim como
os/as professores/as, serão penalizados/as pelo
Governo Estadual com o achatamento da carreira. Neste caso, o complemento no salário é
para que atinja o valor do salário mínimo atual
vigente, um descaso com o/a trabalhador/a!
O pagamento dos reajustes é a pauta mais
antiga do SINTEGO, e que não nos cansamos
de cobrar. Reiteramos mais uma vez, o pagamento do reajuste do PISO SALARIAL E DATA-BASE É LEI! Façam valer!

Progressões
O Supremo Tribunal Federal (STF)
suspendeu em setembro o efeito da
Emenda Constitucional 54, que cria o
teto de gastos no Estado. Com isso, o
impeditivo legal para que a categoria
da Educação não receba as progressões foi derrubado.
As progressões dos/as servidores/
as estão congeladas desde 2017, quando houve a promulgação da PEC 54,
que impede a concessão de qualquer
título, vantagem, aumento, reajuste ou
adequação de salários para os/as servidores/as estaduais por parte do governo. As exceções são as promoções para
as categorias da Segurança Pública e
Saúde, limitadas a uma vez por ano.
De acordo com Bia de Lima, cerca
de 900 profissionais aguardam apenas a assinatura das progressões para
apresentarem o pedido de aposentadoria, já que os benefícios são incorporados aos vencimentos também dos/as
inativos/as.
O SINTEGO ressalta do governo
ressaltar as leis, o Estatudo do Magistério e conferir um direito contínuo.
A SEDUC tem os recursos, mas não
paga por impendimento da Secretaria
de Economia.
#SINTEGONALUTA
#NAOAOMASSACREDAEDUCACAO
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SINTEGO cobrou e desde o mês
de novembro, o pagamento dos administrativos/as e professores/as da ativa
está sendo efetuado dentro do mês. Já
para os/as aposentados/as, o pagamento
ocorre até o dia 08 do mês seguinte, no
entanto, também deve ser regularizado,
obedecendo a Lei da Paridade. Em dezembro, conforme acordado com Governo Estadual, o pagamento de todos/as
os/as servidores/as da Educação, ativos/
as, aposentados/as e contratos deve ser
efetuado no dia 22. O SINTEGO ressalta que a tarefa agora é garantir que os/
as aposentados/as, pessoas que tanto se
doaram à Educação de Goiás, também
sejam contempladas e recebam dentro
do mês.

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA

Administrativos/as da RME de Goiânia
devem aderir ao subsídio da Prefeitura
A diretoria do SINTEGO esteve reunida com o titular da SME,
Marcelo Costa, no início do mês
de dezembro, e cobrou a inclusão
dos/as servidores/as administrativo/as da Educação na proposta de
subsídio, que está sendo discutida
pela administração municipal. Na
ocasião, o secretário afirmou que
um ofício já foi enviado ao secretário de Planejamento e Recursos
Humanos solicitando a demanda.
Os/as servidores/as administrativos/as da Educação estudam
desde o mês de outubro, a possível entrada na proposta de subsídio da Prefeitura de Goiânia. Uma
audiência no início do mês de novembro, na Câmara Municipal de
Goiânia, entre o SINTEGO e os/
as profissionais administrativos/as
da Rede Municipal de Educação
de Goiânia (RME/GYN), marcou
a discussão do tempo e os diálogos sobre a construção de uma
proposta que atenda aos interesses
da categoria, no que diz respeito a
entrada no projeto.
A presidenta do SINTEGO,
professora Bia de Lima, informou
que já se reuniu com o secretário
da Administração de Goiânia, Agenor Mariano, e que há uma sinalização positiva sobre a entrada dos/
as servidores/as administrativos/

as da Educação no projeto de subsídio. Ela informou também que
será formada uma outra comissão
de negociação com o Paço Municipal, composta por um representante do SINTEGO, a própria Bia
de Lima, e outro do Sindigoiania.
“No nosso encontro com o secretário, o SINTEGO foi categórico em dizer que quer a inclusão da
Educação nesse projeto. Sabemos
que cálculos já foram feitos, há recursos, então queremos a inclusão
da Educação na tabela de subsídio.
Não é justo excluir a Educação e
apresentar uma tabela tão atrativa
para as outras categorias. Agora,
precisamos ter cuidado e habilidade nas negociações para entrarmos, e depois mostrarmos as es-

pecificidades da categoria, como a
jornada de trabalho”, afirmou Bia
de Lima.
Vale lembrar, que os/as servidores/as administrativos/as da
Educação lutam para ter valorização profissional, seja na proposta de subsídio ou com o Plano de
Carreira que atenda tais expectativas. Hoje, o Plano de Carreira
recebe inúmera reclamações tanto
pelo descumprimento, por parte da
Administração Municipal, como
pela não valorização salarial.
Entenda:
A proposta do subsídio abrange os/as servidores/as administrativos/as municipais, que não sejam
da Educação, com o argumento de

que os/as específicos/as da Educação já têm um Plano de Carreira
próprio.
A proposta do subsídio absorve as seguintes verbas remuneratórias: vencimento do cargo; gratificação adicional por tempo de
serviço (quinquênio); vantagem
pessoal nominalmente identificada
(VPNI), ajuste de remuneração e
adicional de função.
Apesar de abranger algumas
verbas remuneratórias, a proposta
fixa o pagamento do salário pelo
regime de subsídio e elimina direitos dos/as trabalhadores/as administrativos/as como o quinquênio,
Titulação, diminui o período de
progressão vertical, além de ampliar a carga horária dos/as trabalhadores/as que passarão a cumprir
40h semanais, caso o Projeto seja
aprovado.
O SINTEGO alerta mais uma
vez: o Projeto de Lei Complementar ainda não foi protocolado na
Câmara dos Vereadores, ou seja,
ainda haverá um longo caminho de
luta a ser trilhado em busca da conquista e garantia de direitos para a
categoria.
Fiquem todos/as atentos/as
acompanhando cada passo dessa
discussão!
#SINTEGONALUTA

Após cobrança do SINTEGO, IMAS finaliza sistema de cotas
Notícia boa para os/as trabalhadores/as em Educação do município de
Goiânia que usam o plano de saúde
do Instituto de Assistência à Saúde
dos Servidores Municipais de Goiânia, o IMAS. Cobranças do SINTEGO ao presidente do Instituto, José
Alício de Mesquita, resultaram em
mudanças que auxiliarão todos/as os/
as servidores/as públicos/as do município de Goiânia, com a finalização
do sistema de cotas, tão prejudicial
ao/a usuário/a.
O sistema de cotas estabelecia um
valor máximo mensal para consultas,
exames e demais procedimentos médico-hospitalares, o que vinha ocasionando inúmeros transtornos. Em
diversos casos, quando o/a usuário/a

precisava do IMAS, ficava sabendo
que não tinha poderia fazer uso de
seu plano de saúde, porque já havia
acabado as cotas, sem que soubesse
efetivamente como isso se dava.
A mudança ocorreu após audiência entre o SINTEGO e o IMAS. A

presidenta do SINTEGO, Bia de
Lima e as diretoras, Ludmylla Morais
e Meibb Freitas, estiveram reunidas
com José Alício, e, além de cobrar o
fim das cotas, sugeriram uma série de
encaminhamentos para viabilizar tal
medida, bem como, para melhorias
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do Plano de Saúde do IMAS.
“Nós apresentamos uma série de
sugestões e soluções para o fim das
cotas no IMAS. Saúde é muito importante, as pessoas não podem ficar
desamparadas quando necessitam de
assistência médica. Ficamos satisfeitas que nossa demanda tenha sido
atendida com rapidez”, afirmou Bia.
As sugestões foram acatadas pelo
presidente do IMAS, que de forma
ágil está realizando importantes mudanças no sentido de viabilizar e melhorar o plano de saúde.
O SINTEGO reforça que está
sempre na luta pelos/as trabalhadores/
as em Educação, por melhores condições de acesso e utilização dos planos
de saúde.

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA

Orientações para preenchimento do Módulo 2020
RME/GOIÂNIA
A presidenta do SINTEGO, professora Bia de Lima, esteve reunida com dirigentes da Secretaria
Municipal de Educação, para esclarecer informações e sanar dúvidas dos/as trabalhadores/as da categoria.

Readequados/as ou
readaptados/as
Os/as servidores/as readequados/as ou readaptados/as terão prioridade de modulação
nas funções de Auxiliar de Secretaria, Auxiliar de Ambiente Informatizado, Auxiliar de
Sala de Leitura, Auxiliar de Gerenciamento
de Merenda e Auxiliar de Coordenação de
Turno, desde que tenha vaga. O/a servidor/a
que seja professor/a, a depender do laudo
médico, poderá ser modulado na coordenação de turno. A SME vai acompanhar com o/
as gestor/a das escolas para que os/as profissionais tenham as melhores lotações, sem tirar os/as administrativos/as de suas funções.
Queremos a garantia da melhor modulação
para todos/as!

Servidores/as da limpeza
e merenda

Auxiliares de atividades
educativas

Quantitativo do pessoal da limpeza e da
merenda será o mesmo de 2019, não haverá diminuição. Especialmente nas unidades
escolares com ambientes mais amplos, cobramos que sejam colocados/as mais profissionais, para não sobrecarregar os/as trabalhadores/as. Os/as gestores/as das unidades
maiores devem procurar a SME, para que
os casos sejam analisados individualmente.

Modulação prioritária nas escolas de tempo integral que tenham oferta de Educação
Infantil e CMEIS. Professores/as estarão
encarregados/as, uma demanda antiga para
que esses/as profissionais tenham a formação específica para dar a orientação necessária nesses espaços. Professor/a poderá ter
a modulação de acordo com a sua jornada
de trabalho e também conforme a oferta que
será dada nas escolas de tempo integral. O
SINTEGO trabalha e cobra para que os/as
trabalhadores/as tenham a modulação mais
adequada!

Recesso
O SINTEGO solicitou a SME que o período de recesso não seja contabilizado entre a
véspera do Natal até após o Ano Novo, para
que todos/as os/as trabalhadores/as estejam
com suas famílias. Solicitamos que as escalas de trabalho comecem depois das festividades até o início do planejamento definido
pelo calendário. Cabe ao/a diretor/a da unidade escolar que tenha bom senso na hora
de fazer a escala dos/as profissionais, que
pode ser feita de forma tranquila, negociada, discutida com cada servidor/a e, assim,
garantir o atendimento de qualidade a comunidade escolar.

TAC
Os novos tacs só serão criados com os/as diretores/as e coordenadores/as, desde que não
gere excedência. De acordo com as orientações para preenchimento do Módulo 2020
– CMEI, “Conforme Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) n° 001/2017 – MP/GO,
ao definir a lotação dos professores, incluir
o quantitativo de regentes, gradativamente,
em suas instituições de origem, as lotações
do diretor, dirigente e coordenadores, quando não provocar excedência”.

7

Critérios de excedência
Estamos buscando achar a melhor forma
para que ninguém fique no prejuízo. Esta semana haverá uma nova rodada de conversa,
para chegamos a um denominador comum,
que atenda toda a rede, sem desmerecer qualquer trabalhador/a, e dessa forma, garantir a
modulação para todos/as os/as profissionais.

Alego aprova nome de Bia de Lima para o CEE
Entidades representantes do
setor educacional em Goiás, que
compõem o Fórum Estadual de
Educação (FEE), e a Procuradoria da Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego) devem recorrer da
liminar do desembargador Marcus da Costa Ferreira, concedida
no dia 21 de novembro, que barrou a indicação na presidente do
SINTEGO e da CUT-GO, professora Bia de Lima, para o Conselho Estadual de Educação (CEE).
O nome de Bia foi aprovado no
Plenário da Alego no dia 19 de novembro, por 24 votos a 7.
A liminar atende ação movida pelo deputado Humberto Teófilo (PSL). Ele alega que a indicação de Bia é inconstitucional,
já que o nome dela já havia sido
rejeitado em abril deste ano para
o mesmo conselho. No entanto, a
pedido do Fórum, o nome da pre-

tado em abril, logo, não há impedimento legal. A ação do deputado
é retrato dos tempos difíceis que
vivemos, de desrespeito à democracia”, afirma Bia.
Em entrevista ao jornal O
Popular, o deputado Virmondes
Cruvinel (Cidadania) contesta o

sidente do SINTEGO foi reenviado e aprovado.
“Ainda não tive acesso à decisão, mas não considero o argumento do deputado plausível. O
projeto aprovado esta semana é
outro. Não é o mesmo que foi vo-

Governo de Goiás quer acabar com a
licença-prêmio, quinquênio e mandato
classista
Em mais uma tentativa de culpar os/as servidores/as públicos/as pelas mazelas do Estado, o Governo de
Goiás encaminhou à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), um projeto
que altera o estatuto dos/as servidores/
as e com esta medida busca acabar
com benefícios importantes como licença-prêmio e o quinquênio. Além de
acabar com o mandato classista, como
uma forma de fragilizar os sindicatos.
Todas estas medidas nefastas estão
contidas no Projeto de Lei da Reforma
Administrativa que começará a tramitar na Alego.
“O governo quer acabar com
tudo. Não vai sobrar nada. Terrível,
não podemos aceitar!”, afirma a presidenta do SINTEGO e da CUT-GO,
professora Bia de Lima.
O Governo de Goiás trabalha a
todo momento para vender a ideia de
que os/as servidores/as públicos/as, re-

cebem bons salários, trabalham pouco,
se aposentam com condições especiais
e privilegiadas, o que é não é verdade!
A grande maioria possui baixos salários
e sobrecarga de trabalho. A administração de Goiás precariza e desvaloriza o
trabalho fundamental destes/as profissionais e impõe retrocessos que terão
impactos profundos na vida dos/as servidores/as e consequentemente da sociedade.
O SINTEGO conclama à mobilização de todos/as os/as servidores/as
públicos/as de Goiás, especialmente os
da Educação, para que tais absurdos não
sejam cometidos contra os/as trabalhadores/as. Precisamos nos fazer presentes na Alego, conversando com os/as
parlamentares e esclarecendo a sociedade sobre as medidas equivocadas da
administração de Goiás

VENHA PARA A LUTA!
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argumento de Teófilo acatado pela
Justiça. “O artigo 123 da Constituição Estadual veda a votação da
mesma matéria em um ano legislativo apenas para projetos de lei
de iniciativa parlamentar, o que
não é o caso deste”.
A aprovação do nome da professora Bia para o CEE é um reconhecimento do trabalho sério e
dedicado que ela exerce em favor
da Educação Pública de Goiás, há
mais de 30 anos. Barrar a indicação do nome dela, mais uma vez,
por motivo banal e implicância
por divergência de opiniões, é um
atraso nas discussões e ações para
com a Educação goiana, que tanto carece de atenção e de pessoas
competentes a seu favor.

Justiça suspende PEC da Educação, mas
Governo tenta aprovação pela 4ª vez
A base do governo tenta pela
quarta vez aplicar mudanças no orçamento da Educação, com a inclusão dos 2% previstos para a UEG na
vinculação constitucional de 25% do
ensino básico. Dessa vez, a tentativa
veio por meio de uma PEC do deputado Zé Carapô (DC), que prevê reajustes de servidores/as da Educação.
A manobra foi feita após a terceira
tentativa, uma PEC do líder do governo, Bruno Peixoto (MDB), não ter
tempo regimental para ser aprovada
ainda em 2019.
As duas últimas manobras e
medidas desesperadas do governo,
que só prejudicam o orçamento da
Educação, foram protocoladas após

“O governo estadual não desiste
de cortar a verba vinculada da Educação. Esta PEC reduz os recursos
destinados para a pasta, diminuindo
a vinculação orçamentária constitucional, o que é um grande prejuízo.
O SINTEGO travou duros embates
para que a PEC não fosse aprovada.
Com a suspensão, tivemos alguns
momentos de esperança para cobrar
do Governo do Estado a aplicação
dos recursos, principalmente no pagamento dos nossos direitos, como
o reajuste do Piso, da Data-Base, as
progressões. Mas, infelizmente, já
fizeram outras manobras para que
a PEC voltasse a tramitar. Eles não
estão preocupados em solucionar os

a Justiça decidir favoravelmente à
liminar de autoria do deputado Cláudio Meirelles (PTC), suspendendo a
validade da PEC apresentada na segunda tentativa, uma emenda jabuti,
que teve irregularidades de tramitação. A primeira PEC apresentada na
Assembleia Legislativa (Alego) em
setembro, foi derrubada internamente por não ter a quantidade mínima de
assinaturas.
A PEC da Educação altera a
aplicação dos recursos da Educação
no Estado de Goiás, reduzindo a vinculação dos recursos da área de 27%
para 25%, incluindo os 2% da Universidade Estadual de Goiás (UEG),
no porcentual da Educação Básica.

problemas da Educação, muito menos com a qualidade do serviço oferecido. Esse corte é muito prejudicial,
tanto para a Educação Básica, quando para a UEG, é redução para os
dois lados. Precisamos nos mobilizar
novamente na Alego, para que a PEC
não seja aprovada novamente”, disse
a professora Bia de Lima, presidenta
do SINTEGO e da CUT-GO.

Professora Bia de Lima
eleita presidenta da CUT-GO
No dia 9 de novembro, a
Central Única dos Trabalhadores no Estado de Goiás (CUT
Goiás) realizou o seu 15º Congresso Estadual (Cecut-GO), no
Augustus Hotel, em Goiânia. O
congresso reuniu delegados/as
representantes das diversas categorias filiadas à CUT-GO, e
teve como pauta a organização
sindical frente à atual conjuntura nacional e a eleição da nova
diretoria da Central para os próximos quatro anos.
Os/as delegados/as presentes articularam o nome da presidenta do SINTEGO, professora Bia de Lima, para presidir
a entidade. Na eleição, a chapa
obteve 67% dos votos, desta
forma, Bia foi eleita como nova
presidenta da CUT-GO.
“Agora terei mais essa tarefa de presidir a Central Única
dos Trabalhadores. Eu já presidi
duas vezes, essa é minha terceira oportunidade de fazer sempre o melhor em favor da classe
trabalhadora. Esse é o grande
desafio e não resta dúvidas que
nós vamos precisar contar com
todos/as. Não é só uma presi-

dência, é toda a diretoria que se
renova, que chega para ajudar,
fortalecer e construir em tempos tão difíceis. E foi por isso,
que o SINTEGO indicou o meu
nome, para que com essa experiência a gente possa ajudar ainda mais nesse fortalecimento da
CUT-GO. E meu nome é pronto,
estou na luta todos os dias. Para
mim, continua sendo uma honra
poder estar à frente da Central
Única dos Trabalhadores novamente”, disse Bia de Lima.
Bia de Lima ressalta que a
CUT é um instrumento de luta
dos/as trabalhadores/as que precisa ser fortalecido. “A CUT é
fundamental. Vamos chamar a
companheirada para estarmos

juntos/as, para que a gente possa fazer frente e garantir os direitos legítimos do povo: dos/
as servidores/as público/as, das
mulheres, homens, negros/as,
comunidade LGBTQ+. Os tempos não estão fáceis, mas nós
nunca tivemos medo, coragem
é o que nos move. Por isso, topamos esse desafio de presidir a
CUT. Nós fazemos a luta todos
os dias!”, completou ela.
A presidenta do SINTEGO, agora também presidenta
da CUT-GO, ainda reforçou a
necessidade de contrapor os dados falaciosos e os desmandos
do governo de Jair Bolsonaro,
que tira os direitos dos/as trabalhadores/as e acabou com a Pre-
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vidência. “Estamos enfrentando
o empobrecimento da classe
trabalhadora, os desafios estão
cada vez maiores. Então é hora
de termos unidade e chamarmos
todos/as para a luta! NENHUM
DIREITO A MENOS!”, destacou Bia.
Em todos os momentos,
Bia de Lima reforçou sua disposição para defender os/as trabalhadores/as goianos/as e não
deixar passar o pacote de prejuízos proposto pelos governos
estadual e federal. “Vamos lutar
todos os dias junto ao Congresso
Nacional e aqui em Goiás, para
não permitir que essas medidas
cheguem aqui, mas já estão.
Está tramitando a Proposta de
Reforma da Previdência na Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego), nós vamos ter que fazer
o enfrentamento e impedir que
essas medidas cheguem nos municípios. Por isso é muito importante estarmos juntos e termos
coragem. Somente assim poderemos avançar construindo a
unidade da classe trabalhadora”.
#SINTEGOECUTNALUTA

Obs.: O SINTEGO contribuiu com a SEDUC para que as unidades escolares fiquem fechada durante o
recesso de Natal e Ano Novo. A partir do dia 06 de janeiro, os/as administrativos/as retornam ao trabalho.
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