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Sintego cobra, negocia e busca resultados

A

direção do Sintego
participou de reunião
juntamente com os
representantes do Fórum Sindical
para cobrar do secretário de
Finanças, Oseias Pacheco, o
pagamento do salário dos
servidores, dentro do mês
trabalhado, conforme vinha sendo
feito nos anos anteriores. O
secretário afirmou que está
praticamente certo de que a partir
da folha de março será feito o
pagamento dentro do mês.
A direção do Sintego
cobrou do Oseias Pacheco o
pagamento do reajuste do Piso
conforme o índice do MEC, de
7,64%, resaltando o fato da
Secretaria Municipal de
Educação (SME) ter pago apenas
0,33% de reajuste.
O secretário de Finanças
explicou que a prefeitura
promoveu apenas a adequação
necessária para que nenhum
professor da Rede Municipal de
Ensino recebesse menos do que
R$ 2.298,80, que é o novo valor

do Piso Nacional do Magistério.
Segundo Oséias Pacheco,
a Procuradoria do Município
chegou à conclusão de que a
obrigação da prefeitura (para não
ficar inadimplente junto ao MEC)
era pagar o valor do Piso do
governo federal em janeiro,
observando-se o nominal de R$
2.298,00. Segundo o secretário,
no mês de maio a prefeitura vai
pagar o reajuste aos professores,

junto com as demais categorias da
prefeitura em maio.
Para a presidenta do
Sintego Bia de Lima isto é ruim,
pois não cumpre plenamente a Lei
do Piso, onde o reajuste deve ser
em janeiro e não em maio. Porém
o secretário justificou a falta de
recursos para isso. Bia levará a
proposta para ser apreciada pela
categoria em assembleia geral dia
30 de março.

Administrativos – Data Base

A

presidenta do Sintego,
Bia de Lima, questionou o
secretário de Finanças
sobre o descumprimento por parte
da Prefeitura do pagamento da
Data-base dos administrativos no
mês de janeiro, conforme Lei

Municipal nº 9.850, de 14 de
junho de 2016.
Oséias Pacheco respondeu
que não tinha conhecimento da
Lei, até o Sintego levar a ele e ao
secretário de Educação a demanda
do pagamento da Data Base no

mês de janeiro. Oseias afirmou
que tem todo empenho de cumprir
a lei e já está fazendo o
levantamento orçamentário para
efetuar o pagamento da Data-base,
com o reajuste retroativo até
janeiro.

IMAS
A direção do Sintego
também questionou o Secretário
Municipal de Finanças da prefeitura de Goiânia, Oséias Pacheco,
sobre a situação do Imas (Instituto
Municipal de Assistência Social),
que não está prestando os serviços

aos servidores públicos da prefeitura de Goiânia.
De acordo com o secretário
o órgão está negociando os débitos
em atraso com os prestadores de
serviço (hospitais, laboratórios,
clínicas), para normalizar todos os

atendimentos no município.
“Estamos entrando em
contato com todos os prestadores
de serviço, para que os entraves
sejam corrigidos e o serviço seja
reestabelecido em sua
normalidade”, destacou.

IPSM
O secretário Oseias
Pacheco informou ao Sintego e
aos membros do Fórum Sindical
que as dívidas do IPSM serão
equacionadas.

Ele garantiu aos sindicalistas que o fundo de aposentadoria dos servidores municipais é
prioridade.
Ele informa que a dívida

gira em torno de R$ 320 milhões e
que a prefeitura está criando
condições para regularizar o
repasse e abater a dívida, regularizando a situação.

Sintego discute com a SME a pauta
de negociações da categoria

N

a rede municipal de
Goiânia, os educadores
vêm sentido o amargo
gosto que a política econômica
adotada por este governo traz. A
Prefeitura com o argumento da
crise não sinalizou até o momento
nenhum investimento na
Educação. Para piorar a situação,
a Secretaria Municipal de
Educação de Goiânia suprimiu o
percentual do Piso de 7,64%,
pagando um valor bem abaixo
cerca de 0,32%, achatando a
carreira e fazendo do Piso um
teto.
Diante disto, a direção do
Sintego reuniu com o secretário
Municipal de Educação, Marcelo
Costa em várias ocasiões, a
primeira em 24 de janeiro, depois

no dia 30 de março e a última no dia
17 de março onde foram cobradas a
pauta de reivindicações da categoria: Piso, Data-base e providências
contra a discriminação a que
estavam sendo submetidos diretores e servidores que estavam no

apoio na SME.
Os informes que o Sintego
faz neste boletim, foram feitos
também na reunião do Condir –
Conselho dos Diretores e
Dirigentes das Escolas
Municipais de Goiânia.
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Chamamento dos concursados
IPSM

Diretores terão mantidas
suas gratificações
O Sintego cobrou do
secretário de Educação a garantia
de que os diretores de escolas e
CMEI´s vão manter suas
gratificações sem a ameaça de
terem que pedir demissão de um
dos cargos. A medida inclui
também aqueles profissionais
que possuíam dois cargos.
O secretário Marcelo
Costa informou que estava sendo
feito um estudo pela
Procuradoria do Município, mas
garantiu ao Sintego que este
ponto foi revisto e superado, e
que serão mantidos os direitos
dos Diretores em relação às suas
gratificações.

Concurso
Desde o início do mês de
janeiro, o Sintego vem cobrando
a convocação dos aprovados no
concurso, finalmente, nesta
segunda quinzena de março os
aprovados no último concurso,
que estavam aguardando a
convocação, começaram a ser
chamados.
N o
p r i m e i r o
chamamento, foram convocados
660 profissionais, sendo 60
pedagogos, 400 auxiliares de
atividades educativas, 150
agentes de apoio educacional e
50 assistentes administrativos
educacionais.
O Edital está disponível
na edição n.º 6531 do dia 16 de
março de 2017 do Diário Oficial
da Prefeitura de Goiânia.

Remanejamento
de servidores na SME
obedecerá critérios técnicos
A presidenta do Sintego,
Bia de Lima, recebeu nos últimos
dias inúmeras reclamações sobre
a forma com que os profissionais
lotados na sede central da
secretaria estavam sendo
tratados. Imediatamente o
Sintego cobrou do secretário que
os direitos destes trabalhadores

fossem resguardados.
A professora Ampara
Ferreira, Superintendente
Pedagógica da SME, disse que
estão sendo discutidos caso a
caso em cima de critérios préestabelecidos, respeitando as
diversidades e as necessidades da
rede municipal de ensino.
Marcelo Costa diz que há
mais de mil pessoas na área
centralizada, enquanto faltam
profissionais nas escolas e
CMEI´s.
O Sintego entende que é
preciso dar as condições e o
direito das pessoas procurarem
modulação, para não
desorganizarem as suas vidas.

SME vai rever número
de Apoio dentro das escolas
A SME vai diminuir o
número de servidores no apoio.
Segundo o secretário há em
média um apoio por escola, e não
vê necessidade de tantos.
Segundo Marcelo Costa esta
correção deve diminuir o número
de demandas criando condições
para SME pagar o Piso dos
professores.

Sintego condena
projetos de militarização
e “mãe crecheira”
A direção do Sintego
rejeita veementemente os
projetos de militarização de
escolas, proposto pelo vereador
Sargento Novantir e o projeto
“mãe crecheira”, proposto pela
vereadora Sabrina Garcêz.
A presidenta Bia de Lima
teve audiência com o Sargento
Novantir, e explicitou que o
projeto, além de inconstuticional,
vai contra o PNE e os interesses
dos educadores. “As escolas e
CMEIs precisam de segurança,
da educação cuidam os
professores”, frisa.
O Sintego considerou um
despropósito a idéia da vereadora
Sabrina de oferecer treinamento
3

para mães interessadas em
receber crianças em casa.
“Educação das crianças deve ser
feita nos CMEIs, que são
elogiados em todo o Estado
porque conta com profissionais
de alto nível.
Ao invés de propor este
tipo de projeto a vereadora
ajudaria muito mais às mães e aos
educadores brigando por mais
verbas para os CMEIs”, afirma
Bia.

Titularidade e promoções
A direção do Sintego
cobrou mais uma vez ao
secretário de Educação a
regularização das titularidades e
promoções. A o f i n a l d o
governo anterior, a SME fez
estudos que previam que esta
situação poderia ser resolvida no
início deste ano.
O secretário se
comprometeu a continuar o
diálogo junto a Secretaria de
Finanças, para fazer uma
proposta de regularização.

Segurança nas escolas
O Sintego preocupado
com os inúmeros casos de roubo
e assaltos a mão armada dentro
das escolas, tem pedido desde o
ano passado um posicionamento
para que a SME cuide da
segurança dos profissionais da
educação e dos alunos, mas
in f elizmen te is to n ão tem
acontecido.
Vale ressaltar que já
existe uma evasão considerada
de alunos do EJA que estão
deixando a escola por medo e
insegurança.
Diante disto o Sintego entrará
com uma representação no
Ministério Público, para que
medidas sejam tomadas no
sentido de solucionar este grave
problema da insegurança nas
escolas e CMEI'S.
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Decisão de repassar Reforma da Previdência
a estados e municípios preocupa Sintego

S

egundo a presidenta do
Sintego Bia de Lima a
decisão do presidente
Michel Temer de excluir os
servidores públicos estaduais e
municipais da Reforma da
Previdência (PEC 287/2016),
causa uma grande preocupação
para os trabalhadores em
Educação.
A presidenta destaca que
no caso de Goiás o Governo
Estadual tem maioria na
Assembleia Legislativa e
conseguirá de forma arbitrária
convencer sua base a aprovar a
Reforma na esfera estadual,
atingindo assim, milhares de
servidores da Rede Estadual.
Já no caso dos municípios
menores a preocupação segundo
a Presidenta é a falta de conhecimento e discussão a respeito dos
impactos que esta reforma trará
aos trabalhadores. “Muitos
municípios menores não possuem uma agenda de discussão com
relação a essa Reforma, o que
pode contribuir de forma negativa para os debates que cercam o
tema, e consequentemente a
aprovação de uma pauta que não
favorecerá em nada os trabalhadores das Redes Municipais, que

ficarão à mercê de vereadores que
muitas vezes não entendem os
impactos que esta matéria traz para
toda a categoria e a população”,
destacou.
Para Bia de Lima o
momento é de fortalecer ainda
mais a luta para a rejeição integral
desta Reforma que acaba com a
aposentadoria especial dos
profissionais da educação. “ A
primeira vitória já foi sentida após
as manifestações do dia 15 de
março onde o Governo recuou
diante das pressões da população.
Amedrontado com o risco

de os parlamentares não
aprovarem o texto, visando as
eleições do próximo ano, o
governo golpista de Temer
recuou na decisão de incluir
servidores públicos estaduais e
municipais na Reforma.
Precisamos estar mais
firmes no propósito de não deixar
esta matéria passar no Congresso
Nacional para que não chegue
nos estados e municípios,
resguardando assim o direito
conquistado de aposentadoria de
todos os trabalhadores”,
finalizou.

Congresso aprova terceirização e precariza o trabalho dos educadores

O

EXPEDIENTE

s Deputados Federais
r a s g a r a m a C LT a o
aprovarem na calada da
noite a PL 4302/98 que permite a
terceirização até da atividade-fim
de uma empresa. Ou seja, uma
escola poderá terceirizar não
apenas o serviço de limpeza, mas a
contratação de seus professores,
por exemplo. A avaliação é da
presidenta do Sintego Bia de Lima
que se diz indignada com o desmonte não só da educação, mas

dos serviços públicos e a precarização do trabalho, consequentemente de toda classe trabalhadora
do país.
“Uma proposta que em
nada engrandece e favorece o
trabalhador. O presidente golpista
Temer ressuscitou o Projeto de Lei
da época do FHC em 1998, tirou da
gaveta e na calada da noite aprovou por 231 votos favoráveis e 188
contrários, num prejuízo histórico
para a classe trabalhadora.

Com esta medida nós da educação sofreremos não apenas com o
fim dos concursos públicos, mas
também com a terceirização
dentro das escolas, o que precarizará os trabalhos e a substituição
de temporários por profissionais
contratados com salários de
fome, já que o único objetivo
destas empresas será o lucro, em
cima do nosso suor como já está
acontecendo com os contratos
temporários”, finalizou.

Esta é uma publicação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás - SINTEGO . Sede: Rua 236, nº 230 . Setor Coimbra . Goiânia - GO . Cep 74535-030 . Fone: (62)
3291.8383 . Fax: (62) 3291.8820 . Site: www.sintego.org.br . E-mail: imprensa@sintego.org.br . Hospedagem: Rua 83-A, nº 58, St. Sul . Goiânia - GO . Cep 74083-030 . Fone: (62)
3223.9651 . Presidenta: Bia de Lima . Sec. de Imp. e Divulgação: Edineia Pereira . Jornalistas Responsáveis: Eliezer Macedo DRT/TO-738 e Marcus Vinícius JP-01234. Assistente de
Comunicação: Jéssica Ferreira . Diagramação e arte: André Gustavo . Fotos: arquivo Sintego . Impressão: Editora Kelps . Tiragem: 3.000 exemplares.

