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Piso salarial:

A

sem calote, governador!

Lei 11.738/08, que regulamenta o piso salarial
aos professores das
redes públicas de ensino, é clara
sobre carreira e reajuste: é o
vencimento inicial das carreiras do magistério público da
Educação básica (Art. 2º, § 1º) e
deve ser atualizado, anualmente, no mês de janeiro (Art. 5º).
Em Goiás, entretanto, esta Lei
vem sendo desrespeitada, causando sérios prejuízos aos pro-

fessores da rede estadual de
ensino. Em 2012, para pagar o
Piso nos tirou a titularidade de
30%.
Em 2013 e 2014, o Governo
de Goiás aplicou o reajuste, conforme estabelecido, apenas
para uma pequena parcela dos
docentes, que estão nos níveis PI
e PII da carreira. Para a maioria absoluta, PIII e PIV, foram
quatro meses de calote, em
2013, e mais 4, em 2014. A Justi-

ça já mandou o governo pagar o
calote de 2013, estamos aguardando o resultado da ação de
2014. (leia reportagem na página 4)
Mesmo com a derrota na
justiça, o governo insiste em
burlar a Lei e piorar o prejuízo.
Segundo Projeto de Lei em tramitação na Assembleia Legislativa, PIII e PIV só receberão reajuste de salário, este ano, a partir de agosto, ou seja, sete meses

de calote. A alegação é escassez
de recursos, mas o Sintego, em
audiência com o governador
Marconi Perillo comprovou que
dinheiro existe, é da Educação e
tem de ser aplicado, exclusivamente, na Educação. (leia
reportagem na página 2).
Com mais este calote, as perdas acumuladas com o reajuste
do Piso ultrapassarão R$ 3.800,
para os PIII e R$ 4.000, para os
PIV. Confira abaixo.

Perdas dos professores PIII e PIV (40h) da rede estadual de ensino
PIII (40)

PIV (40)

Ano

*Perdas R$

Ano

*Perdas R$

2013
2014
2015
Total

700,80
789,60
2.340,59
3.830,99

2013
2014
2015
Total

790,16
890,29
2.639,00
4.319,45

*Não estão incluídos os ganhos individuais.
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Professor e Administrativo, fiquem atentos,
em maio teremos nova Assembleia!
Sintego na 16ª Semana
Nacional em Defesa e
Promoção da Educação
Pública.

Sintego cobra recursos
da Educação na Educação

Editorial
Educadores,
precisamos nos unir!

E

Trabalhadores da rede estadual de
Educação, mais do que nunca
precisamos estar atentos e unidos para
vencer os ataques que estão sendo
desferidos contra a nossa carreira e
nossos direitos conquistados com
muita luta.
Desde o início do ano, as ações
propostas pelo Governo do Estado são
todas na direção contrária a nossa
pauta de reivindicação. O primeiro
golpe veio com a proposta de
transferência da gestão escolar para
OS. Isso significa transferir recursos
públicos para a iniciativa privada.
Em seguida, vieram os Projetos de
Lei que mudam o Estatuto do
Magistério e o Estatuto dos
Servidores, mexendo de uma só vez no
quinquênio e nas progressões, com
atraso na concessão dos benefícios, e
ainda no direito de faltas, ignorando a
jornada desgastante do magistério, ao
impor atestado médico para abono, em
qualquer situação.
No mais recente ataque, transfere
para agosto o reajuste do Piso salarial
da imensa maioria dos professores ,
quando a Lei 11.738/08 diz claramente
que é janeiro. Isto significa mais sete
meses de calote, para se somar aos oito
meses referentes a 2013 e 2014.
Os ataques aos direitos dos
professores não são isolados do que há
anos vem sendo feito com os
administrativos das escolas, que não
têm a data-base respeitada, estão com a
tabela salarial abaixo da linha da
vergonha e não têm incentivo para
crescimento na carreira.
A alegação é readequação das
contas públicas, mas no fundo o que
caracteriza é a desconstrução e o
desmantelamento da nossa carreira no
setor público para viabilizar a
terceirização, porque os recursos
destinados a pagamento de professores
e dos administrativos e ainda o
financiamento da escola pública, já
mostramos ao governo que são mais do
que suficientes. O que é necessário e
urgente é que esses recursos não sejam
desviados para cobrir outras áreas da
administração. Essa manobra, além de
ser ilegal, é um desrespeito à
Educação.
Por isso, conclamamos a todos para
unir-se ao Sintego e fortalecer a nossa
luta em defesa da nossa carreira e dos
nossos direitos.
Bia de Lima
Pedagoga especialista em Educação
Brasileira
Presidenta do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação de Goiás
(Sintego)
Presidenta da CUT - GO

m audiência realizada no dia 13
de abril, para cobrar o pagamento do Piso salarial dos
professores e o cumprimento da pauta
de reivindicação dos trabalhadores da
rede estadual de ensino, o Sintego
cobrou também do governador
Marconi Perillo e da secretária Raquel
Teixeira, a aplicação dos recursos da
Educação exclusivamente na Educação. Denúncia de que a verba para
aplicação no ensino público é gerida
pela secretaria da Fazenda foi levada ao
Ministério Público e ao Tribunal de
Contas do Estado. (leia reportagem
nesta página)
De acordo com informações
levantadas pelo Sintego no Portal da
Transparência, do Governo do Estado,
no ano passado a verba da Educação
chegou a R$ 5.549.726.987,70. Neste
ano, somente em janeiro e fevereiro, o
montante chegou a R$ 866.046.
765,86, para uma folha que não chega a

Sintego cobra do governo recursos da Educação na Educação
R$ 340 milhões.
Surpreendido com os números
apresentados pelo Sintego, o governador se comprometeu a cobrar explicações da secretária da Fazenda, Carla
Abrão, e informou que poderá fazer
modificações no projeto em tramitação
e voltará a receber o Sintego.

“Mostramos para o governador a
realidade da Educação em Goiás, em
termos financeiros, e não aceitamos
mais ter prejuízos, enquanto os
recursos são aplicados em outras áreas.
Queremos o dinheiro da Educação na
Educação. Só isso”, afirmou Bia de
Lima, presidenta do Sintego.

Sintego vai ao TCE defender verba da Educação

Sintego denuncia ao TCE desvio do gerenciamento de verba da Educação

A Direção Central do Sintego
entregou, no dia 26 de março, à
presidenta do Tribunal de Contas do
Estado de Goiás, Carla Santillo, uma
representação contra a gestão dos
recursos da Educação no Governo de
Goiás.
No dia 9 de abril, o Sintego
reforçou a denúncia contra a Seduce,
a Sefaz e o Confundeb, que não

fiscaliza a aplicação dos recursos do
Fundeb, diretamente ao conselheiro
Sebastião Tejota, responsável por
acompanhar e fiscalizar a política
educacional do estado. Com base
nessas denúncias, o Sintego pediu a
intervenção do Tribunal para que seja
criado o Fundo Estadual de
Educação, com responsabilidade
para gerenciar os recursos destinados

ao desenvolvimento das ações e
serviços do ensino goiano.
O Sintego solicitou ainda que o
Tribunal só aprecie a prestação de
contas da Seduce e do Governo
Estadual, após parecer prévio do
Confundeb.
O conselheiro Sebastião Tejota se
comprometeu a averiguar o funcionamento do Conselho e aprofundar a
fiscalização sobre a aplicação dos
recursos, inclusive do percentual de
25% estabelecido pela Constituição
Federal, lembrando que o descumprimento é passível de rejeição de conta.
Com relação ao Fundo Estadual
de Educação, o conselheiro pediu que
o Sintego encaminhe a legislação
pertinente para que o Tribunal possa
propor à Seduce um Termo de
Ajustamento de Gestão, objetivando
a sua criação e com previsão de
penalidade para a secretaria, em caso
de descumprimento.

Provocado pelo Sintego, o MP investiga problemas na Educação
A 53ª Promotoria de Justiça de
Goiânia/Defesa do Cidadão
solicitou à Seduce informações
sobre o pagamento do Piso salarial
dos professores, a partir do mês de
janeiro de cada ano, nos termos da
Lei 11.738/08, e da data-base dos
servidores administrativos da
secretaria, com a tabela salarial
atualizada. A medida atende
representação do Sintego, entregue

ao Procurador-Geral de Justiça de
Goiás, no dia 19 de março.
Já 89ª Promotoria de
Justiça/Patrimônio Público, instaurou o Inquérito Civil Público
14/2015 para investigar “irregularidades no Edital nº 001/2015 –
SEGPLAN que deflagrou Processo
Seletivo Simplificado para a contratação de Professores para a
Secretaria de Estado da Educação,
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Cultura e Esporte – SEDUCE”.
Paralelo às irregularidades
contidas no edital e apontadas pelo
Sintego, o MP decidiu investigar
ainda a utilização constante da
contratação temporária em detrimento do concurso público e o
tempo de vigência dos contratos,
desrespeitando decisão judicial,
que estabelece prazo de duração de
um ano para os temporários.

SOS IPASGO

Sintego cobra do Ipasgo
melhoria para os servidores

Bia de Lima cobra melhoria do atendimento, em reunião do Conselho Deliberativo do Ipasgo

A

presidenta do Sintego, Bia de
Lima, que é vice-presidenta do
Conselho Deliberativo do Ipasgo,
levou aos conselheiros uma série de reivindicações dos trabalhadores em Educação
para melhorar o atendimento e os serviços
prestados aos usuários do Instituto. O CDI
tem a competência de fiscalizar e auditar a
administração do Instituto; estabelecer e
acompanhar a execução da política administrativa; apreciar e deliberar sobre assuntos
que envolvam alienação e aquisição de bens;
celebração de contratos e convênios; aplicação de recursos e reclamações de usuários e
prestadores de serviços do Ipasgo.
Em reunião realizada no dia 16 de abril,
Bia questionou e cobrou a interiorização da
Junta Médica, o pagamento do desconto
irregular do 13º e das férias: durante os anos
de 2005, 2006 e 2007; dependência dos
filhos acima de 18 anos; a cobrança de
mensalidade de usuário já falecido e informações sobre o Hospital do Servidor. Veja
abaixo.

13º e férias
O Sintego está executando o
Ipasgo para a devolução dos
valores descontados indevidamente no 13º salário e no 1/3 das
férias de todos os educadores,
da ativa e aposentados, da rede
estadual de ensino, durante os
anos de 2005, 2006 e 2007.
Independente disso, a presidenta Bia de Lima, procurando
resolver administrativamente,
questionou o Ipasgo como serão
feitos os ressarcimentos. O presidente pediu prazo para discutir
3

internamente com a administração do Instituto sobre a viabilização do pedido e apresentará um
cronograma ao Sintego sobre
como será feita a devolução dos
valores cobrados indevidamente.

Filhos de 18 a 23 anos

Hospital do Servidor

A presidenta Bia de Lima pediu mudança na lei para

Está sendo construído em Goiânia (Av. Bela Vista,
Parque Acalanto), o Hospital do Servidor Público, para
melhorar o atendimento aos usuários do Ipasgo. O Hospital
contará com 211 leitos e terá atendimento ambulatorial em
várias especialidades, centro cirúrgico com capacidade
para cirurgias de alta complexidade, central de diagnóstico
e imagem, UTI's adulta, pediátrica e neonatal e segundo o
Instituto, a unidade será uma referência para o usuário e
contará com atendimento inclusive nas especialidade em
que há dificuldade de agendamento, como a endocrinologia e as cirurgias de cabeça e pescoço. A previsão de
conclusão é de 18 meses.

excluir o nível de escolaridade da possibilidade de dependência do filho com idade entre 18 e 23 anos. Pela regra
atual, filhos cursando a universidade não podem mais ser
dependentes do pai ou da mãe usuários do Ipasgo. “Queremos que a condição seja apenas o estudo, independente do
nível que a pessoa está cursando, se ensino médio ou
superior”, diz Bia. O presidente do Ipasgo acatou a reivindicação e disse que está sendo feito estudos para eliminar
burocracias desnecessárias e melhorar o atendimento ao
usuário do Instituto.

Junta Médica
A presidenta Bia de Lima apresentou ao presidente do CDI, José
Taveira Neto, reivindicação dos trabalhadores em Educação sobre
o atendimento da Junta Médica. O Sintego propôs que, tendo em
vista que o serviço é prestado somente em Goiânia, o Instituto firme
convênio com a Segplan, sob remuneração, para que os servidores
não precisem se deslocar à capital para serem atendidos,
aproveitando a estrutura que o Instituto já dispõe no interior do
Estado. Essa solicitação já foi apresentada à Seduce também.
O presidente aprovou a sugestão e disse que vai negociar com o
Governo para atender o pleito dos servidores.

Cobrança após a morte
A presidenta Bia de Lima levou ao conhecimento do Conselho denúncia de uma professora, cujo marido,
também servidor, faleceu, mas continua a cobrança da mensalidade pelo Ipasgo. Bia pediu a revisão da
medida e o ressarcimento do valor descontado. O presidente informou que o dinheiro será ressarcido.

Atenção! Se você, educador, estiver nesta situação, ou
conhecer alguém que esteja, entre em contato com o Sintego.

Não permitiremos cobranças indevidas dos usuários.
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Nenhum direito a menos. Progressão
e quinquênio são conquistas

E

m nova tentativa de cobrir a
sangria dos cofres públicos,
o Governo do Estado, joga
nas costas dos trabalhadores, mais
uma vez, o ônus pelo desarranjo das
contas. Desta vez, numa tacada só,
ele quer alterar a Lei 10.460/88
(Estatuto dos Servidores Públicos),
aumentando um ano para concessão
do quinquênio e condicionando
toda folga à apresentação de
atestado médico. Quer ainda alterar

a Lei 13.909/01 (Estatuto e Plano
de Cargos e Vencimentos do
Pessoal do Magistério), mudando
as regras para assinatura das
progressões.
Para discutir sobre o assunto, o
Sintego participou, no dia 15, da
audiência pública sobre os critérios
que visam modificar as Leis
10.460/88 e 13.909/01.
O encontro de servidores e
sindicalistas foi promovido pela

deputada Adriana Accorsi (PT), e
foi realizado no Auditório Costa e
Lima da Assembleia Legislativa.
O projeto de lei altera a forma
de pagamento do quinquênio.
Atualmente, o benefício é pago um
mês após o servidor completar
cinco anos de atividade. Na proposta, o trabalhador só poderá receber a
gratificação no próximo ano. Outra
mudança é que o servidor terá
direito apenas a três faltas justifica-

das e não poderá exceder 18 faltas.
O Sintego defende que seja
aplicado que determina a
Constituição Federal, pois o serviço
público é espaço de profissionais
competentes que passaram por
concurso. Não se pode aceitar um
projeto de lei que é contrário aos
direitos dos servidores públicos, e
que pretende restringir os direitos
de trabalhadores de todo o estado de
Goiás.

Seduce acata sugestão do Sintego para solucionar
a injustiça do Quadro Transitório do Magistério
A decisão foi tirada na primeira
reunião da comissão formada para discutir
a readequação do Quadro Transitório do
Magistério, realizada no dia 17 de abril.
De acordo com a proposta do Sintego,
apresentada ainda em 2013, o Sintego
sugeriu a criação de uma gratificação para
os trabalhadores do QTM, que estão nas
mesmas condições funcionais e o mesmo
tempo de serviço e, inclusive, são regidos
pela mesma lei estatutária. Essa gratificação assegura a valorização da carreira e

repara o grande prejuízo profissional e
financeiro, a que esses servidores estão
sendo submetidos no decorrer dos anos e
aguardam ansiosamente uma decisão por
parte do Estado, que efetivamente tem a
responsabilidade de solucionar a demanda.
Ainda ficou acertado que a atualização
da tabela com valores da gratificação seja
feita pela equipe da Seduce. Depois de
elaborado e aprovado na Comissão, o
projeto será encaminhado pelo Executivo e
à Assembleia Legislativa para aprovação.

Educadores repudiam parlamentares
goianos que aprovaram PL da terceirização
Trabalhadores da Educação de
Goiás, reunidos na Plenária Sindical
do Sintego, nos dias 10 e 11 de abril,
aprovaram uma Moção de Repúdio
contra os deputados federais
goianos que votaram favoráveis ao
PL 4330, que libera a terceirização
para qualquer área de atividade ou
setor produtivo das empresas
privada e públicas.
No documento, os educadores
lembram que “mesmo com todas as
argumentações, análises e estudos,
inclusive dos ministros do Tribunal
Superior do Trabalho, que mostram
de maneira inconteste os malefícios
que a lei causará, tanto na
precarização das relações, quanto
na valorização, segurança e
p r o t e ç ã o d o t r a b a l h a d o r, o s
deputados goianos viraram as costas

Conheça os parlamentares
goianos que traíram os
trabalhadores

Por unanimidade, educadores goianos repudiaram parlamentares que aprovaram terceirização

para os trabalhadores e preferiram
atender o empresariado, financiador
das campanhas eleitorais, causando
um retrocesso histórico no mundo
do trabalho.

No encerramento da Moção, os
trabalhadores afirmam esperar “a
derrubada do PL no Senado Federal
e, em última instância, o veto da
presidenta Dilma Rousseff”.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Alexandre Baldy/PSDB
Célio Silveira/PSDB
João Campos/PSDB
Delegado Waldir/PSDB
Giuseppe Vecci/PSDB
Fábio Sousa/PSDB
Daniel Vilela/PMDB
Pedro Chaves/PMDB
Roberto Balestra/PP
Sandes Júnior/PP
Jovair Arantes/PTB
Flávia Morais/PDT
Heuler Cruvinel/PSD
Magda Moffato/PR
Lucas Vergílio/SDD
Marcos Abrão/PPS

Sintego na 16ª Semana Nacional em
Defesa e Promoção da Educação Pública

O

Sintego participa, de 27 de abril
a 1º de maio, da 16ª Semana
Nacional em Defesa e
Promoção da Educação Pública,
organizada pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação
(CNTE. Com o tema “Educação, trabalho
e democracia”, a Semana envolverá a
comunidade escolar no desenvolvimento
do plano estadual e municipais de
Educação, em sintonia com o PNE.
(Confira programação abaixo)
Em 30 de abril, dia da Greve Nacional,
o Sintego promoverá, às 9h, na
Faculdade de Educação, a Audiência
Pública “Em Defesa e Promoção da
Educação Pública”, com a participação
do Conselho Estadual de Educação,
Ministério Público,
“Nos juntaremos à luta de todos os
educadores do país, em defesa da
Educação pública, pela garantia dos
nossos direitos e contra os retrocessos
que estão sendo gestados, tanto na
Câmara Federal, como na Assembleia
Legislativa de Goiás”, declara Bia de
Lima.

Para concluir a semana de luta pela
educação pública, em 1º de maio, dia do
trabalhador, os sindicatos vão participar
das atividades convocadas pelas
Centrais Sindicais em todo o País.
Confira programação abaixo:

Programação da 16ª Semana Nacional
27 de abril - Sala de aula: Apresentação e
debate sobre as metas dos planos de
educação nacional e local.
Direção do Sintego: Coletiva a imprensa
para anúncio da 16ª
Semana e pautar o andamento da
elaboração do plano de educação local.
28 de abril - Debate nos locais de trabalho
com a comunidade escolar e local
sobre os planos de educação nacional e
local.

expediente

29 de abril - Adesivaço e panfletaço em
vários pontos da cidade
•
Praça Universitária
•
Colégio Lyceu de Goiânia
•
Colégio Pré-Universitário.

30 de abril - Greve Nacional
Audiência Pública: Em Defesa e
Promoção da Educação Pública – com
Certificado de participação
Local: Auditório da Faculdade de Educação
da UFG
Horário: 9h
1º de maio - Dia da Classe Trabalhadora
8h - Corrida do Trabalhador e Ações de
Cidadania
17h - Ato Público e show com artistas
goianos
20h - Grande show com Alcione
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Panorama Jurídico
Vitória: Justiça manda
governo pagar calote
do Piso de 2013
A justiça mandou o Governo de Goiás
pagar os professores PIII e PIV da rede
estadual de ensino, ativos e os que se
aposentaram no curso do processo, os
quatro meses de reajuste
(jan/fev/mar/abril) do Piso salarial de 2013.
A decisão manda ainda que os valores
sejam acrescidos de juros de mora de 0,5%
ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir de janeiro.
A sentença atende ação de cobrança
proposta pelo Sintego, contra o projeto de
lei do executivo, que excluiu esses docentes, que representam a maioria absoluta dos
professores da rede, do reajuste de 7,97%,
estabelecido pelo MEC para o reajuste do
Piso daquele ano.
“Essa é uma grande vitória dos professores da rede estadual que, desde 2012 só têm
tido prejuízos, e nos sinaliza com outra
vitória em relação aos quatro meses de
2014, que também ficaram sem o reajuste.
Nos anima ainda para impedir que este ano
aconteça a mesma situação, uma vez que já
foi posto pela Seduce a intenção de pagar
somente para PI e PII o reajuste retroativo a
2015”, declarou Bia, presidenta do Sintego.

Administrativos da Seduce
terão adicional noturno
Em Mandado de Injunção proposto pelo
Sintego, a Corte Especial do Tribunal de
Justiça de Goiás estipulou prazo de 180
dias para o Governo do Estado elaborar e
enviar Projeto de Lei à Assembleia
Legislativa regulamentando o adicional
noturno para os servidores administrativos
da Secretaria de Estado de Educação,
Cultura e Esporte.
No voto que reconheceu o direito dos
administrativos ao adicional noturno, o
desembargador Walter Carlos Lemes
justificou que “o mandado de injunção
desafia dois pressupostos: existência de um
direito garantido constitucionalmente ao
impetrante e impossibilidade de seu
exercício em face da ausência de norma
regulamentadora”.
“O Sintego está investindo para prestar a
melhor assistência aos nossos filiados, a
fim de preservar os direitos que foram
conquistados com muita luta”, informa
Carmelene Megércio, secretária de
Assuntos Jurídicos e Administrativos do
Sintego.

