
SINTEGO garante reajuste de 6,81% para  
professores da rede estadual de Goiás

Em audiência com o SINTEGO, o governador 
de Goiás, José Eliton, anunciou o pagamen-
to do reajuste do Piso Nacional dos Profes-

sores da rede estadual, na folha do mês de agosto. 
A proposta negociada entre o Sindicato dos Traba-
lhadores em Educação de Goiás – SINTEGO e o 
governo do estado, prevê reajuste para mais de 30 
mil professores – em todos os níveis (PI, PII, PII e 
PIV), de 6,81%, retroativo a janeiro de 2018, para  
professores níveis I e II, e a julho para níveis III e 
IV. O reajuste será dado, para ativos e aposentados. 

Na proposta apresentada pelo governo o pa-
gamento do retroativo, tanto para os professores 
PI e PII (retroativo a janeiro) e PIII e PIV (retroa-
tivo a julho), serão parcelados, até o final do ano. 

O SINTEGO vai, agora, entrar judicialmente para 
garantir o pagamento dos seis meses retroativos 
dos professores nível PIII e PIV. 

Na audiência, realizada na tarde de hoje, 19, 
além do governador e da presidenta do SINTEGO, 
Bia de Lima, estavam os secretários da Fazenda, 
Manoel Xavier, da Educação, Cultura e Esportes, 
Marcos das Neves e representantes das regionais 
do SINTEGO de todo o estado. 

A presidenta Bia de Lima, explicou que a pro-
posta que o SINTEGO defendia era estender o pa-
gamento do reajuste retroativo a toda carreira (PI, 
PII, PIII e PIV). Agora, o sindicato busca a correção 
da tabela para os Administrativos. A presidenta Bia 
afirmou ao governador que a atualização da tabela 

para os administrativos é prioridade.
“Fico feliz sim, em anunciar o reajuste do Piso 

Nacional aos professores, mas a nossa categoria é 
muito maior e não podemos deixar de pedir ao 
Governo que possa atender também os adminis-
trativos para que tenham a tabela corrigida,” afir-
mou a presidenta Bia.

Ao final da reunião, o governador determinou 
que o secretário da Fazenda e o de Educação, Cul-
tura e Esporte, juntamente com o SINTEGO, tra-
balhem em uma proposta para correção da tabela 
salarial dos servidores administrativos da Educa-
ção. Participaram da reunião, secretários estaduais, 
a representante da CNTE Iêda Leal e das regionais 
sindicais do SINTEGO.
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SINTEGO cobra pagamento 
das progressões e GDPI

Nova tabela para os administrativos  
é prioridade para o SINTEGO

Durante a reunião realizada 
com o secretário Estadual de Gestão 
e Planejamento, Joaquim Mesquita, 
a presidenta do SINTEGO, voltou a 
cobrar, o pagamento das progressões 
dos servidores da Educação, que es-
tão na Segplan aguardando liberação. 
De acordo com a presidenta são mais 
de 2 mil processos de progressão ho-
rizontal e pouco mais de 400 proces-
sos referentes a progressão vertical 
estão aguardando liberação para pa-
gamento.

Segundo o secretário, Joaquim 
Mesquita os processos referentes as 
progressões dos trabalhadores em 
Educação estão na Junta de Progra-

mação Orçamentaria e Financeira – 
JUPOF e será solicitado prioridade a 
estes processos para que na próxima 
reunião da JUPOF, possa dar solução 
a esta questão.    

GDPI para os  
Professores de Apoio

O retorno do pagamento da 
GDPI para os professores de apoio 
das escolas de tempo integral tam-
bém foi cobrado pelo SINTEGO. A 
secretária executiva da SEDUCE, 
Solange Andrade, disse que resolve-
rá essa questão. O SINTEGO cobrou 
também para que tenha gratificação 
de GDPI para os administrativos.

Nova tabela vai garantir enquadramento para os servidores que trabalham 
30h e 40h.

Para o SINTEGO, a 
prioridade, neste momento, é 
garantir a nova tabela para os 
servidores administrativos da 
Educação. Defender esta proposta 
é colocar fim em diversos 
prejuízos na carreira, a qual, 
principalmente quem está ocupa 
função administrativa enfrenta. 

São os menores salários da 
Educação. Tem vários servido-
res que recebem abaixo do salá-
rio mínimo, sem contar a carga 
horária que prejudica quem tra-
balha nos dois turnos, por exem-
plo. A secretária para Assuntos 
Administrativos, Suely Correia 

SINTEGO protocola representação no 
MP-GO cobrando concurso e Plano de 

Carreira para os administrativos

A direção do SINTEGO 
protocolou no dia 09/02 repre-
sentação no Ministério Público 
Estadual-MP, para solicitar que 
seja cobrado, junto ao governo 
do estado, a realização de con-
curso público na rede Estadual 
de Goiás para cargos adminis-
trativos da educação. 

A representação pede ain-
da providências quanto a mo-
dulação dos servidores admi-
nistrativos e Plano de Carreira. 

No documento, o SINTEGO 
exemplificou os problemas 
causados pela falta de concur-
so público para categoria que 
já se estende há quase 20 anos. 

A presidenta do SINTE-
GO, Bia de Lima esclareceu, 
também, que os servidores con-
cursados aguardam a aprova-
ção do Plano de Carreira, o que 
tem trazido insegurança para os 
servidores, que ficam sem pers-
pectiva de crescimento. 

lembrou ao governador que há 
muito tempo a categoria espera 
pela correção da tabela. Isto sig-
nifica valorização. "Precisamos 
corrigir este problema e garantir 
o enquadramento funcional de 
todos os servidores administrati-
vos”, destacou. 

Segundo a presidenta do 
SINTEGO, Bia de Lima, esta ta-
bela, vai corrigir a remuneração 
de quem trabalha 30h e 40h te-
rem salários distintos. Esta tabe-
la será apresentada, em breve, ao 
governador, para que seja enca-
minhada para votação na Assem-
bleia Legislativa. 
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Eleições para diretor(a) das escolas estaduais 
aconteceram graças a atuação do SINTEGO

As eleições para escolha 
dos(as) novos(as) diretores(as) 
das escolas da rede estadual de 
Goiás, aconteceram no último dia 
26 de junho. Os novos diretores 
deverão tomar posse no dia 1º 
de agosto de 2018, para mandato 
de três anos. O SINTEGO lutou 
e garantiu que o processo demo-
crático pudesse ocorrer, ainda no 
primeiro semestre de 2018.

O SINTEGO, além de 
acompanhar e cobrar a aprovação 
do Projeto de Lei na Assembleia 
Legislativa de Goiás, também 
compôs a Comissão Eleitoral Es-
tadual, responsável pela organi-
zação, fiscalização e acompanha-
mento de todo o processo. 

Passado todo o processo de 
escolha, bem como o prazo para 
eventual recurso, o diretor eleito 
deverá indicar os membros do 
seu grupo gestor, obedecendo 
regras definidas pela Seduce. 
Compõem a gestão escolar: 
secretário escolar; coordenador 

administrativo e financeiro; 
coordenador pedagógico e tutor 
educacional.

Todos os diretores eleitos 
serão submetidos a avaliações 
de desempenho, podendo perder 
o mandato caso haja alguma in-
fração dos critérios estabelecidos 
para a ocupação do cargo, con-
forme constam no edital.

Esta aprovação é uma con-
quista do SINTEGO, que mobili-

zou todas as regionais a 
dialogarem com os de-
putados estaduais para 
que as eleições acon-
tecessem no primeiro 
semestre. 

“Nós observamos nas falas 
de cada deputado o quão impor-
tante foi a luta dos/as trabalhado-
res/as em educação e dos dirigen-
tes do SINTEGO, em conversar 

com os parlamentares nas suas 
respectivas cidades e em todo o 
estado. Isso reverteu o quadro. 
O SINTEGO mostrou sua for-
ça”, contextualiza a presidenta do 
SINTEGO, Bia de Lima.

O SINTEGO ganhou 
na Justiça, que o governo de 
Goiás pague as diferenças do 
13º salário dos anos de 2012 a 
2015. A ação coletiva protoco-
lada pelo departamento jurídi-
co do SINTEGO em novembro 
de 2016, já transitou em julga-
do, ou seja, o governo do esta-
do, não pode mais recorrer da 
decisão. A ação entra, agora, 
na fase de cálculos para poste-
rior execução. 

A decisão proferida pela 
Justiça de Goiás garante aos 
professores da rede estadual o 
recebimento de diferenças re-
lativas ao não pagamento, pelo 
governo do estado das diferen-
ças no índice do 13º geradas 
de reajustes salariais posterio-
res a janeiro de 2012.

Ação que cobra a diferença do 13º salário  
dos professores vai entrar na fase de cálculos

Segundo a presidenta do 
SINTEGO, Bia de Lima, esta 
decisão favorável à categoria 
corrige a forma que o gover-
no de Goiás estava se valendo 
para economizar às custas dos 
professores.

Ainda segundo a presi-
denta a expectativa é de que, 
em breve, a justiça determi-
ne os przazos para que sejam 
feitos os cálculos dos valores 
que serão restituídos aos ser-
vidores. 

Restituição para 
os administrativos 

Ela lembrou, ainda que o 
SINTEGO, tendo em vista que 
são carreiras distintas, também 
entrou com ação coletiva na Jus-
tiça para que os servidores admi-
nistrativos, sejam contemplados 
pelo pagamento das diferenças 
no 13º. A ação ainda está em tra-
mitação e a Justiça deve se mani-
festar a qualquer momento. 

“O Sintego está atento na 
defesa dos direitos dos trabalha-
dores e é por isto que a direção 
do sindicato atua em todas as 
frentes de luta, sejam elas pelo 
meio das ações na Justiça, seja 
pela mobilização dos trabalhado-
res nas ruas para garantir os seus 
direitos”, esclarece Bia.
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Para defender o plano de saúde dos 
servidores públicos estaduais, o SINTE-
GO, atuou fortemente, este ano, cobran-
do melhorias para o Instituto, bem como, 
manter a excelência no atendimento aos 
usuários. 

Uma das atuações mais fortes da 
direção do SINTEGO, por meio da pre-
sidenta, Bia de Lima, buscou garantir a 
participação dos servidores na gestão do 
Hospital do Servidor Público, inaugura-
do recentemente, e que poderia ser gerido 
por Organização Social, como queria o 
governo do estado. 

Bia de Lima foi incisiva durante seu 
pronunciamento na inauguração do Hos-
pital, “nós, servidores públicos, usuários 
do Ipasgo, não queremos que nosso Hos-
pital seja gerido por Organização Social. 
Queremos participar ativamente da esco-
lha e indicação dos gestores da unidade, 
fiscalizando, sempre, para que não seja 
utilizado como cabide de emprego”. 

Sem cotas para exames
O SINTEGO cobrou do Instituto de 

Assistência dos Servidores Públicos do 
Estado de Goiás – Ipasgo, que o servidor 
não pode ficar prejudicado com a limita-
ção de cotas de exames para os prestado-
res de serviços de saúde. O SINTEGO 
continuará cobrando para que não haja 
prejuízos para os usuários.

Reajuste no plano
O SINTEGO também defendeu, 

durante as rodadas de discussões no 

Após constante cobrança do SINTE-
GO, as provas do concurso público para 
provimento de vagas no cargo de professor 
nível III do quadro de pessoal da Secretaria 
da Educação, Cultura e Esporte (Seduce), 

SINTEGO defende melhorias no Ipasgo e  
participação dos servidores na gestão do Instituto

Após cobrança do SINTEGO, governo  
do estado realiza concurso para professor

“Não queremos Organização Social na gestão do 
Hospital do Servidor Público”: disse a presidenta do  
SINTEGO, durante inauguração da obra.

SINTEGO defende diminuição no percentual de reajuste aos agregados.

A partir de agora os usuários do Ipasgo contam com 
um moderno Hospital em Goiânia.

Instituto de Assistência dos Servidores 
Públicos do Estado de Goiás – Ipasgo, 
onde foi tratado o reajuste no plano de 
saúde para os agregados, um melhor 
estudo do impacto. Para a presidenta 

do SINTEGO, Bia de Lima, os usuários 
não conseguirão arcar com um reajuste 
desta proporção, tendo em vista que 
os salários não acompanharam os 
percentuais reajustados.

foram realizadas no último dia 24/06. Fo-
ram oferecidas 900 vagas, sendo 66 para a 
área de Biologia, 371 para a área de Física, 
647 para a área de Matemática e 329 para a 
área de Química. Elas estão distribuídas em 

59 municípios do Estado de Goiás. O SIN-
TEGO cobra, agora, a ampliação de mais 
vagas com novos editais que contemplem, 
desde novas áreas do conhecimento a servi-
dores para os cargos administrativos. 
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Cálculos para pagamento da restituição do Ipasgo já estão 
na justiça aguardando execução. Agora é só pagar!

A ação judicial, protocolada 
pelo SINTEGO, que obriga o Ins-
tituto de Assistência aos Servido-
res Públicos do Estado de Goiás – 
Ipasgo a restituir os trabalhadores 
em Educação da rede estadual, 
ativos e aposentados, dos valores 
descontados indevidamente pelo 
Instituto no 13º e no 1/3 das férias, 
durante os anos de 2005, 2006 e 
2007, já está nas mãos da justiça 
para executar o pagamento.

De acordo com a presidenta do 
SINTEGO, Bia de Lima, os cálculos 
que estavam sendo realizados pelo 
departamento jurídico do sindicato, 
já foram concluídos e devolvidos 
a justiça para que determine a 
data para pagamento, por parte do 
Ipasgo, que ainda pode questionar 
os cálculos, no entanto, no 
entendimento do SINTEGO, isto 
não será feito. 

“Fizemos os cálculos de todos 
os servidores da Educação, filia-

dos, ou não ao SINTEGO, para 
que pudessem receber os valores 
descontados pelo Ipasgo, inde-
vidamente, no contracheque dos 
trabalhadores. Foi um trabalho 

difícil e que exigiu, um elevado 
custo para o SINTEGO, além de 
um esforço redobrado da nossa 
equipe”, argumentou. 

A ação coletiva de execução 

da sentença de ressarcimento, foi 
requerida pelo SINTEGO e teve 
decisão favorável do Tribunal de 
Justiça em 2015. Esperamos agi-
lidade para o pagamento.

MP dá parecer favorável 
ao pagamento do Piso aos 
contratos de 2012 a 2016 

O Ministério Público Estadual de Goiás deu parecer 
favorável a ação civil pública que o Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação do Estado de Goiás (SINTEGO) protocolou 
na Justiça Goiana cobrando o pagamento dos salários 
atrasados e do Piso Salarial Nacional de todos os professores 
contratados sob regime temporário desde 2012 até 2016.  

Conquista

A presidente do SINTEGO, Bia de Lima, disse que o parecer 
favorável é uma importante vitória para que o Estado cumpra com 
o dever estipulado pela Lei Nacional do Piso dos Professores, 
inclusive para professores contratos temporariamente.  
“O Piso Salarial Nacional é para todos os professores, até 
porque na Lei 11.738, não existe qualquer distinção entre 
os/as professores/as efetivos ou de contratos temporários. 
Esperamos, ao final dessa ação, beneficiar milhares de 
trabalhadores da educação que prestaram seus serviços 
ao Governo de Goiás e merecem ser reconhecidos como 
determinam a lei,” afirmou a presidenta do SINTEGO, Bia 
de Lima.
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Programa do SINTEGO auxilia servidores 
a quitar dividias com bancos e financeiras

O Programa Saúde Financei-
ra, oferece auxílio aos trabalhado-
res da Educação da rede estadual e 
das redes municipais de ensino em 
Goiás filiados ao SINTEGO que 
não conseguem quitar empréstimos 
consignados, descontos indevidos 
de bancos e financeiras, entre ou-
tras questões, ligadas a finanças 
pessoais. Através do programa, 
muitos servidores têm conseguido 

Reajuste de 6,81%

Regional de São Luís  
de Montes Belos

 Rosineide - em desfavor do 
Banco Bonsucesso.
• Recebeu alvará no valor de  

R$ 8.476,31

Regional de  
Aparecida de Goiânia

 Doralice - em desfavor do 
Banco BMG
• Alvará no valor de R$ 

5.416,00. 

Ainda não recebeu, falta 
expedir o alvará

Regional de Formosa

Maurílio - em desfavor do 
Banco Bonsucesso
• Alvará de R$ 7.817,24

Regional de Goiatuba

Zilda - em desfavor do Banco 
Bonsucesso.
• Alvará no valor de R$ 

1.548,13

Regional de Trindade

Alessandra - em desfavor do 
Banco BMG
• Alvará de R$ 1.000,00.

reajustar suas despesas com em-
préstimos após receberem orien-
tação no programa oferecido pelo 
SINTEGO.  

Atualmente, para participar do 
programa, basta o filiado ir à sede 
do SINTEGO, na rua 236, número 
230, no Setor Coimbra, em Goiânia, 
e procurar a assessoria jurídica do 
sindicato, na central ou na regional, 
mais próxima.

Acompanhe abaixo as últimas ações  
referentes ao programa Saúde Financeira:
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