
Após negociações com o Sintego,  
prefeitura anuncia reajuste de 7,64% no Piso 

A direção do Sintego e o secretário 
municipal de Educação de Goiâ-
nia encerraram na terça-feira 

(16/05), a negociação que garantiu o reajus-
te do Piso dos professores. Marcelo Costa 
anunciou reajuste de 7,64% a partir da folha 
do mês de maio, que será retroativa a janeiro. 
De acordo com a presidenta do Sintego, Bia 
de Lima, a prefeitura vai pagar todo mês a 
diferença, até quitar todos os meses. “Nes-
te mês de maio será pago a diferença de ja-
neiro, e assim, todo mês, até que finalize o 
pagamento dos retroativos, que será dividido 
em quatro parcelas”, explica.

O Sintego vem negociando com a 
SME desde o início do ano, para garantir que 
a pauta da educação municipal fosse atendida 
pela Prefeitura. Felizmente nesta terça-feira, 
16 de maio, a sindicato recebe esta boa no-
tícia que é fruto de muito esforço e longas 
negociações. De acordo com o secretário, o 
vencimento inicial dos professores de Goiâ-
nia ficará acima do piso nacional estipula-
do pela Lei nº 11.738, de julho de 2008. Ele 
lembra que em janeiro, a prefeitura já havia 
concedido a correção de 0,25% para garantir 
o pagamento do Piso nacional e, agora, nesta 
negociação com o Sintego a prefeitura aplica 
o índice de reajuste do MEC (Ministério da 
Educação) de 7,64%, que representa a ma-
nutenção da carreira e o recebimento acima 
do valor do Piso, garantindo as conquistas da 
categoria.

Concurso Público 

Outra boa notícia para a Educação é 
que a prefeitura anunciou que irá concluir 
ainda este ano a convocação de todos os 
aprovados no concurso da Educação. Segun-
do a SME já foram convocados 45%, a ex-
pectativa é que ainda no segundo semestre 
sejam convocados todos os aprovados. 

Até o momento, 2.078 aprovados no 

último concurso público foram chamados 
para ocupar cargos de professores e também 
de apoio educacional e administrativo. “A 
previsão é que até setembro este percentual 
alcance 80%, e em dezembro encerre a con-
vocação”, afirmou o secretário municipal de 
Educação, Marcelo Costa.

R$ 10  milhões para reformas

O Sintego já vinha cobrando da SME 
melhorias nas escolas municipais e recebeu 
do secretário Marcelo Costa a informação 
de que o município vai implantar o “Pro-
grama Escola Viva”, para o qual serão des-
tinados R$ 10 milhões para à manutenção e 
reformas de escolas e CMEI´s. Os recursos 
serão repassados diretamente aos diretores 
das unidades de ensino. Serão beneficiadas 
361 unidades que necessitam de serviços de 
reforma predial e ações preventivas cons-
tantes. 

Meio Ambiente

A SME também anunciou a ampliação 
dos núcleos de educação ambiental nos parques 
ambientais da capital. O projeto “Educação Am-
biental nos Parques”, desenvolvido em parceria 
com a Agência Municipal de Meio Ambiente, 
promove atualmente ações no Parques Zoológi-
co e Areião. Na nova proposta, será estendida 
para outros quatro parques municipais até o final 
do ano. Com equipes de educadores ambientais 
para atender a população, o objetivo é envolver 
a comunidade em ações como passeios em tri-
lhas guiadas, identificação de espécies, hortas 
coletivas, palestras e oficinas temáticas.
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Novo secretário de Educação de 
Goiânia tem audiência com o Sintego

Sintego participa de audiência pública 
em favor dos concursados

Prefeitura de Goiânia concede as 
progressões horizontais de 2014

Sintego define pauta de reivindicações 
durante assembleia da rede municipal

Sintego volta a negociar com secretaria 
municipal de Educação de Goiânia

Sintego realiza nova assembleia da 
rede municipal de Goiânia 

Sintego cobra pagamento do Piso e 
Data-base do prefeito Iris Rezende

Sintego cobra pagamento integral da 
Data-base dos administrativos

Prefeitura de Goiânia convoca mais 
1.418 aprovados no concurso

Durante audiência Sintego cobra da 
secretaria de finanças pagamento do 
Piso dos professores

Secretário de Educação de Goiânia 
confirma chamamento de aprovados

Sintego realiza a primeira reunião com o secre-
tário municipal de Educação de Goiânia, Marce-
lo Costa. Entre os pontos da pauta apresentados 
durante a reunião, Bia de Lima pediu esclare-
cimentos quanto ao chamamento dos aprovados 
no último concurso; progressões e titularidade 
dos educadores, Piso dos professores e Data-ba-
se dos administrativos.

Além dos Sintego participaram da audiência re-
presentantes da Câmara Municipal, SME, equi-
pe econômica da prefeitura, Conselho Tutelar, 
além dos concursados e os aprovados. 

Após cobrança feita pela direção do Sintego na 
audiência realizada em (24/01), a prefeitura con-
cedeu o reajuste que foi pago na folha de janeiro.

Sintego convoca os trabalhadores da rede mu-
nicipal de ensino de Goiânia para Assembleia 
Geral. Na pauta o pagamento do percentual do 
Piso de 7,64% para os professores, a Data-base 
dos administrativos, pagamento dentro do mês 
trabalhado, auxílio locomoção dos servidores 
administrativos da rede municipal, além da não 
aprovação da Reforma da Previdência e convo-
cação imediata dos primeiros 600 aprovados no 
concurso da Educação do município. 

O Sintego realizou Assembleia Geral no auditó-
rio da Câmara Municipal com objetivo de discu-
tir e informar a categoria dos impasses da Pre-
feitura de Goiânia com os educadores.

A direção do Sintego em reunião com o secretário 
municipal de Educação, garantiu junto a SME: 
chamamento de mais concursados; permanência 
da gratificação dos diretores; descentralização da 
merenda está garantida; mais segurança nas esco-
las; pagamento do Piso dos professores na folha 
de maio e Data-base dos administrativos na folha 
do mês de abril, retroativo a janeiro.

Em reunião com o secretário de Educação de 
Goiânia, foi anunciado o chamamento de 600 
aprovados no último concurso público da SME. 
A direção do Sintego também cobrou: expli-
cações quanto à carência de profissionais nos 
CMEI`s; regência dos coordenadores; Piso dos 
professores e Data-base dos administrativos; li-
cença-prêmio dos profissionais que estão prestes 
a se aposentar, além dos servidores que também 
tem direito ao benefício. 

A presidenta do Sintego, Bia de Lima, apresen-
tou ao prefeito a pauta de reivindicações da cate-
goria. Ela afirmou ao prefeito que o pagamento 
do Piso dos professores é uma demanda da qual 
a categoria não abre mão.

Sintego volta a cobrar do secretário municipal de 
Educação de Goiânia o pagamento integral do 
percentual da Data-base dos administrativos da 
rede municipal.

Conforme negociação feita por meio do Sinte-
go a Prefeitura de Goiânia convocou mais 1.418 
aprovados no concurso público da SME. O cha-
mamento dos aprovados é uma reivindicação do 
Sintego, desde que o secretário assumiu a pas-
ta. Com este novo chamamento a SME totaliza 
2.078 profissionais convocados até maio.

A diretoria do Sintego esteve em audiência com 
o secretário municipal de finanças, Oseias Pa-
checo, para cobrar o pagamento do Piso refe-
rente ao ano de 2017 dos professores da rede 
municipal de Goiânia. O Sintego não abre mão 
e defende o pagamento do percentual do Piso 
anunciado pelo MEC (7,64%), 
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