
Terça-feira, 21 de agosto de 2012

Sintego discute pontos pendentes com a Seduc

Em reunião na secretaria de Edu-
cação, na manhã dessa segun-
da-feira (20), o Sintego discutiu 

com o secretário Thiago Peixoto os 
seguintes pontos:

Gratificações
Os critérios de avaliação serão obje-

tivos e não serão focados apenas em 
conteúdo, medido por meio de prova. 
Por sugestão do Sintego, também 

serão levadas em consideração a as-
siduidade do professor, a capacidade 
de inovação e outros pontos que serão 
construídos por uma comissão. 

Em relação à Gratificação de Estímu-
lo à Formação Continuada, o Sintego 
defendeu que o professor é um profis-
sional em constante formação e a Se-
duc precisa continuar aceitando como 
qualificação os cursos feyitos em insti-
tuições reconhecidas, como UEG, UFG 
e PUC Goiás, e não apenas os que a 
própria secretaria oferece, até porque, 
não tem oferecido nos últimos anos.E, 
a pedido do sindicato, foi constituída 
uma comissão que vai definir a finali-
dade, a origem dos cursos que deverão 
ser aceitos como formação continuada, 
carga horária e área de atuação.

Quadro Transitório do Magistério
Como a legislação em vigor não per-

mite a mudança de cargo, será elabora-
da, por parte da Seduc, nova proposta 
de mudança na lei garantindo a pro-
gressão e equiparando o PAC e o PAB 
ao PI e PIII; e o PAD ao PIV, de acordo 
com a escolaridade apresentada. 

 Administrativos 
O Sintego cobrou da Seduc a alte- 

ração da tabela para garantir o acordo 
firmado nas negociações durante a 
greve de que serão respeitadas as jor-
nadas de 30 e 40 horas, com mudança 
dos percentuais recebidos. A secretaria 
vai fazer o estudo de impacto na folha 
e apresentar à Casa Civil para elabo-
ração de projeto de lei a ser enviado à 
Assembleia Legislativa para aprovação.

 Progressão vertical
A secretaria garantiu já ter assinado 

e se comprometeu a cobrar da Casa 
Civil a publicação do decreto.

Sintego recorre contra decisão da Justiça
O Sintego vai recorrer ao Tribunal de 

Justiça de Goiás contra decisão do juiz 
Eduardo Pio Mascarenhas, que indefe-
riu pedido da entidade para suspender 
a eficácia e a vigência das Leis Esta- 

duais nº’s 17.508/11 e 17.557/12, que, 
com a intenção de regulamentar o Piso 
Salarial Nacional Profissional retiraram 
a titularidade dos professores da rede 
estadual de ensino.

“Vamos recorrer a todas as instân-
cias para garantir o direito retirado dos 
nossos trabalhadores. A luta pela titu-
laridade continua”, diz Iêda Leal, presi-
denta do Sintego.    

Nova lei aumenta vagas para progressão vertical
Foi aprovado no último dia 15, com 

emenda, o projeto de lei nº 103/2011, 
que abre vagas para a progressão ver- 
tical de professores da rede municipal 
de Aparecida de Goiânia. O projeto 

segue agora para sanção do prefeito.
 De acordo com o presidente da 

Regional do Sintego em Aparecida de 
Goiânia, Delson Vieira dos Santos, a 
categoria vem reivindicando o aumen-

to do quantitativo de vagas para a pro-
gressão vertical no município. “O proje-
to foi aprovado com emenda, segundo 
a qual o aumento de vagas é retroativo 
ao mês de janeiro de 2012”, destacou. 
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