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LEIA AS MATÉRIAS COMPLETAS NO SITE DO SINTEGO  

 

Os milhares de servidores ad-
ministrativos da Secretaria 
Estadual de Educação de 

Goiás que recebem complementa-
ção de salário para alcançar o Piso 
Nacional (salário mínimo) ganharam 
como presente de Natal a redução 
no seu vencimento. Em alguns ca-
sos, a perda chega a quase R$ 
200,00.

Segundo a Seduc, a partir da fo-
lha de novembro, não haverá mais 
complemento de salário e para al-
cançar o valor mínimo exigido pela 
Constituição serão utilizadas as 
gratificações e/ou vantagens, como 
quinquênios.

O fato já está sendo analisado 
pelo departamento jurídico do Sinte-
go, com base em decisões do Su-
premo Tribunal Federal envolvendo 
o assunto, para que as providências 
cabíveis sejam tomadas e o direito 
adquirido, respeitado.

“É inacreditável e inadmissível 
que o governo tenha coragem de 
prejudicar o servidor que já ganha 
o mínimo. O acordo que assinamos 
prevê o pagamento do salário mí-
nimo, sem complementação, mas 
sem mexer nos direitos adquiridos, 
justamente para valorizar o trabalha-
dor. Vamos recorrer a todas as ins-
tâncias para reverter essa decisão. 

Não aceitamos redução salarial.”, in-
forma a presidenta do Sintego, Iêda 
Leal.  

Acordo
O acordo assinado em abril, em 

função da greve de 51 dias dos pro-
fessores, prevê o fim da comple-
mentação do salário mínimo para os 
servidores que fazem 30 horas e da 
diferença salarial na tabela de 30h 
para 40h, respeitando a carreira.

Apesar de reiteradas cobranças 
do Sintego, até hoje o governo não 
enviou projeto de lei para a Assem-
bleia Legislativa consolidando este 
ponto do acordo.

Sintego entrará com ação para garantir 
direitos dos administrativos

A presidenta do Sintego, Iêda 
Leal, se reuniu no final da tar-
de dessa quarta-feira (5), com 
professoras e funcionárias ad-
ministrativas da rede municipal 
de Silvânia. Na oportunidade, 
ela falou da representatividade 
do Sintego e do compromis-
so da entidade na defesa dos 

trabalhadores da 
Educação em Goi-
ás e convidou as 
servidoras para se 
filiarem ao sindi-
cato e fortalecer a 
luta pela valoriza-
ção da carreira e 
do ensino público. 
Também participa-
ram professoras 
da rede estadual 
de ensino.

Durante a reunião, Iêda 
exemplificou a atuação do Sin-
tego, principalmente, na área 
jurídica, com ajuizamento de 
ações para garantir o direito dos 
trabalhadores em questões ad-
ministrativas como aposentado-
ria e licença-prêmio e também 

financeiras, como a ação coleti-
va da titularidade e dos descon-
tos consignados, com o progra-
ma Saúde Financeira.

“Somos uma categoria muito 
grande, estamos em todas as 
cidades do estado e precisamos 
nos fortalecer e fortalecer a luta, 
porque ela é que vai nos garan-
tir a valorização que merece-
mos, o respeito a nossa carreira 
e a qualidade do ensino público 
para todos”, ressaltou Iêda.

A presidenta da Regional de 
Silvânia, Almerinda Neves Ba-
tista, lembrou que o Sintego 
está investindo na construção 
da sede e adquiriu recentemen-
te um carro para prestar melhor 
atendimento aos filiados dos 
seis municípios atendidos.

Sintego se reúne com servidoras da 
Educação de Silvânia
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