
Sexta-feira, 14 de dezembro de 2012

Sintego reafirma plano de luta dos 
administrativos para 2013

O Sintego promo-
veu nesta quar-

ta-feira (12), em Goiânia, 
a reunião ampliada entre 
a diretoria central e os se-
cretários (as) de Assuntos 
de Pessoal Administrativo 
das Regionais Sindicais, 
no qual reafirmou o plano 
de luta para a categoria em 
2013, tanto para os traba-
lhadores das escolas esta-
duais quanto para os que 
estão lotados nos municí-
pios, em prol da sua valo-
rização profissional.

Entre as principais rei-
vindicações da categoria 
está a realização de con-
curso público para pesso-
al administrativo em 2013 
na rede estadual de ensino. 

“Há doze anos não é rea-
lizado um concurso para 
provimento de vagas dos 
cargos administrativos da 
Educação”, declarou a pre-
sidenta do Sintego, Iêda 
Leal, acrescentando que 
essa articulação da cate-
goria é muito importante. 
“São trabalhadores que 

também contribuem para o 
processo de ensino-apren-
dizagem e precisam ser va-
lorizados”, concluiu.

Pela manhã, o sindicato 
promoveu um debate sobre 
Previdência, com o consul-
tor Jesus Divino Barbosa, 
que alertou: “cuidado com 
o bônus: é armadilha, não 

entra na aposentadoria. O 
bônus é um salário indire-
to, que não é incorporado”.

No período da tarde, 
houve uma palestra sobre 
o Profuncionário, com a 
professora Valéria Batis-
ta Mendes, coordenadora 
do programa no Instituto 
Federal de Goiás. Na se-
quência, o secretário de 
Assuntos Jurídicos e Ad-
ministrativos, Pedro Soa-
res, apresentou informes 
sobre o Plano de Carreira 
e o programa Saúde Finan-
ceira. 

Finalizando, foram 
apresentadas as propostas 
para o Plano de Ação de 
2013, aprovadas na I Ple-
nária Sindical.
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Servidores pressionam e projeto que aumenta 
alíquota da previdência é suspenso

A pressão dos servido-
res públicos estaduais que 
estiveram presentes na As-
sembleia Legislativa nesta 
quinta-feira (13) foi fun-
damental para que fosse 
suspenso o projeto enviado 
pelo Governo para aumen-
tar a alíquota previdenciá-
ria de 11% para 13,25%. A 
mobilização foi uma inicia-
tiva do Sintego, CUT-GO e 
demais lideranças sindicais 
que integram o Fórum de 
Defesa dos Servidores e Ser-
viços Públicos de Goiás, por 
considerar que tal aumento 
é prejudicial aos servidores. 
“Somos contra esse projeto, 
que onera ainda mais os ser-
vidores. Se há deficit previ-

denciário, é preciso que seja 
feito um estudo por meio de 
dados atuariais para mostrar 
a verdadeira realidade do 
Goiásprev. Não é justo apre-
sentar um projeto de lei sem 
diálogo com os trabalhado-
res”, destacou a presidenta 
da CUT e tesoureira do Sin-

tego, Bia de Lima. 
O projeto foi apreciado 

na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) que, num 
cochilo da base governista, 
aprovou o requerimento de 
retirada da matéria, proposto 
pela oposição, que é minoria 
na Casa. No entanto, o líder 

do governo, deputado Hélio 
de Souza, apressou-se em 
informar que o projeto vol-
tará a ser discutido pela As-
sembleia Legislativa, o que 
pode ocorrer na próxima 
semana.   

De acordo com Bia, essa 
proposta de aumento da alí-
quota é inconstitucional e 
já foi, inclusive, rejeitada 
em outros estados, por ferir 
o artigo 40 da Constituição 
Federal, que prevê que a pre-
vidência dos servidores pre-
cisa ter equilíbrio financeiro 
e atuarial. “Sem falar que 
esse projeto não foi discuti-
do com o Conselho Estadual 
de Previdência nem com os 
trabalhadores”, afirma. 


