
Luta do Sintego garante pagamento 
das Progressões de 2014

As negociações para o paga-
mento das Progressões Ho-
rizontais de 2014, da Rede 

Municipal de Ensino de Goiânia, ti-
veram avanços no final da gestão pas-
sada. Na época, foi feita reunião com 
a secretária de Educação e Cultura, 
Neyde Aparecida, para que pagasse, 
no entanto, não foi possível, mas dei-
xou empenhado o pagamento das pro-
gressões, o que a nova administração 
honrou. 

Tão logo iniciou o ano letivo de 
2017, o Sintego procurou o novo se-
cretário de educação, Marcelo Cos-
ta, para confirmar o cumprimento da 
Lei. Marcelo Costa informou que as 
Progressões de 2014 seriam pagas na 
folha de janeiro.  

“O secretário Marcelo Costa 
nos ouviu e disse que buscaria infor-
mações e que se empenharia para o 
cumprimento do Decreto, e rapida-
mente nos trouxe essa boa notícia. 
Desde 2014 estávamos na luta para 
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que essas progressões fossem pagas, 
e agora o Sintego busca o pagamento 
das Progressões de 2016”, afirmou a 
presidenta do Sintego, Bia de Lima. 

“Na reunião, o Secretário ga-
rantiu que as conquistas da categoria 
que estiverem previstas na lei serão 
respeitadas e atendidas. Estamos oti-
mistas e confiantes que o Prefeito, Iris 
Rezende, atenderá nossa pauta que já 
se estende ao longo dos anos”, finali-
zou Bia de Lima. 
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Para ouvir a categoria e apre-
sentar a pauta de reivindicações de 
2017, o Sintego convoca toda a ca-
tegoria para

Sintego não abre mão da convocação  
dos aprovados no concurso da educação

Nesta audiência o Sintego bus-
cou junto ao  Secretario Municipal de 
Educação e Cultura, Marcelo Costa, 
informações sobre os prazos para con-
vocação dos aprovados no último con-
curso público realizado em setembro 
do ano passado para provimento de 
4.725 vagas. O Certame já foi homo-
logado pelo ex-prefeito Paulo Garcia.

Marcelo Costa, frisa que a SME 

já trabalha agenda para convocar os 
primeiros aprovados, até o final de fe-
vereiro. Segundo o secretário a priori-
dade neste primeiro momento é fazer 
um diagnóstico da situação financeira 
do município, das reais demandas da 
Educação.

“O prefeito pediu e estamos fazen-
do um levantamento, desde a questão 
estrutural das escolas, contratos, in-

fraestrutura e material, para poder 
apresentar e, a partir disso, propor as 
mudanças e melhorias que acredita-
mos serem necessárias. O primordial 
neste momento era iniciar o ano leti-
vo, porque entendemos que existe um 
calendário a ser cumprido, por isso os 
contratos temporários permanecerão 
até a chegada de um concursado”, as-
segurou.
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Secretário diz que vai se empenhar para 
pagamento das Progressões e Titularidades

Data-base dos administrativos

Servidores que  
tiveram licença-

prêmio interrompida 
poderão voltar a 

gozar do benefício

Sintego questiona data 
para pagamento do Piso de 2017

Atraso de pagamento

A SME aguarda or-
çamento e um le-
vantamento que 

está sendo feito pela pasta 
para o pagamento de Titu-
laridades, Progressões e re-
troativos dos servidores da 
Educação, é o que afirmou 
o gestor da pasta, Marcelo 
Costa, durante audiência re-
alizada na sede do órgão, no 
dia 24 de janeiro. 

Na oportunidade, Mar-
celo Costa ressaltou que não 
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Expediente

vê problemas em garantir os 
direitos dos educadores. Ele 
se comprometeu a verificar 
junto a pasta como ficará a 
situação dos profissionais 

que têm direito à Titularida-
de, Progressões de 2016 para 
definir uma agenda de paga-
mento, frente a realidade fi-
nanceira da pasta.

O Sintego cobrou que a 
Data-base dos administrati-
vos fosse no mês de janeiro 
e este pedido foi aprovado na 
Câmara e sancionado pelo 
prefeito que modifica de ja-

Os profissionais em 
licença-prêmio que ti-
veram de retornar ao 
trabalho, conforme de-
creto do prefeito Iris Re-
zende, terão seus casos 
analisados, e se todos 
os requisitos estiverem 
corretos, poderão es-
pecialmente gozar do 
benefício novamente. A 
medida também ampara 
os funcionários que es-
tão prestes a aposentar e 
que também têm direito 
a licença-prêmio.

“Os servidores que 
realmente cumprirem 
os requisitos e houver 
disponibilidade de pes-
soal, será revisto o can-
celamento da licença. 
Isso também se estende 
aos que estão prestes a 
aposentar”, pontuou o 
secretário de Educação e 
Cultura Marcelo Costa, 
durante reunião.

O  Sintego questio-
nou sobre o pagamento 
do Piso de 2017, na folha 
de janeiro, uma vez que o 
MEC já disponibilizou o 
índice de reajuste – 7,64%. 
Bia de Lima ressalta que 
em Goiânia Paulo Garcia 
sancionou a Lei que tor-
na o reajuste do Piso aos 

professores automático, as-
sim que o MEC anuncia o 
índice.

O secretário afirmou que 
a SEMAD tem conhecimen-
to do reajuste deste ano, mas 
que ainda não foi encami-
nhada a previsão de folha, 
por outro lado, se compro-
meteu a resolver esta ques-

tão e se posicionar o mais 
breve possível, para que o 
Piso seja pago em fevereiro.

A presidenta do Sin-
tego avalia como positiva 
e animadora a posição do 
secretário que está otimista 
frente às possibilidades de 
melhoras para a educação 
no município de Goiânia.

neiro para maio o pagamen-
to da Data-base dos admi-
nistrativos. 

Para este ano o percentual 
de reajuste será de aproxima-
damente 6,5%, segundo esti-

mativa do Dieese. A Prefeitura 
de Goiânia justificou que não 
conseguiria realizar o paga-
mento da Data-base na folha 
de janeiro, mas que fará todos 
esforços para cumprir a Lei.

A direção do Sintego jun-
tamente com os dirigentes do 
Fórum Sindical de Goiânia 
estiveram com o secretário 
de Finanças da Prefeitura de 
Goiânia, Oseias Pacheco. A 
presidenta do Sintego, Bia de 
Lima, pediu esclarecimentos 

com relação ao atraso da fo-
lha de janeiro. O secretário 

assegurou que o pagamento 
dos servidores será realizado 
até o prazo limite da lei. Ele 
ressaltou que esta é uma si-
tuação excepcional, e que o 
compromisso da atual admi-
nistração é pagar toda folha 
bruta no mês trabalhado.


