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Sem proposta decente, a GREVE continua em Goiás

Votação unânime pela continuidade da greve
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de junho de 2015 foi um
dia histórico na luta dos
trabalhadores da Rede
Estadual de Educação. Em greve
desde o dia 13 de maio, às 5h da
manhã eles começaram a chegar ao
Palácio Pedro Ludovico Teixeira,
fecharam as entradas principais, resistiram à pressão da PM e permaneceram até o fim da Assembleia Geral
da categoria, que foi realizada no
local. E mais uma vez os trabalhadores, por unanimidade, votaram pela
continuidade da greve. Com a decisão, o movimento continua até o dia
30 de junho, será interrompido no
dia 1º devido às férias coletivas da
categoria e no dia 3 de agosto retorna com nova Assembleia Geral para
avaliação e definição do calendário
de atividades.

Reivindicações urgentes
Professores e servidores administrativos reivindicam:
o pagamento do Piso, da data-base, o fim do parcelamento
dos salários e a realização de concurso público.
Da proposta caranguejo à ameaça
Desde o início do movimento,
o governo tem recuado nas propostas e aumentado a pressão sobre os
servidores, principalmente, sobre os
professores temporários que tiveram, inclusive, o pagamento do mês
de maio retido, além de serem ameaçados com rompimento de contrato.

Na última audiência com a Seduce, dia 17 de junho, foi reapresentada a proposta de pagamento
do Piso em julho e parcelamento
dos meses de maio e junho em 10
vezes, com a condição de encerramento da greve, caso contrário, só
em agosto.

Traduzindo, o governo jogou para os professores decidirem se
querem um calote de quatro ou de sete meses, se esquecendo de
que a Lei do Piso é muito clara: o reajuste é janeiro para todos
os professores, obedecendo a carreira.
Quadro Transitório do Magistério: Outro recuo foi na solução do QTM
que estava assegurada para o mês de junho e foi jogada para agosto.
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Administrativos sem propostas

a primeira audiência com a
secretária Raquel Teixeira, ainda em
janeiro, o Sintego apresentou a pauta dos administrativos e cobrou a
readequação das tabelas
e a valorização dos administrativos, entretanto, mesmo com a greve,
nenhuma proposta foi
apresentada para esses
trabalhadores. E, sem
proposta para as reivindicações, os administrativos também votaram
pela continuidade do
movimento.

Os administrativos
da Educação têm tido
enormes prejuízos nestes últimos cinco anos.
O acordo de 2012, que
prevê a correção das
tabelas salariais para
quem faz 30h e 40h,
nunca foi cumprido e,
para piorar, o quinquênio foi incorporado para
atingir o salário mínimo.
Mais perdas para os administrativos.
Em 2013, o governo
parcelou a data-base em
três anos, que só foi quitada em março deste ano.
Em 2014, ano eleitoral,

Sem proposta, servidores administrativos votam pela continuidade
da greve

o parcelamento foi em
duas vezes. Em 2015, a
única informação é de
que não será paga.
Em abril, sem diálo-

go com o funcionalismo, o governo começou
a parcelar o salário, cobrando todos os descontos na primeira parcela.

Administrativo é educador e merece ser respeitado

Cadê o dinheiro da
Educação, governador?

S

em propostas que atendam as reivindicações dos trabalhadores, o Sintego
fez uma campanha maciça na mídia
(TVs, rádios, Facebook, Youtube e portais de
notícias) em que cobrou do governador:
“cadê o dinheiro da Educação, governador”. Só na internet, a campanha foi
vista por mais de 500 mil internautas.
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Para o governador Marconi
entender os motivos da greve
Como o governador Marconi Perillo fala que
não entende o porquê da greve, vamos explicar
Professores
Para pagar o Piso, em 2012, o
governo retirou a titularidade dos
professores com curso de qualificação. Em 2013 deu um calote de
quatro meses nos professores PIII e
PIV (a justiça já mandou pagar, mas
o governo recorreu). Em 2014, mais
quatro meses de calote. Em 2015,
até agora o Piso não foi pago e a
intenção é um calote de sete meses.
Com um déficit de mais de 9 mil
professores, há seis anos o governo
não realiza concurso público e a rede
está inchada com contratos temporários que são explorados com um

salário de miséria, ferindo de morte
a Lei do Piso: R$ 654,00, para carga
horária de 20h; R$ 981,00 para 30h;
R$ 1.308,00 para 40h.
Administrativos
Os administrativos da Educação também têm tido enormes
prejuízos nestes últimos cinco
anos. O acordo de 2012, que prevê a correção das tabelas salariais
para quem faz 30h e 40h, nunca foi cumprido e, para piorar, o
quinquênio foi incorporado para
atingir o salário mínimo. Mais
perdas para os administrativos.

Em 2013, o governo parcelou a
data-base em três anos, que só foi
quitada em março deste ano. Em
2014, ano eleitoral, o parcelamento foi em duas vezes. Em 2015, até
hoje, a única informação é de que
não será paga.
Em abril, sem diálogo com o
funcionalismo, o governo começou
a parcelar o salário, cobrando todos
os descontos na primeira parcela.
Para administrativos, há 13 anos
o Estado de Goiás não realiza concurso público e as vagas são terceirizadas. São mais de seis mil vagas
disponíveis na rede.

Pondo os pingos nos “is”
Marconi também ofendeu e desrespeitou toda uma categoria, a quem
chamou de baderneiros por estar em
greve, reivindicando direitos bravamente conquistados, que estão sendo
pisoteados.
1. Grevistas: Quem está em greve
são profissionais respeitados, professores responsáveis, que trabalham e,
inclusive, deram a Goiás o primeiro
lugar no Ideb que, aliás, ele vive elogiando, mas que, para nós, professores, está longe de significar avanços
na qualidade da Educação. E nenhum
professor trabalha por sacerdócio.

São pessoas que exercem a profissão
com dedicação, merecem ter o Piso
respeitado conforme a lei que o criou.
2. OS na Educação: O remédio
para a greve não é implantar OS na
Educação, mas respeitar os trabalhadores e cumprir a legislação, tanto no
que diz respeito ao salário, quanto à
valorização profissional. Com a OS
na saúde diminuiu o número de atendimentos. É isso que o governo quer
para a Educação? Reduzir o número
de alunos na Rede Estadual? Não é o
que nós, trabalhadores em Educação
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queremos.
3. Aumento: Ao contrário do
que disse Marconi, o Governo do
Estado não concedeu mais de 89%
de aumento aos professores e, além
disso, em cinco anos, foram 8 meses de calote (2013 e 2014) para
PIII e PIV, que representam mais
de 90% dos professores da Rede
Estadual de Educação e este ano a
ameaça é de sete meses. É importante lembrar que nenhum reajuste
é bondade do governo, mas obrigação legal (Lei 11.738/08). Veja
abaixo os prejuízos.
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