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A

pós muita luta, todos concordam que o aumento de setembro deu um certo alívio nas contas e
compromissos dos Proﬁssionais da Educação de Goiana, todavia o aumento dado ainda não
cumpre o que a lei determina.

Apesar de várias promessas o governo ainda não deﬁniu como vai fazer para aplicar os 8,03%
que ainda faltam para o professor e os 18,03% para o Pessoal de Apoio. Esses percentuais foram se
acumulando desde 2016 e até hoje os proﬁssionais vêm amargando esse déﬁcit em seus salários, o que
afeta em sua qualidade de vida, repercutindo nas condições de trabalho em cada unidade escolar.
O SINPROMG não descuidou dessa cobrança, pois nossa luta é contínua, e a Lei deve ser
cumprida, valorizando efetivamente os proﬁssionais e aprimorando a qualidade da educação.

Vaneska Melo Silva - Presidente
Luis Cipriano, Pedro Vieira - Dir. de Comunicação

No dia 26/10/2018 em Assembléia os Proﬁssionais
da Educação, elegeu os novos membros da categoria para
compor o Conselho do FUNDEB.
Professor:
- Getulio Emanuel Freias do Nascimento (Titular)
- Simone Elias de Carvalho A. de Souza (Suplente)
Apoio ao Magistério:
- Jonatan Felipe da Silva Santos (Titular)
- Andiara Prazeres da Rocha (Suplente)

VEJA O QUE O SINPROMG OFERECE
PARA O SÓCIO
CARTEIRINHA - Proporciona desconto
no comércio e clinicas médicas, teatro,
cinema e eventos artísticos e
esportivos.
ATENDIMENTO JURÍDICO - Todas as
quartas-feiras, para causas
trabalhistas, civis e criminais.
FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO - O SINPROMG deve
oferecer atendimento nessas especialidades até o ﬁm do
mês de novembro.
Mais detalhe no site: www.sinpromg.org.br
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Para cumprir a Lei, os Proﬁssionais da Educação cobram o reajuste salarial de 8,03%
(para o Professor) e 18,03% para (o Pessoal de Apoio ao Magistério), ainda esse ano.

O Mural do SINPROMG é mais um canal de
informação e divulgação das atividades do Sindicato junto
aos Professores e Pessoal de Apoio ao Magistério de
Goiana.
O objetivo da Diretoria Executiva é publicar um
novo MURAL a cada mês junto com o site
www.sinpromg.org.br, possibilitando a todos os sócios
conhecimentos das atividades e conquistas da categoria.
Então vamos ao trabalho.
E a luta continua!

Eleição do FUNDEB

SINPROMG

CADÊ A VALORIZAÇÃO?

D

ezenas de Proﬁssionais da Educação deram entrada na
Progressão Salarial, após concluírem cursos de Graduação,
Especialização, Mestrado e, até em alguns casos, Doutorado.
Estes proﬁssionais trocaram suas horas de repouso para
concluírem os cursos, a duras penas, porém isso não é considerado
pela Administração Municipal, pois muitos Proﬁssionais do
Magistério aguardam há mais de dois anos e não tiveram sequer
uma resposta sobre os requerimentos de progressão salarial.
Os Planos de Cargos e Carreiras estimulam os Educadores a
se qualiﬁcarem, pois assim esses vão colaborar com a melhoria da
qualidade de ensino.
Essa é mais uma forma de valorização que está sendo
negada pela gestão
municipal a todos que têm
direito. Várias desculpas
são dadas, nenhuma
coerente com a situação. O
SINPROMG fez um
levantamento e muitos
requerimentos já estão com
parecer deferindo a
progressão, mas até agora
nenhuma portaria foi publicada. O SINPROMG vai continuar
trabalhando e cobrando até que todas as portarias de progressão
sejam expedidas.

O auxilio transporte deve ser implantado. É um
direito do Proﬁssional da Educação e não pode
ser negligenciado pelo governo municipal.

AUXÍLIO TRANSPORTE

URGENTE!

O SINPROMG já realizou três reuniões com diferentes
representantes do governo para tratar da concessão do auxílio
transporte deﬁnido pelas Leis Complementares 18/2009 e 22/2015.
Neste sentido também realizou um estudo com os educadores do
Município de Goiana que precisam de transporte para chegar ao
trabalho.
Aguardamos um posicionamento da SECEDI para avançarmos
nas discussões para implantação do Auxílio Transporte. A proposta dos
educadores de Goiana já foi entregue ao governo, e aguardamos que o
mesmo se posicione.
A Secretária de Educação ouviu dos próprios educadores a difícil
situação desses proﬁssionais que com salários defasados ainda
precisam pagar do seu próprio bolso transporte para chegar às escolas
de Goiana. A situação esta muito difícil e precisa ser resolvida...
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