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Ilustrís'irno Senhor, 

F!ávio Roberto de Castro, 

Goiânia, 18 de fevereiro de 2022. 

RECEBEMOS 
Em 

0Y\LdC 
SEPE - Sindicato dos Estabelecimentos 

Particulares de Ensino de Goiânia 

Presidente oo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino 

de Goiânia (Sepe). 

Retificação do Oficio 2212022 

Assunto: Apresentação da Pauta reivindicatória aprovada em Assembleia e 

solicitação de mesa negocial. 

Senhor Presidente, 

O Sindicato dos Professores do Estado de Goiás - Sinpro 

Goiás utiliza-se do presente ofício para apresentar-lhe a pauta reivindicatória 

aprovada pela assembleia geral extraordinária da categoria, realizada em 11 de 

fevereiro, relativa ao ano de 2022, que assim se define: 

Considerando o reajuste do salário mínimo para 2022 na ordem de 9,24%; 

Considerando o reajuste no Piso Nacional do/a Professor/a para 2022 em 

33,24% elevando dos salários da categoria de R$ 2.886,24 para R$ 3.845,63 e 

o justo clamor social por valorização profissional gerado; 

Considerando o INPC acumulado nos últimos 12 meses na ordem de 10,60% 

e sua tendência de subida; 

Considerando as perdas inflacionárias objetivas nos salários e no piso 

professores do setor privado de ensino de Goiás na ordem de 3,92 v/o e 2,59°h, 



SINPRO GOIÁS 
Sindicato dos Professores 

do Estado de Goiás 

ainda não levando em conta as devidas correções monetárias acumuladas, 

respectivamente aos anos de 2020 e 2021; 

Considerando a necessidade de ganho real em função da defasagem nos 

salários dos/as docentes diante de sua importância social, especialmente com 

seu esforço hercúleo para manter a educação em Goiânia no duríssimo processo 

de enfrentamento a mais grave Pandemia da nossa história; 

Considerando a necessidade social de manter a equiparação do piso salarial 

das docentes do setor público e do setor privado, para quem labora 40 horas, 

ainda que para a rede pública parte dessa carga horária é destinada a horas-

atividade, o que não acontece na rede privada onde a docente é horista; 

Considerando que a professora horista que trabalha 40 horas (dois turnos) 

percebe um piso em Goiânia de R$ 3.087,63 (valor bruto, sem descontos) e que 

este poderá ser menor que o piso nacional da rede pública, mesmo na situação 

mais difícil de quem labora em dupla jornada nessa condição; 

Considerando a variação de preços praticados nas mensalidades e nos 

materiais escolares. 

Considerando que as mensalidades escolares foram reajustadas no ato da 

matrícula e que a data-base da categoria docente é 1 0  de maio; 

A Categoria docente aprovou na supracitada Assembleia Geral Extraordinária a 

seguinte Pauta Reivindicatória que passamos a apresentar ao Sepe: 

10  - Reajuste salarial na ordem de 20% ao lO  de Maio de 2022. 

20 - Piso salarial no valor nominal de R$19,30 (dezenove reais e trinta centavos) 

a ser aplicado também ao 1 1  de maio de 2022. 

No aguardo de posicionamento da categoria patronal, propomos a 

instauração de mesa de negociação a ser realizada entre os dias 21 e 25 de 

fevereiro, no horário vespertino. 
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Atenciosamente, 
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r Rafltn Nasci 	Spz 
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