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Obras no Hospital do Servidor

Apoio às Unidades Padrão Data Base

Progressões
O Sindipúblico e o Fórum de Entidades em De-

fesa dos Servidores e Serviços Públicos de Goiás 
protocolaram representação no Ministério Público 
(MP), no mês de maio, a respeito da situação das 
obras no Hospital do Servidor Público que se en-
contram inacabadas. O tempo previsto de obras 
era de 15 meses, entretanto, já se passaram mais de 
50 meses, as obras não foram concluídas e o valor 
gasto foi acima do orçamento previsto inicialmente. 

Durante os meses de abril e maio o Sindipú-
blico esteve acompanhando, na Assembleia 
Legislativa, a tramitação da Reforma Admi-
nistrativa apresentada pelo Governo do Esta-
do de Goiás. Um dos Projetos de Lei que foi 
aprovado, em 1º votação, prevê a retirada da 
gratifi cação dos servidores/as das Unidades 
Padrão do Vapt Vupt. 

Com o intuito de apoiar os servidores/as 
dessas unidades o Secretario Geral do sindi-
cato, Gustavo Pedrosa e o Diretor Adminis-
trativo, Eduardo Gonçalves, realizaram visitas 
em alguns órgãos para ouvir as reivindicações 
dos servidores/as que estão lotados nas Uni-
dades Padrão, para buscar junto aos presiden-
tes dos órgãos uma alternativa para que pos-
sa amenizar o prejuízo causado pela retirada 
das gratifi cações. 

As normas constitucionais devem ser cumpri-
das, proporcionando mais dignidade e valori-
zação do trabalho dos Servidores Públicos 

Visando o valor dos servidores/as públicos/as 
que se empenham diariamente na melhoria da 
prestação de serviço público para a sociedade 
goiana, o Sindipúblico defende a revisão geral 
da remuneração dos servidores que está prevista 
nas Constituições Federal e Estadual e, também, 
em uma lei específi ca (Lei Estadual 14.968/2004) 
que determina o reajuste com base no INPC – Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, 
garantindo então este direito de reajuste salarial. 

#DATABASEJÁ

O Sindipúblico vem ajuizando ações em fa-
vor de todas as categorias por ele representa-
das para garantir o direito às progressões fun-
cionais barradas pela PEC dos Gastos. Após o 
sindicato ajuizar Mandado de Segurança Cole-
tivo, favorável aos servidores/as públicos ocu-
pantes dos cargos de Assistente de Comuni-
cação e Analista de Comunicação, do Quadro 

Permanente de Servidores Efetivos da Agên-
cia Brasil Central, o Presidente da ABC cum-
priu no inicio deste mês de junho a decisão 
judicial que garante o direito à progressão 
funcional dos/as servidores. As ações das 
demais categorias seguem em andamento 
para que os servidores/as possam obter suas 
progressões funcionais. 

Fala da Diretoria - Cinthia Márcia Rachid
Em meio ao crescimento da taxa 

de desemprego, à atual crise eco-
nômica que assola o Brasil a inten-
ção de “aumento” se torna polêmi-
ca e gera sim certo desconforto. A 
legislação federal e estadual con-
cede aos servidores o direito à re-
visão geral anual na remuneração, 
porém há anos o Governo de Goi-
ás tem se eximido desta obrigação. 
Vale esclarecer que ao contrário 
do que muitos acreditam essa re-
visão não se trata de um “aumento de salário” 
e sim a recomposição do poder aquisitivo dos 
servidores que já acumula um défi cit de apro-
ximadamente 48,5% nos últimos 12 anos. Por 
isso, todo servidor deve ter claro que  revisão 
de data base não é aumento, mas um direito 
constitucional para compensar a alta no custo 
de vida. Simples assim.

A valorização do servidor só será possível 
quando cada um se interessar sobre seus di-
reitos e deveres, aproveitar oportunidades de 

capacitar, se atualizar a respeito 
das legislações, assim como co-
nhecer ao menos seu plano de 
cargo. Compareçam às assem-
bleias, leiam sobre o que está 
acontecendo, acompanhem o 
Sindicato, pois isso é fundamen-
tal para o crescimento de qual-
quer carreira. Não adianta parti-
cipar de grupos e redes sociais 
só pra cobrar que dia sai o pa-
gamento. Em tempos de conten-

ção de despesas onde o servidor público se 
torna o vilão do momento é providencial co-
nhecer assuntos básicos inerentes ao cargo 
público que se ocupa.

Para que a importância do cumprimento 
das políticas de recomposição seja reconhe-
cida é preciso que a mudança venha dos que 
mais sofrem com a falta delas, ou seja, nós 
servidores públicos. Por isso, servidor, mude! 
Penso que só assim conseguiremos fazer va-
ler nossos direitos.


