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Gratificação de até R$ 1.500
Remuneração de diretor na educação estadual chegará a R$ 5.989. Dinheiro virá em maio
ALESSANDRO COSTA/4.2.2011

NEGOCIAÇÃO

MAX LEONE
max.leone@odianet.com.br

Segundo o
secretário Wilson
Risolia, medida
é para valorizar
o Magistério

s 1.457 diretores de escolas estaduais, 28 diretoO
res das regionais administrativas e pedagógicas e outros
oito coordenadores das diretorias regionais vão ter aumento da Gratificação de Encargos Especiais (GEE), que,
dependendo do nível da carreira do servidor, vai variar
de R$ 700 a R$ 1.500. Somada ao salário do funcionário,
a remuneração final chegará
a R$ 5.989,24, no caso de um
diretor regional tipo A, se ele
for Docente I — 40 horas.
Os novos valores serão pagos na folha de pagamento estadual do mês maio, creditada no começo de junho. As alterações das gratificações
saem hoje no Diário Oficial
do Estado em decreto do governador Sérgio Cabral.
De acordo com a Secreta-

ria Estadual de Educação,
um diretor de unidade escolar que seja professor Docentes I — 40 horas das escolas tipo A passará a ganhar o valor
mais alto das funções, que será de R$ 5.378,56. Antes, o salário desses servidores era de
R$ 4.489,24.

Reajuste está
em estudo

Para as direções de unidades escolares, o aumento das
gratificações representa um
acréscimo de R$ 1 mil (classificações A e B) ou de R$ 700
(classificações C, D e E).
Segundo o secretário estadualde Educação, Wilson Risolia, a medida tem como objeti-

CONSIGNADO

ALINE SALGADO (INTERINA)

COLUNA DO SERVIDOR
■ e-mail: servidor@odianet.com.br

APOSENTADORIA INTEGRAL

PRESSÃO EM BRASÍLIA
■ Em campanha pelo fim do
congelamento salarial, servidores da União de diversos estados chegaram em caravanas
ontem a Brasília, em meio à
discussão do Projeto de Lei
1.992/07. A medida cria a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público
Federal — Funpresp.

O fundo de pensão abrangeria os novos servidores públicos que ingressarem na União
por concurso e, ainda, os das
fundações, autarquias, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. O projeto colocaria em risco a aposentadoria integral para novos servidores, já que prevê mudanças

vo valorizar a categoria do Magistério. Os cargos de direção
nas escolas começaram a ser
ocupados este ano por servidores avaliados por processo seletivo interno, realizado em quatroetapas compostas poranálise curricular, prova, avaliação
de perfil e treinamento.

nas aposentadorias, que ficariam limitadas ao teto pago pelo INSS — hoje em R$ 3.689. O
projeto estava na pauta da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
mas os deputados Policarpo
(PT-DF) e Andreia Zito (PSDBRJ) pediram mais debates antes da votação.

■ Além do aumento da
gratificação especial, a
Secretaria Estadual de
Educação informou ontem que mantém reuniões periódicas com as
pastas do Planejamento
e da Fazenda. Objetivo é
definir o índice de reajuste salarial dos professores para este ano.
A categoria reclama
que não tem tido respostas do governo estadual
para os pedidos de audiência. Os professores
reivindicam um reajuste de 26% e incorporação imediata e integral
do Nova Escola.

CONSIGNADO 2

JUROS MÁXIMOS

VALIDADE

■ Confira em www.odia.com.
br/economia o teto do Custo
Efetivo Total que cada banco
poderá cobrar por empréstimo consignado dos servidores do estado.

■ Os índices valem no período
de 13 a 30 de abril e incluem juros e outros encargos. Os espaços em branco na tabela significam que o banco não faz empréstimos naquele prazo.

CONSIGNADO 3

CONSIGNADO 4

DESTAQUES

PRAZOS MAIORES

■ No crédito de curto prazo (1
a 12 meses), as taxas vão até
2,53% ao mês. Destaques vão
para Bradesco (1,50% a
2,15%) Itaú (1,60% a 1,70%) e
Santander (1,99 a 2,40%).

■ Nos empréstimos de maior
prazo (49 a 60 meses), os destaques vão para os bancos Sofisa (1,91% a 2,35% ao mês), Unibanco (2,25%), Alfa (2,30%) e
Bonsucesso (2,41%).

DIA A DIA

PAÍS CRESCE EM
RITMO MENOR
O Índice de Atividade
Econômica do Banco
Central (IBC-Br) registrou alta de 0,32% em fevereiro. O resultado
mostra desaceleração
no ritmo de expansão
da atividade econômica
na comparação com janeiro. O IBC-Br é considerado bom sinalizador
do desempenho do PIB.

