
   Valeu a Luta e a
              Resistência em 2017!

Depois de uma dura greve dos Funcioná-
rios/as de Escola na Rede Municipal de Várzea 
Grande em 2016 e de amargar dois anos sem 
revisão salarial, iniciamos 2018 com 15% de 
revisão salarial para os técnicos e as técnicas. 
Um percentual rebaixado, que exigirá outras 
lutas para reaver o que � cou para trás, mas sem 
dúvida, este feito temos que comemorar!

Temos que comemorar porque ele não 
veio sem a pressão necessária da categoria 
representada pelo sindicato. Foram 
muitas reuniões, estudos, notas públicas, 
convocações à categoria,manifestações, 
caminhadas e presenças nas sessões da 
Câmara de Vereadores para marcar 
nossa posição, denunciar que a atual 
administração descumpre o PCCS da 
categoria e exigir que fosse aprovado. 
E, que oreajuste fosse retroativo ao ano 
de 2016. Essa é mais uma luta que vai 
continuar!

Também temos que comemorar 
porque impedimos um ataque frontal 
ao nosso PCCS. Os funcionários de 
escola continuam no plano, estão lá 
reconhecidos como Pro� ssionais da 
Educação, embora as tabelas salariais 

ainda não fazem justiça àqueles e 
àquelas que se dedicaram ao estudo 

do Pro-funcionário. 
Ainda, precisamos comemorar 

a divulgação do Edital para 
C o n c u r s o 

Público 

para todos os cargos.
Sabemos que o grande desa� o, hoje, é assegurar 

a efetividade em todos os cargos da carreira 
para assegurar a necessária Valorização 
Profissional.Vamos continuar a pressão!

Aos professores está garantida a recompo-
sição de 6,81%, de acordo com o piso salarial 
pro� ssional nacional. 

Em 2018 muitos desa� os estão postos: a 
posse no concurso público; a revisão – com 
segurança e sem retrocessos – do PCCS; a 
revisão e atualização imediata do enquadra-
mento; o escalonamento das diferenças sala-
riais referente ao enquadramento e das datas-
-bases em atraso, são algumas das questões 
que irão exigir da direção do sindicato e da 
categoria muita maturidade, capacidade de 
negociação e mobilização.

O momento que vivemos no país inspira estar 
alerta sempre. Vamos continuar � rmes na luta 
para impedir a Reforma da Previdência e pela 
Revogação da EC 95, para que seus efeitos 
não prejudiquem os municípios e não 
diminuam os investimentos 
necessários em Educação.

Sigamos nossa luta, 
companheiros e compa-
nheiras de jornada!

Feliz Ano Letivo de 2018!
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INFORMATIVO / FEVEREIRO / 2018

TABELA SALARIAL COM A REPOSIÇÃO DE 2018 = 6,81%
CARGO: PROFESSOR – NÍVEL MÉDIO   -  25 HORAS
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INFORMATIVO / FEVEREIRO / 2018

TABELA SALARIAL COM A REPOSIÇÃO DE 2018 = 15%
CARGO: TSAE (TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NÍVEL ELEMENTAR-  EM EXTINÇÃO)
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CARGO: TAE / TDE / TSAE (TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – ASG/MERENDEIRA/VIGIA)
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CARGO: TAE / TDE / TSAE (TÉCNICO DE SUPORTE ADM. EDUCACIONAL – ASG/MERENDEIRA/VIGIA)
NÍVEL MÉDIO



INFORMATIVO / FEVEREIRO / 2018

UMA DIREÇÃO INCANSÁVEL NA LUTA POR DIREITOS! 

SINTEP/VG CELEBRA CONVÊNIO COM A AGEMED

Em 2017 foram muitos os exemplos de luta!

#Lutaporcreche #LutapeloEnquadramento

#EmDefesadaEscolaPública

REPRESENTANTE DE UNIDADE ESCOLAR – O SINDICATO MAIS PRÓXIMO DE VOCÊ

A atual Direção do SintepVG tem dado demonstração do que é pertencer a um Sindicato Cidadão, como é a forte 
tradição de Luta da CUT – Central Única dos Trabalhadores e da CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação.

A Reivindicação constante da reposição das perdas 
salariais dos funcionários de escola na rede municipal de 
VG. Fechou-se o ano com a conquista de 15% de revisão, 
abaixo daquilo que é de direito dos funcionários. Mas, uma 
grande vitória, principalmente para aqueles que foram à luta 
na greve e pagaram um preço alto por não desistir de luta. 
Como disse Bertold Brecht: “aqueles/as que lutam todos os 
dias – esses são imprescindíveis. A Direção do SintepVG 
dedica esta conquista a todos/as que jamais desistiram de 
lutar e já solicitou à sua assessoria jurídica uma ação coletiva 
para assegurar os valores retroativos.

O Sindicato cutista cidadão não faz a luta somente por 
salários, luta também por direitos. Em 2017, o Sinte VG pro-
tagonizou na imprensa a luta por escola no Residencial São 
Benedito. Um conjunto habitacional recém-inaugurado, por 
falta de creche e escola, estava tirando dezenas de crian-
ças da escola, pelas di� culdades geográ� cas e problemas 
de transportes. Até crianças � caram horas perdidas por causa 
do problema. Pela ação da Direção do SintepVG, a prefeitura 
teve que entrar em ação e obrigou o governo do Estado a 
planejar a construção de uma escola nas redondezas. Esta-
mos de olho!

A direção do SintepVG vem alertando a SMECEL e a equipe 
econômica para que se preparem � nanceiramente para assegu-
rar a revisão do enquadramento e o pagamento das diferenças. 
Só neste direito represado, o professor Juscelino Dias Moura, 
que é da Rede Municipal de Várzea Grandee que representa 
o SintepVG na Comissão de Revisão do Enquadramento, 
assegura que são necessários nos valores de hoje, mais de 19 
milhões de reais para quitar esse passivo salarial. O professor 
explica que foi enviado um ofício à SMECEL esclarecendo 
estes valores e solicitando o escalonamento do pagamento 
dos débitos. Na última audiência com o Secretário Silvio 
Fidelis informou que repassou o ofício à equipe � nanceira 
da prefeitura e marcou para fevereiro/março a retomada dos 
trabalhos na Comissão de Revisão do Enquadramento.

A direção do Sintep/VG impede escolas de serem fechadas 
em Várzea Grande: A comunidade escolar de Várzea Grande 
já entendeu e reconhece a atuação autônoma do SintepVG 
na defesa da Escola Pública. O Governo Taques já tentou 
fechar o Ceja Licínio Monteiro, mas encontrou na direção 
do Sintep um baluarte da defesa daquele Centro de 
Educação de Jovens e Adultos. Mais recente, o Governo 
Taques tentou fechar a escola Manoel Gomes no Bairro da 
Manga, de novo, a direção do SintepVG ajudou a comunidade 
a defender a longa existência da escola, que agora passará 
a ser escola de tempo integral. Um grande conquista da 
comunidade da Manga. Tudo indica que outras escolas 
estarão para serem fechadas. Só podemos dizer pela direção 
do SintepVG: VAI TER LUTA!

Eleja um representante por turno na sua Unidade Educacional e vamos juntos fortalecer o nosso sindicato.
E não se esqueça: o papel do Sindicato é conquistar, manter e ampliar direitos.

A luta não para nunca... O Sindicato somos todos nós!

O Sintep/VG celebrou convênio com o Plano de Saúde 
e Plano Dental da AGEMED que atua em todo território 
nacional e conta com uma das melhores redes credenciadas 
que dispõe de clínicas, laboratórios e médicos para todas as 
especialidades. 

Qualquer trabalhador � liado ao Sintep/VG poderá fazer 
o plano AGEMED. 

Agende uma visita com uma representante:
Samantha Gomes (65)99634-0765 ou Marcela Martins (65) 
99684-7781.


