
SOMENTE A RESISTÊNCIA E LUTA GARANTE 

E CONTINUARÁ GARANTINDO DIREITOS!

O ano de 2018 foi um ano de muitos desafios para a classe 
trabalhadora nas três esferas governamentais: federal, estadual 
e municipal com o crescente ataque aos direitos trabalhistas, 
sindicais e sociais.

Encerramos ainda o ano com duas grandes perdas para o 
movimento social e sindical mato-grossense com a partida 
da companheira Jocilene Barbosa dos Santos (presidente do 
Sintep/MT - 2018/2021) e o companheiro Júlio César Martins 
Viana (ex-presidente do Sintep/MT).

Em 2018 foi perceptível o crescimento do pensamento da 

intolerância, criminalização dos movimentos sociais e sindicais 
como responsáveis pelas mazelas criadas pós-golpe de 2016. 
Consequentemente, se anuncia um cenário de incertezas 
que compromete as pautas históricas da classe trabalhadora 
e da população brasileira.

Em várzea Grande, os gestores se valem da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) como desculpa para 
justificar as ações e investidas contra os trabalhadores/as, 
tais como a não equiparação da RGA para os técnicos, o 
descumprimento do Plano de Carreira (PCCS), a falta de 
enquadramento e do pagamento dos retroativos para todos/as 
e o descumprimento do Plano Municipal de Educação.

Diante desse cenário, em 2019, teremos o desafio de manter 
direitos históricos da classe trabalhadora e nos prepararmos 
para conquistar e avançarmos na melhoria das condições de 
trabalho que assegurem piso, jornada e carreira.
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TABELA SALARIAL COM A REPOSIÇÃO DE 2019 = 4,17%
CARGO: PROFESSOR – NÍVEL MÉDIO - 25 HORAS

TABELA SALARIAL COM A REPOSIÇÃO DE 2019 = 4,17%
CARGO: TSAE (TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NÍVEL ELEMENTAR  -EM EXTINÇÃO) REVISÃO DE ENQUADRAMENTO

E AS PERDAS SALARIAIS MENSAIS

ENQUADRAMEnTO JÁ!!!

TABELA SALARIAL COM A REPOSIÇÃO DE 2019 = 4,17%
CARGO: TAE / TDE / TSAE (TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – ASG/MERENDEIRA/VIGIA)TABELA SALARIAL COM A REPOSIÇÃO DE 2018 = 4,17%

CARGO: PROFESSOR – NÍVEL SUPERIOR  -  25 HORAS

CARGO: PROFESSOR-  NÍVEL MÉDIO
CARGO TSAE – NÍVEL ELEMENTAR – EM EXTINÇÃO

CARGO: TAE / TDE / TSAE (TÉCNICO DE SUPORTE ADM.
EDUCACIONAL – ASG/MERENDEIRA/VIGIA) - NÍVEL MÉDIOCARGO: PROFESSOR - NÍVEL SUPERIOR

O enquadramento dos/as trabalhadores/as 
é um direito garantido no PCCS, nossa Lei 
de Progressão de Carreira3.797/2012, Art. 
1º, parágrafo II e III, Art. 5º e Art. 18 ao 21. 
Ex. quando você completa 3 anos automa-
ticamente deveria mudar o seu nível (de 1 
para 2, ou de 2 para 3, etc.), ou quando você 
completa uma graduação como por exemplo 
de nível médio para superior ou de nível 
superior para especialização, etc, você deveria 
mudar de classe (Classe A para B, ou de B 
para C, etc.). Isso não vem acontecendo há 
mais de nove anos por falta de vontade polí-
tica dos gestores ou por falta de valorização 
dos trabalhadores da educação.

Estudos feitos por este sindicato, detectamos 
que temos trabalhares que estão sendo 
penalizados mensalmente em torno de 
R$ 250,00 à R$ 2.500,00, por conta do 
reenquadramento não feito na vida fun-
cional destes trabalhadores.

Concluímos que se os gestores não 
enquadrarem devidamente cada servidor, 
o prejuízo não ficará restrito apenas ao bolso 
de cada um nesse momento, mas que ele se 
estenderá para o nosso futuro, pois não está 
sendo feito o recolhimento do valor correto 
na PREVIVAG para nossa aposentaria, pois 
estão recebendo valor menor do que o 
valor que irá nos pagar no futuro quando 
nos aposentarmos.

Fizemos diversas cobranças relacionado ao 
assunto, inclusive audiências de conciliação 
em 2015, 2016 e 2017 entre o Sintep/VG e 
Prefeitura de Várzea Grande junto ao Tribunal 
de Justiça/MT. Mas infelizmente em VG 
arruma

Em Várzea Grande arruma-se recursos 
para todas as outras áreas, menos para a 
valorização de quem trabalha para o desen-
volvimento da cidade “o servidor”.
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CHÁCARA DE LAZER: FÓRUM SINDICAL DOS
            SERVIDORES DE VG

ASSESSORIA JURÍDICA

REFORMA DA SUBSEDE

REVISÃO DA LEI DE GESTÃO DEMOCRÁTICA

“Amar, cuidar e acreditar” é 
respeitar direitos e valorizar 
aquele que trabalha em prol 
do município (o servidor)!!!

Diversão e lazer para toda a família

Trabalhador, esta belíssima chácara de lazer é 
sua. A infraestrutura já conta com três piscinas, 
dezesseis quiosques com churrasqueiras, salão de festa, deck 
de acesso ao rio, jardins, praças, quiosque coletivo com doze 
churrasqueiras, campo de futebol, quadra de vôlei de areia e 
um belíssimo redário.

Toda essa infraestrutura está à disposição do filiado ao 
Sintep e seus dependentes.

Cada filiado tem direito de levar cinco convidados além de 
seus dependentes. O filiado e seus dependentes diretos não 
pagam pelo day use. Entende-se por dependentes diretos do 
filiado o cônjuge e filhos menores de 24 anos.

Os servidores públicos de VG sentindo a 
necessidade de se fortalecer para cobrar seus 

direitos adquiridos tais como enquadramento, RGA dentre 
outros se uniram em 2018 e criaram o Fórum Sindical dos 
Servidores de VG – SINTEP (Sindicato dos Trabalhadores 
do Ensino Público), SINDMED (Sindicato dos Médicos/MT), 
SINPEN (Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de 
MT) e SIMVAG (Sindicato dos Servidores Públicos Muni-
cipais de VG).

O Fórum fez várias cobranças ao executivo para que se 
cumpram as leis... No entanto, a Prefeita Lucimar Campos 
nunca se colocou a disposição para receber o Fórum Sindical 
para dialogar em audiência.

Afirmamos que a ação da Prefeita Lucimar Campos em 
não dialogar com os sindicatos é um prenúncio de que não 
tem compromisso algum com o serviço público. Ao deixar 
de ouvir os/as servidores/as, através de seus sindicatos ou 
associações compromete a continuidade e qualidade dos e 
nos serviços público que a população de Várzea Grande tanto 
necessita.

O Sintep/VG dispõe de uma assessoria jurídica 
para seus sindicalizados. Para melhor atender os 
filiados, o plantão jurídico acontece toda quinta-
-feira a partir das 16h. O atendimento é feito por ondem 
de chegada.

O Sintep/VG dispõe de uma assessoria jurídica 
para seus sindicalizados. Para melhor atender os filiados, 
o plantão jurídico acontece toda quinta-feira a partir das 16h. 
O atendimento é feito por ondem de chegada.

O Sintep/VG par-
ticipou da comissão 

instituída para a análise, revisão e 
elaboração da Lei nº 2.380/2001 que 
dispõe sobre a Gestão Democrática 
de Ensino de Várzea Grande.

Após um ano o Projeto de Lei foi 
enviado para a câmara de vereadores 
em 2018. Mas como a SMECEL não 
aceitou algumas emendas propostas 
pelos vereadores, resolveu retirar a 
Lei de pauta.

A direção do Sintep/VG defende 
que todos os trabalhadores da rede 
possam se candidatar para a função 
de Diretor Escolar como já é garan-
tido em Lei na Rede Estadual e rede 

Municipal de Cuiabá, desde que 
sejam preenchidos os requisitos 
básicos necessários (formação) 
para tal função. Para a função de 
Secretário Escolar defendemos que 
seja feita eleição entre os TAE (Téc-
nico em Administração Escolar), 
pois entendemos que são estes téc-
nicos que estão habilitados para tal 
função.

Trabalhadores, vamos ficar atentos 
e participar das discussões nas unidades 
de ensino e venha como delegado(a) 
para a Conferência Municipal sobre 
a Lei de Gestão Democrática.

Boletim informativo

é uma publicação do Sindicato dos 

Trabalhadores do Ensino Público de 

Mato Grosso – Subsede de Várzea Grande

Jornalista:

Silvia Marques

Diagramação:

Fabiano Ribeiro Queiroz

Gestão 2018 a 2021

“RESISTÊNCIA E LUTA”

Presidente

JUSCELINO DIAS DE MOURA

Tel. 3682-2263

site:  www.sintepvg.org

e-mail: sintepvg2@gmail.comE
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