
Em 2019, foram realizados vários atos para cobrar da 
prefeita o cumprimento das leis e mostrar para a 
população o descaso e desprezo da administração 

Lucimar Campos contra os servidores. Este ano de 2020 
não será diferente.

Só a Resistê ncia E a 

Lu ta Garante Direi tos!

Agora, em 2020, a prefeita chega no seu último ano de governo 
lesando e retendo partes dos salários dos servidores que lutam 
desde do ano de 2013 para amenizar os prejuízos pelo 
descumprimento da legislação municipal. 

É lamentável a falta de vontade política da prefeita Lucimar e 
dos secretários municipal para atender as reivindicações da 

Repudiamos a atitude desrespeitosa da prefeita 
Lucimar Campos, que sonega direitos aos 
trabalhadores.  A prefeita desrespeita leis municipais 

como a Lei de Progressão de Carreira na sua integralidade, baseado 
no PCCS 3.797/2012, Lei 4.007/2014 e na Lei 4.093/2015, 
assinada por ela, que garante o ENQUADRAMENTO. Ao 
assinar, comprometendo-se implantar em 180 dias, mas até o 
momento não cumpriu com a palavra. Além disso, também não 
garantiu a RECOMPOSIÇÃO SALARIAL para os servidores 
Técnicos que estão com salários defasados desde 2016, 
acumulando prejuízos financeiros que variam de R$ 250,00 a R$ 
2.500,00 por mês.

Ainda, os trabalhadores estão sem receber os retroativos do 
enquadramento, que já virou uma bola de neve. Alguns servidores 
tem direitos à receber em torno de R$ 10 mil à 250 mil reais e não 
sabem quando irão receber.

Os trabalhadores reivindicam o ENQUADRAMENTO na 
sua integralidade, bem como a RECOMPOSIÇÃO SALARIAL 
para os servidores Técnicos e cobram das autoridades 
competentes que tomem as devidas providências para o 
cumprimento das Leis pela Prefeitura de Várzea Grande.

categoria que está ficando doente com tanto descaso. Alguns com 
câncer, depressão, stress e outras doenças graves ou até mesmo 
morrendo sem conseguir usufruir dos seus direitos. Outros, estão 
pedindo demissão cansados com a falta de respeito e de 
valorização.

Precisamos dar um BASTA. Vamos UNIR nossas FORÇAS 
e LUTAR com PERSISTÊNCIA, CORAGEM e OUSADIA. 
A HORA É ESSA, VAMOS À LUTA!

A gestão da Mãe e Mulher Lucimar Campos que tem como 
slogan AMAR, CUIDAR E ACREDITAR está sendo uma das 
mais sofridas administrações para os servidores de VG. 

A LUTA é contra a omissão da atual administração e a favor 
de todos/as trabalhadores/as que não suportam mais serem 
prejudicados, desrespeitados, desvalorizados e desprezados num 
município que é o segundo maior e o terceiro mais rico do estado, 
onde se tem recursos para todas outras áreas, menos para a 
VALORIZAÇÃO dos servidores. 

2020

Em abril e maio de 2019 os servidores de VG fizeram grandes manifestações e foram barrados na 
porta da prefeitura pela Guarda Municipal e Força Tática da PM, armados com escopeta e cassetete.

5 anos da administração Lucimar Campos e o sofrimento dos Servidores de VG continua...



O
 ano de 2019 foi um ano de muitos 
desafios para os trabalhadores da 
educação de VG. Há muito tempo os 

servidores vem lutando pelo cumprimento da 
legislação e respeito dos direitos trabalhistas tais 
como enquadramento, revisão salarial para os 
técnicos, pagamento de retroativos, 1/3 de hora 
atividade para professores, reconhecimento do 
Profuncionário, cumprimento do Plano Municipal 
de Educação (30% para Educação) dentre outros. 
Os gestores se valem da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) como desculpa para justificar as 
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Vamos nos preparar para conquistar e avan-
çar na melhoria das condições de trabalho que 
assegurem piso, jornada e carreira para todos os 
profissionais da rede, efetivos e contratados. 

ações e investidas contra os trabalhadores/as.

Temos grandes desafios para o ano de 2020, 
ano de eleições municipais e último ano da 
administração da prefeita Lucimar Campos. 
Precisamos continuar cobrando para que a 
Prefeita garanta e cumpra com que foi acordado 
através da Lei 4.093/2015 que ela assinou. 

SÓ A RESISTÊNCIA E A LUTA GARANTE DIREITOS!

Desejamos a todos e todas um excelente ano 
de 2020!

A hora é agora! Vamos LUTAR UNIDOS com 
muita resistência, fé, força e coragem para 
garantir todos os nossos direitos sonegados pela 
Prefeita Lucima! 

Presidente do Sintep/VG
Juscelino Dias de Moura 
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EXPEDIENTE 

"Agora, a prefeitura de VG será obrigada a adequar seu 

O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público 
(Sintep/VG) conquistou mais uma vitória na 
justiça, que cobra o pagamento de 1/3 de horas-

atividades para os/as docentes da rede municipal de VG.

A decisão determinou para que a Prefeitura realize o 
pagamento das horas-atividades, conforme a Lei 11.738/2008 
que dispõe sobre o Piso Salarial Nacional do Magistério 
(PSPN). 

A Empresa Agemed Administradora de Planos de Saúde Ltda foi  notificada a respeito da decisão do 
Sintep/VG em rescindir o Contrato.

O encerramento do contrato foi decidido por inobservância por parte da Empresa Agemed em não 
disponibilizar atendimento hospitalar, médico ou de consulta aos associados do sindicato que tenham aderido 
aos mencionados contratos de planos de assistência de saúde por adesão.

O Sintep/VG orienta aos seus Sindicalizados a efetuarem a portabilidade para outro plano de saúde. 

Mais informações, procure o sindicato.

Conforme a Agência Nacional de Saúde Suplementar é possível 
trocar de plano de saúde sem cumprir carência ou cobertura parcial 
temporária no plano novo. 

Trabalhador, a chácara de lazer (estrada da 
Chapada) conta com belíssima infraestrutura: 
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.

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.

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

sistema normativo às disposições da Lei 11.738/08 tanto para 
os efetivos e contratados", aponta a secretária de assuntos 
jurídicos do Sintep/VG, Cida Cortez. 

Para o professor Juscelino Dias de Moura, presidente do 
Sintep/VG, "a justiça, mesmo que tardiamente, assegura um 
direito que está previsto na Lei Federal 11.738/08 (Lei do Piso 
Salarial Profissional Nacional – PSPN), para os profissionais 
do magistério público da educação básica".

O Prof. Gilmar Soares aponta que a prefeitura de VG será 
obrigada a se adequar à Lei Federal e terá que corrigir duas 
situações: corrigir a jornada, destinando 1/3 de horas 
atividades e pagar as horas extras trabalhadas a mais, desde 
2008 quando a Lei foi promulgada. 

A direção do Sintep/VG informa que essa e outras ações 
públicas seguem na Justiça buscando a estabelecer o estado 
de direito que as autoridades de Várzea Grande insistem em 
desrespeitar.

Eu sei que as coisas podem 
ficar ainda pior, mas eu 
também sei que é possível 
intervir para melhorá-las
                         Paulo Freire


