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       Com apitos, instrumentos musicais, faixas, bandeiras, elas 
fizeram muito barulho.
           A greve das Agentes de Copa e Limpeza de Galvão durou uma 
manhã e mostrou a força da mulher que vai às ruas em busca da 
vitória!

 MULHERES NA LUTA
 POR SEUS DIREITOS!



CONHEÇA A HISTÓRIA DAS MULHERES DE GALVÃO
“É preciso ultrapassar barreiras e não frear diante das dificuldades.”

 (Ethiene Wenceslau – ex-beneficária do Bolsa Família)

Escolhi a frase acima para iniciar este relato sobre a história de um grupo de trabalhadoras municipais 
de Galvão por avaliar que ela sintetiza o espírito de luta dessas mulheres.

 Tudo começou na segunda quinzena do mês de junho de 2013, a negociação não havia avançado com o 
Prefeito Neri Pedersetti (PMDB) e os servidores receberam apenas o índice equivalente a defasagem salarial 
(INPC). O conjunto da categoria recuou e não cobrou algo além da reposição.
 Foi aí que um grupo de servidoras Agentes de Copa e Limpeza avaliaram que daquele jeito não dava para 
continuar. Procuraram pela Presidenta da Coordenação Municipal Silvana Quadros e disseram que fariam um 
documento ao Prefeito e queriam o apoio do Sindicato.
 Procurada pela Presidenta da Coordenação Municipal eu disse que o Sindicato estaria com elas, mas que 
era necessário organizar a luta que começava pela sindicalização e uma reunião com todas as servidoras. Elas 
concordaram, então realizamos a Assembleia que aprovou a Pauta de Reivindicações que priorizava aumento 
real ao vencimento.  Começamos a mobilização, reuniões com o Prefeito, mas nada de avanço, então o grupo 
decidiu pela greve.
 Dias de angústia enfrentaram estas colegas. Era a primeira vez que fariam greve.

 Um dia antes de a greve iniciar, o 
Prefeito concordou com a proposta do 
grupo, já que não teria aumento real, 
que fosse criado o Auxílio Alimentação. 
O Auxílio Alimentação foi criado e não 
somente para elas e sim para todos os 
servidores da Prefeitura de Galvão.
 Essas mulheres deram provas de 
que ‘‘é preciso ultrapassar barreiras e 
não frear frente às dificuldades’’. 
Poderiam ter apresentado  desculpas 
comuns a serem dadas nessa hora,  ter 
se recolhido e aceitado a condição de 
acatar a decisão do governo, mas ao 

contrário, elas avançaram os seus limites e alcançaram os seus objetivos.

Neste ano de 2015 mais uma barreira foi ultrapassada e estas 15 mulheres (de um total de 17) 
conquistaram um reajuste de 13%, na greve, enquanto os demais servidores tiveram 8% de reajuste.

Parabéns a vocês que ‘‘ultrapassam barreiras e não freiam frente às dificuldades’’.

Isso é Sindicato!
Vania Barcellos

Presidenta/SITESPM - CHR



AGENTES DE COPA E LIMPEZA FAZEM HISTÓRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO
                Dia 16 de março de 2015 ficará na 
história do município de Galvão. Essa 
data marca a primeira greve das Agentes 
de Copa e Limpeza que cruzaram os 
braços durante uma manhã. 
As greves do SITESPM-CHR não são 
marcadas pelo silêncio e sim por muito 
barulho e alegria, foi o que movimentou 
a avenida principal de Galvão, quando 
as Servidoras fizeram uma caminhada 
do Centro de Cultura até a Prefeitura.
        Durante a caminhada a presidenta do 
SITESPM-CHR Vania Barcellos 
explicava para a população os motivos 
que levaram as Trabalhadoras a aderir a 
greve.

Após negociação entre Sindicato e o prefeito Neuri Pedersetti (PMDB), 
as Agentes de Copa e Limpeza do Município de Galvão, aceitaram a 
proposta do Governo, com assinatura de acordo do final de Greve. 

As servidoras saíram em caminhada comunicando a população o fim 
da Greve devido ao avanço do prefeito na última proposta.

Para marcar o fim da greve muitos agradecimentos e 
abraços reforçaram a união da categoria.



PROFESSORES DE MARAVILHA NA LUTA POR
 RECESSO ESCOLAR SEM DISCRIMINAÇÃO

 As professoras das Creches, aprovaram a reivindicação  à prefeita   
Rosimar Maldaner (PMDB), para que elas tenham o mesmo recesso escolar dos 
demais profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Maravilha no 
mês de julho, no fim de ano e no reinício das atividades escolares. A reivindicação 
foi aprovada durante a Assembleia Municipal do SITESPM-CHR em 21/03 para 
fazer parte da Pauta de Reivindicações.
 Em Maravilha as professoras das creches estão sendo discriminadas pelo 
Governo, pois a estas professoras não está sendo concedido recesso escolar igual 
aos demais professores. 
 “O Município de Maravilha é mais um dos municípios em que enfrentamos 
o problema do recesso escolar para os profissionais da Educação Infantil. 
Constatamos nas mesas de negociações que alguns Prefeitos (as), na época, da 
campanha eleitoral, assumiram compromisso com os empresários dos seus municípios para manter os Centros de Educação 
Infantis abertos os 12 meses do ano. 
 O combinado foi feito, mas os Prefeitos esqueceram ou não se preocuparam em planejar como esse compromisso em 
troca de apoio político seria colocado em prática. O resultado deste acordo político mal pensado está sendo que  os Professores, 
Agentes Educativos ou Auxiliares de Sala, Estagiários, Serviços Gerais e Cozinheiras esta arcando com o compromisso político 
assumido pelos Prefeitos (as) com os empresários, pois a estes profissionais da Secretaria de educação não está sendo garantido 
direito igual de recesso escolar em relação aos demais,” explica a Presidenta do Sindicato Vania Barcellos. 
 No caso de Maravilha as professoras das creches estão sendo discriminadas, pois a estas não esta sendo concedido 
recesso escolar igual aos demais professores. 

“O recesso escolar unificado para todos só será possível com muita mobilização e luta.” 
Jair Ademir Fulber – Presidente da Coordenação Municipal de Maravilha

CÁLCULO DA CARGA HORÁRIA ENTRE INTERAÇÃO COM EDUCANDOS E HORA ATIVIDADE

Mínimo de 18 aulas de 45 minutos

Carga Horária Semanal
2/3(dois terços) de interação 
com os educandos

1/3 (um terço) de Hora 
Atividade

40 horas Máximo de 26,66 horas Mínimo de 13,33 horas

2.400 minutos máximo de 1.600 minutos Mínimo de 800 minutos

Se o professor não tem interação
com os  educandos  no  momento
do recreio ou da alimentação das crianças

máximo de 35 aulas de 45 minutos Mínimo de 15 aulas de 45 minutos

máximo de 32 aulas de 45 minutos
Se o professor tem interação com os
educandos no momento do recreio 
ou da alimentação das crianças 

Créditos ao Professor Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM

COM RELAÇÃO ÀS HORAS ATIVIDADES A DIREÇÃO DO SITESPM – CHR ORIENTA O QUE SEGUE:

 1°- Que os professores de sala de aula realizem o cálculo de suas horas atividades, em caso de não estarem com o número 
certo, conforme tabela acima, e comuniquem ao Presidente (a) da Coordenação sem receberem por aulas excedentes 
Municipal do Sindicato em seu Município sobre o número horas aulas de 45 minutos concedidas de horas atividades e quantas 
faltam. Solicitamos que passem por escrito os dados ao/à Presidente (a).  
 2°- O Presidente (a) da Coordenação Municipal de posse dos dados certos e comprovados os passará para o Dirigente 
Marcelo Muller que junto com a Presidenta Vania Barcellos dará os encaminhamentos necessários.
 3°-Não precisarão seguir estes encaminhamentos os Presidentes (as) e professores do Município de Nova Erechim, pois 
estamos negociando o novo Plano de Carreira e Ipuaçu onde já tem debate com o Prefeito sobre situação que contempla este 
caso.

UM TERÇO DE HORA ATIVIDADE
Estamos reproduzindo neste espaço parte do Jornal da FETRAM distribuido amplamente entre os professores de 

nossa base organizada.

A partir de relatos de colegas, em alguns municípios, causou-nos estranheza perceber que alguns Prefeitos com o 
aval de Secretários (as) de Educação estão apresentando alguma forma maquiavélica para burlar a Lei do Piso ou apresentam 
falas descabidas em desrespeito a Lei. Mais uma vez estamos divulgando aos professores a Lei que regulamentou as Horas 
Atividades para que os colegas se posicionem no cotidiano escolar frente ao Secretário(a) de Educação e Prefeito (a).

Na verdade, o §4º do Art. 2º da Lei 11.738/2008 (Lei do Piso) definiu um limite para o tempo da carga horária 
remunerada que o professor pode ficar na sala de aula ao estabelecer que: “na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o 
limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos”. Assim, 
no mínimo, 1/3 da carga horária semanal deverá ser reservada para “hora atividade”. A quantidade de horas cumpridas em sala de 
aula além dos 2/3 da carga horária semanal remunerada poderá ser cobrada como hora extra pelos professores, desde 24 de 
agosto de 2011.

Votação aconteceu durante Assembleia Municipal no dia 21/03



SERRA ALTA

      Uma luta incansável! Na Assembleia é tirada a Pauta de Reivindicações para iniciar as negociações entre o 
Sindicato e Governos. 

XAXIM

Para reforçar esse início de negociação, a presidenta do SITESPM-CHR também está concedendo entrevistas 
nas rádios, para informar a população sobre o processo de negociação e o trabalho que está sendo realizado 

neste importante período!

Rádio Cultura - Xaxim

Rádio Comunitária Serra- Serra Alta

Rádio Comunitária Vale do
 Uruguai - Palmitos

PALMITOS FAXINAL DOS GUEDES

PONTE SERRADA CUNHA PORÃ

ASSEMBLEIAS E PARTICIPAÇÃO NAS RÁDIOS MOVIMENTOU
O MÊS DE MARÇO 



 Desde 2008 com a organização  do SITESPM CHR no Município, os servidores  municipais  conquistaram diversos 
direitos através da negociação com o Prefeito Dilmar Antônio  Fantinelli (PT).

IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRAS.

 Foram reformulados os Planos de Carreira dos Servidores e Professores.

ADEQUAÇÕES AO NOVO PLANO DOS SERVIDORES E PROFESSORES GARANTIRAM
 CONQUISTAS DE NOVOS DIREITOS.

 Serviços Gerais e Agentes de Limpeza, Copa e Cozinha: 
I- Em maio/14 passaram a receber acima do Piso Estadual, saindo de R$ 765,00 para R$ 825,00. Em outubro/14 conquistamos outro 

aumento salarial e o vencimento passou para R$ 900,00, aumento real de 9% acima do menor Piso Estadual.

II-Às Agentes de Limpeza, Copa e Cozinha, pela primeira vez, conquistaram o direito ao recesso escolar. 

 Auxiliares de Enfermagem: conquistado o Adicional De Titulação a partir da apresentação do Curso Técnico de 

Enfermagem, num percentual de 50%.

 Motoristas de Ônibus da Educação: em 2014 foram incorporadas as horas extras como Adicional por Desempenho de Função 

num percentual de 45%.

Operadores de Máquinas: foi conquistada a equiparação salarial da categoria, deixou de existir a diferença de 15% entre 

Operadores de Máquinas Leves e Pesadas. Foram beneficiados os Operadores de Máquinas Leves e a nomenclatura do cargo passou a 

ser Operadores de Máquinas.

 Agentes Comunitários de Saúde: passaram a receber o Piso Nacional de R$ 1.014,00 significando aumento real de 33%.

Magistério: Horas Atividades e Aulas Excedentes: até 2014 os professores lecionavam 36 aulas e ganhavam apenas uma aula 

excedente no valor de 3%. Com a reformulação do PCC a partir de 2015, foi garantido a obrigatoriedade das 32 aulas de 45 minutos 

com interação com os alunos, podendo chegar até 36 aulas de 45 minutos por semana. Porém, com uma diferença, a partir dessa 

negociação os/as professores/as ganharão 3% por cada aula excedente ministrada. Dessa forma, os/as professores/as dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental e da Educação Infantil terão acrescidos em sua remuneração 12% referente às quatro Aulas Excedentes que 

ministrarem. Já os/as professores/as dos anos finais do Ensino Fundamental poderão também optar em lecionar as aulas excedentes, 

podendo chegar também às quatro aulas excedentes ministradas. 

Adicional de Regência de Classe: garantimos para o ano letivo de 2015 um acréscimo de 3% passando de 10% para 13%. 

Garantimos também, que até janeiro de 2017 esse percentual chegará a 20%.

Reajuste do Piso Nacional do Magistério: principal conquista da categoria. Desde a criação do Piso Nacional do Magistério o 

Município de Abelardo Luz efetivou rigorosamente o pagamento para todos os professores. Prova disso, é que o reajuste de 13,01% já 

está aprovado pelo Legislativo, e será pago ainda no mês de março/15, sendo que, o valor retroativo à janeiro e fevereiro/15, serão 

pagos em duas parcelas, uma em abril/15 e outra em maio/15.

CONSIDERAÇÕES DO PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ: Sabemos que 
ainda temos algumas reivindicações para negociar referentes à reformulação do Plano de Carreira do Magistério, mas essa 
categoria sabe da responsabilidade com que o Sindicato sempre tratou as negociações, e sem dúvida,  continuaremos com o 
objetivo de efetivar  a conquista de mais direitos para esses/as valorosos/as trabalhadores/as.      
 Quero me reportar também a todos os segmentos  que possuem sindicalizados: tenham certeza de que o ano de 2015 
nos guarda muitos avanços para a categoria dos Servidores Municipais de Abelardo Luz. Estamos empenhados em garantir 
gradativamente mais direitos para todos (as), e para isso montamos algumas estratégias, como por exemplo, fazer as 
negociações por segmento. Assim, cada segmento terá o seu tempo para avançar nas conquistas de mais direitos. 
 Estamos prestes a efetivar negociação das categorias do Setor do DMER, estamos fomentando o processo de 
discussão a respeito da implementação das 30 horas semanais para a enfermagem, em fase de ajustes finais para a aprovação 
do novo Estatuto do Servidor Público Municipal, que será sem dúvida  um divisor de águas na vida profissional de cada 
servidor/a. Estatuto esse, que traz em seu bojo, reivindicações como: Retorno da Licença Prêmio, que perdemos durante a 

década dos coroneis; 180 dias de Licença Maternidade para todas as Servidoras, 
inclusive as ACTs; Adicional de Periculosidade para os Vigias, que inclusive já é 
Lei Federal. 
 Enfim, a responsabilidade da Direção do nosso Sindicato vai além, nosso 
compromisso é com a garantia de conquistar mais direitos para todos/as, 
observando sempre a organização coletiva, responsável e solidária.
 Parabéns a você que faz parte dessa corrente. E, a você que ainda não se 
convenceu, experimente fazer parte dessa organização, que já é muito forte, e que, 
com a sua participação, ficará mais forte ainda.

 Lembre-se, a luta deve ser travada por todos e todas!!! 
Joarez Wegher – Presidente Coordenação Municipal  de Abelardo Luz

CONQUISTAS DO SINDICATO PARA A CATEGORIA ATRAVÉS 
DA NEGOCIAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ABERLADO LUZ NO ANO DE 2014
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