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Iniciamos a Campanha Salarial dos Profissionais da Educação 2012.  

 Acompanhe o material e ajude a mobilizar sua escola! 

Pauta apresentada ao governo: 

 Reposição da inflação + reajuste salarial = 9% 

 Lei 4007 (paridade para aposentados) 

 Incorporação do abono 

 Reajuste da dobra 

 Concurso público 

 Na última audiência do SEPE com o Governo (representado pela profª. 

Sandra Gusmão), solicitamos o abono de um turno para que a categoria pudesse 

se reunir e discutir sua campanha salarial. Não foi concedido. Desta forma, a 

categoria reunida em assembleia deliberou por uma: 

PARALISAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

 Assembleia dia12 de abril, às 8h 30min. 

Local:  Esporte Club Iguaçu 

Em Nova Iguaçu muitas escolas estão sem condições de funcionamento devido ao esta-

do físico dos prédios, falta de água, falta de merenda, de gás, etc. 

CAMPANHA SALARIAL 2012 

Boletim SEPE Nova Iguaçu—Abril/2012 

Visite nosso site: www.sepenovaiguacu.com  

AUMENTAR 



Projeto de Lei sobre difícil acesso é votado na Câmara: 

atendeu às expectativas da categoria? 

Veja o projeto aprovado: nas durante o período de exercício do professor 

em unidades escolares classificadas para fins 

desta Lei. 

§ 2º - A gratificação possui natureza indenizató-

ria, sendo isenta de contribuição previdenciária, 

não sendo incorporável para qualquer fim, nem 

integrando a base de cálculo de qualquer outra 

vantagem percebida pelos professores. 

§ 3º - Cessará a percepção da gratificação na 

hipótese de a unidade escolar classificada para 

fins desta Lei vier a dispor de meio próprio para 

o transporte de professores fornecido pelo 

Município.  

Art. 2º - A relação das unidades escolares para 

fins desta Lei será divulgada em ato do Poder 

Executivo, que assim as classificará observan-

do, dentre outros critérios, aquelas: 

I – situadas na zona rural; 

II – situadas em locais não servidos por linha regu-

lar de transporte coletivo até um quilômetro da 

unidade escolar; 

III – situadas em locais onde os horários de trans-

porte coletivo não sejam compatíveis com o funcio-

namento da escola. 

Art. 3º - A relação das unidades escolares classifi-

cadas para fins desta Lei será publicada em 30 

(trinta) dias após sua vigência. (EMENDA) 

Parágrafo único – No caso de surgimento de 

outras unidades que se enquadrem nas condições 

de difícil acesso, estas serão automaticamente 

incluídas nesta categoria, fazendo jus aos benefí-

cios desta Lei. (EMENDA) 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrá-

rio, especialmente as Leis 2.547/1993 e 

3.377/2001. 

LEI Nº. 4.161, DE 28 DE MARÇO DE 2012 

“DISPÕE SOBRE A GRATIFICAÇÃO AOS PRO-

FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 

PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM UNIDA-

DES ESCOLARES CONSIDERADAS EM LOCAL 

DE DIFÍCIL ACESSO.” 

Autoria: Prefeita 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, POR 

SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, DECRETO E 

EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1º - Conceder-se à gratificação aos professores 

da rede municipal de ensino pelo exercício de ativi-

dades em unidades escolares consideradas em local 

de difícil acesso, no percentual de 20% (vinte por 

cento) sobre o vencimento-base. 

§ 1º - A percepção da gratificação será devida ape-

Veja os vereadores que votaram contra as emendas que favoreciam os profisionais de 

educação: Anderson Santos-Sem Partido, Carlinhos Presidente-PDT , Daniel da Padaria-PDT, Denilson 

Ambrosio-PDT, Fernando Nagi-Sem Partido, Pastor Laranja-PSDB, Jorge de Austin-PSDB, Jorge Marotte- 
PHS, Marcos Rocha-PDT, Marquinhos da Tia Megue- PMDB , Marcos Fernandes-  PRB ,  Nicolasina Acarisi-
Sem Partido, Professora Marli-PT, Paulo Raunheitti-PTB, Thiago Portela-PSD, Vilma Aguazul-PDT, Pastor 

Wellington-PT, Wilson de Carvalho-PSC. 

Votaram a favor das emendas: Ferreirinha-PT , Fernando Cid-PC do B,  Marcos Fernandes-PRB ,  Mari-

valdo Amorim-PRB. 

E já que estamos falando em Vereadores, confira os nomes dos que votaram pela repactuação da dívida 

do Previni (aquela lei que perdoava a dívida da Prefeitura com o Instituto), prejudicando os servidores: 

Anderson Santos-Sem Partido, Carlinhos Presidente-PDT, Daniel da Padaria–PDT, Denilson Ambrosio-PDT, 
Fernando Nagi-Sem Partido, Pastor Laranja-PSDB, Jorge de Austin-PSDB, Jorge Marotte-PHS, Marcos Ro-
cha-PDT, Professora Marli- PT, Paulo Raunheitti-PTB, Vilma Aguazul-PDT, Pastor Wellington-PT, Wilson de 

Carvalho-PSC. 

Vereadores que votaram contra o calote da Prefeita: Ferreirinha (PT), Marcos Fernandes (PRB); Mari-

valdo Amorim (PRB); Maria Nicolasina (PR); Thiago Portela (PSD). 

Abstenções: Fernando Cid (PCdoB) 

GUARDE ESSES NOMES! NOSSA RESPOSTA DEVE SER DADA NAS ELEIÇÕES! 

 O projeto de lei que regulamenta o benefício do difícil acesso foi votado no dia 27 de março, em 
caráter de urgência, na Câmara Municipal. Nos causaria surpresa se não soubéssemos que, no dia anterior, 
uma escola municipal tenha se mobilizado (com apoio da comunidade) para cobrar melhores condições 
para os profissionais que lá atuam.  
 Todos sabem a dificuldade que é chegar em determinados locais desta cidade. As condições das 
estradas, aliadas ao transporte público de péssima qualidade ou, em alguns casos, inexistente, geram 
problemas pra quem precisa chegar em algumas escolas. Muitos desistem devido a dificuldade de 
deslocamento para uma outra unidade no mesmo dia.  

 O projeto aprovado atende parcialmente a um segmento da categoria, já que apenas os professores 

receberão o benefício. Os demais trabalhadores das escolas estarão fora, muito embora enfrentem as 

mesmas dificuldades. É importante ressaltar que o Fórum de Educação do Campo (organização da qual o 

SEPE faz parte) elaborou emendas contemplando a todos os profissionais da educação, mas essas foram 

rejeitadas pela Câmara. 


