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Ato Público realizado durante
evento na Rua da Praia

Assembleias descentralizadas
para definir reivindicações!

Pauta com índices e necessida
des
socioeconÔmicas protocola
da no Gabinete!

11,5% de Reajuste
50% nos vales
dos salários! Alimentação e Re
feição!
Prefeito agenda reunião

na da
Uso da Tribu

Câmara

Ato Público durante a
inauguração do “Gringão”

Aguardando reunião com prefeito para
apresentação dos índices de reajustes

Reunião com prefeito

Presença na Câmara para
acompanhar votação

com Sindserv

Entrevistas nas rádios da cidade

Assembleia durante a se
ssão para
votação da categoria em
relação a
Campanha Salarial

Precisamos
seguir unidos e
fortes em prol
dos nossos
direitos!”

SAIBA MAIS NO SITE WWW.SINDSERV.COM E NO FACEBOOK.COM/SINDSERV.INDEPENDENTE
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Palavra da Presidente

Companheiro(a)
servidor(a),
Sabemos que nosso reajuste foi
menor do que o esperado, por isso,
em primeiro lugar, precisamos continuar nos unindo e lutando pelos
nossos direitos.
Vamos lá, o sindicato é como
uma produção de cinema, as pessoas só conhecem o que aparece
na tela, mas não sabem o quanto é
desgastante os bastidores.
Dentre outras coisas, a administração envia Projetos de Leis que
dizem respeito ao servidor e não
dialogam antes com o Sindserv, daí
quando descobrimos (geralmente
em cima da hora) temos que cor-

rer atrás pra saber do que se trata
e tentar entender, pra saber se é
ou não benéfico
para os servidores. Um exemplo
claro disso é a
Lei da Fundass,
que foi criada de
início com vários
erros. Então, denunciamos no
MP e fizeram
uma nova Lei
modificando a primeira, que ainda deixou muita coisa errada, daí
tivemos que denunciar novamente,

o MP acatou e a administração fez
outra Lei pra consertar a anterior, e
não está totalmente correta ainda.
Vejam: Poderíamos ter evitado
tudo isso com o velho e bom diálogo, onde acabaria sendo feita uma
legislação única, e não uma colcha
de retalhos como está. Agora, como
se não tivesse trabalho suficiente, temos que
analisar 3 Leis
para achar os
apontamentos.
Fico me perguntando se isso é
proposital para
que fique mesmo mais confusa a análise
desse tipo de
coisa. O pior é que esse tipo de situação é recorrente.
Esse é só um dos pontos, há vá-

Estamos
juntos
nessa luta

Alerta Servidor!
rias coisas acontecendo e o Sindserv
está, dentro do possível, acompanhando, há coisas relacionadas aos
salários, às condições de trabalho,
à nossa aposentadoria – SSPREV,
além de acontecimentos pontuais
nos setores...
Bem servidor, o que posso dizer
é que quando assumi a Presidência
foi pra tentar fazer o melhor pra categoria e, diariamente, dou tudo de
mim pra que isso aconteça, mas sou
humana, passível de falhas e não
sou advinha, então, como sempre,
coloco meu WhatsApp de trabalho
– (12) 981212967 - à disposição. Se
houver algum problema no trabalho, quiser dar uma sugestão, entre
outras coisas, me procure, estamos
juntos nessa luta.
Cristiane Leonello
Presidente do Sindserv

Sindserv ingressa na Justiça para que Lei Federal
seja cumprida e todos os servidores da Saúde e da
Segurança Pública tenham devolvida a contagem de
tempo de serviço que foi congelada na pandemia!
A Lei Complementar Federal
191/2022 foi sancionada e devolveu aos
servidores da Saúde e da Segurança
Pública a contagem de tempo de serviço
para pagamento de quinquênios,
licença-prêmio,
sexta-parte,
entre
outros direitos, que foi congelada pela
Lei Complementar Federal 173/2020.
O Sindserv notificou a prefeitura
para que cumprisse a mudança
imediatamente, porém a administração
respondeu que será uma decisão da

gestão definir quem terá a contagem
devolvida ou não.
Como a Lei não dá este poder à
prefeitura, o Sindserv entende que deva
ser concedido a todos os servidores
desses setores e está solicitando
judicialmente que a legislação Federal
seja cumprida em sua totalidade.
A Diretoria defende também que
todas as categorias deveriam ter este
direito e afirma que a esfera Federal
deveria estender a todas as carreiras.
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#seguimosnaluta
Total inflação acumulada
2017 a 2022
Total repasse
inflacionário 2017 a 2022
Dívida do atual governo
com o servidor público

37,59%
26,20%

11,39%

(sem contar os 15% restantes das perdas
salariais acumuladas até 2016)

#nenhumdireitoamenos
Como o prefeito decidiu enviar
diretamente para a Câmara o Projeto
de Lei de revisão dos salários e dos
vales Alimentação e Refeição sem
consultar a categoria, mesmo com
uma reunião agendada/assembleia
marcada, os servidores decidiram ir
acompanhar de perto a sessão.
Após descobrirem que, mesmo
que o reajuste dos vales tenha
atendido a reivindicação de 50%, a
revisão dos salários ainda estaria
abaixo do necessário para cobrir
a inflação acumulada no período
do atual governo (tabela ao lado),
votaram que vão seguir na luta pela
recuperação das perdas salariais.
Servidores, somente unidos
e
organizados
conseguiremos
recuperar nossas perdas salariais.

“Era uma ‘bola de
neve’ em torno de 40% e
amargávamos cerca de
20% só deste governo.
Ter 11,5% referente a
reposição parcial deste
ano é uma conquista,
mas a vitória para o
servidor é quando ‘zerar’
esse prejuízo”, afirma
a presidente Cristiane
Leonello.

Deliberações das Assembleias dos dias 11, 12 e 13/5!
Os servidores se reuniram nas três sedes do Sindserv e definiram as próximas ações da categoria
em relação a Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial e Socioeconômica 2022.

CONTINUAÇÃO DA LUTA PARA QUE
NENHUM SERVIDOR TENHA VENCIMENTOS
ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO
No início da Campanha Salarial,
tínhamos servidores que recebiam
menos que um salário mínimo.
Iniciamos nossa mobilização e foi
enviado à Câmara um Projeto de Lei
do Executivo incluindo uma parcela
complementar, o que não atende
aos direitos previstos no Estatuto
do Servidor. Seguimos cobrando
providências, inclusive na Tribuna
da Câmara e na reunião com o
prefeito, e foi enviado outro Projeto
de Lei que altera diretamente a
Tabela Salarial, mas ainda não
é o ideal, pois existem situações
que não são contempladas, como
por exemplo, quem já passou por

avaliações estar com o mesmo
salário que quem iniciou agora no
serviço público.
Como
aprovado
nas
assembleias de maio, a Diretoria
do Sindserv está fazendo um
estudo e elaborando uma minuta
de Projeto de Lei com uma Tabela
que realmente inclua todos os
direitos destes servidores.
O Sindserv vai agendar uma
reunião com o prefeito e o
Jurídico da prefeitura para pautar
novamente este problema e tomar
todas as medidas necessárias para
garantir as condições salariais
desses servidores.

CRIAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO
PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS!
OS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA CRIAÇÃO DA
MINUTA PODEM SOLICITAR ATÉ 13 DE JULHO, POR
MEIO DO www.sindserv.com/grupoplanodecargos
OU LIGAR/WHATSAPP PARA (12) 99126.1511.
A lista com todos os nomes
será divulgada no site, no dia 15
de julho, e a diretoria entrará em
contato por telefone para informar
a data da primeira reunião.
A Diretoria do Sindserv está
iniciando o levantamento de
diferentes Planos de Cargos,
Carreiras e Salários implantados
na região para que sejam
apresentados ao Grupo.

Os servidores também podem
enviar propostas para a construção
da minuta pelo www.sindserv.
com/sugestoesplanodecargos que
serão direcionadas ao GT.
Ao término da elaboração
da minuta, o documento será
apresentado para a categoria
para análise e deliberações de
encaminhamentos.
#PARTICIPE #SEINSCREVA

VAMOS LUTAR PARA QUE NOSSA DATA-BASE SEJA EM JANEIRO!

Nas outras cidades é em janeiro. Será no mesmo período do aumento do salário mínimo. Poderemos iniciar as
discussões sobre reajuste no ano anterior. Teremos o acumulado da inflação anual sem precisar projetar índices.
SAIBA MAIS NO SITE WWW.SINDSERV.COM E NO FACEBOOK.COM/SINDSERV.INDEPENDENTE
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Sindserv ganha na Justiça

o direito à devolução da Licença Prêmio
“compulsória” e prefeitura recorre novamente
Mais uma vez a prefeitura
questionou a decisão judicial que
garante o direito dos servidores,
conforme previsto na Lei Municipal
146/2011. O Sindserv ganhou em
1ª e 2ª instância a devolução das
licenças prêmios dos servidores
que foram obrigados a utilizar
compulsoriamente.
Segundo a diretoria da

entidade,
anteriormente
inclusive - já havia sido expedida
uma liminar ordenando que a
prefeitura parasse de obrigar os
trabalhadores a fazer uso deste
benefício e que só deveria ser
concedida mediante a solicitação.
A Diretoria do Sindserv ainda
destaca que, antes de ingressar
com o processo, havia buscado

o diálogo para a correção desse
erro e ainda protocolado um
ofício explicando o conflito desta
medida ao previsto no Estatuto.
“Parece que a prefeitura
não
quer
reconhecer
que
cometeu esse erro e quer insistir
neste ataque aos direitos dos
servidores. Estamos muito felizes
que o judiciário compreendeu

novamente o autoritarismo que
ocorreu nesta situação”, afirma a
presidente do Sindserv, Cristiane
Leonello.
Na decisão Judicial, diferente
de outras ocasiões, o Juiz
acrescentou na sentença que
a devolução da Licença Prêmio
seria somente aos servidores
sindicalizados ao Sindserv.

ATENÇÃO SERVIDOR!

Os tradicionais Cafés da Manhã voltaram!

CAFÉ DA MANHÃ APOSENTADOS
Todo dia 25, das 9h às 11h!

NA SEDE CENTRAL DO SINDSERV (quando dia 25 for final
de semana ou feriado será transferido para o dia útil anterior)

CAFÉ DA MANHÃ SERVIDORES
No último dia útil do mês!

7h às 9h - NAS 3 SEDES DO SINDSERV

(Sede Central, Subsede Enseada e Subsede Boiçucanga)

O SINDICATO É PARA VOCÊ!

Você é o Sindicato!

PARA BUSCAR PARA DEFENDER VOCÊ!
BENEFÍCIOS E
CONQUISTAR E SÓ VOCÊ PODE FORTALECER
DIREITOS PARA VOCÊ! ESSA HISTÓRIA E LUTA!

Na hora do “vamos ver” quem fica do seu lado é o seu Sindicato!
Além de fortalecer o Sindicato e a luta pelos direitos da categoria, o Sindserv conta com uma equipe Jurídica para te orientar e te
defender, além de um setor de Convênios com mais de 100 empresas e médicos cadastrados em uma rede de benefícios e uma
Diretoria que busca diariamente formas de melhorar a vida funcional do servidor da Prefeitura de São Sebastião.

FAÇA PARTE! Você pode se filiar pelo site www.sindserv.com ou em nossas sedes!

ATENÇÃO SERVIDORES:
Informamos que está sendo realizada a manutenção da área de recepção da Subsede Boiçucanga e
que o local ficará fechado até 30/6 (exceto no dia do Café da Manhã).

Caso necessário, entrem em contato na Sede Central, nos telefones (12) 3892.1545 e
(12) 99126.1511, ou direto com a Diretoria Sindserv, no (12) 98121.2967.
Agradecemos a compreensão de todos, pois esta manutenção é para melhor atendê-los.

