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Movimento marcado por atos públicos,
carreatas, abaixo assinado, entre outras ações

para lutar pela segurança de todos em meio a pandemia.
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Palavra da Presidente

Lutar pra não 
ficar em luto.

Chamo a todos para nos 
apoiar no enfrentamento aos 
desmandos impostos à nossa 
classe, que é e sempre foi traba-
lhadora e comprometida. Não 
podemos permitir que joguem 
nas costas do servidor público 
a responsabilidade sobre  um 
dinheiro que não está sob nos-
sa guarda, o do tesouro muni-
cipal. Temos que economizar, 

o REI corta o VR; temos que 
economizar, o REI corta hora 
extra; temos que economizar, 
o REI quer suspender o paga-
mento do repasse patronal da 
nossa previdência; temos que 
economizar, o REI quer suspen-
der o pagamento dos parcela-
mentos relativos aos rombos 
deixados na nossa previdência 
anteriormente; não tem dinhei-

Expediente

ro, o REI não fornece EPI des-
cente; e assim vai; porque não 
economizam nas portarias de 
nomeação? Nas publicidades? 
Tudo aos amigos e capachos 
do REI.

Acorda servidor, estamos 
chamando você pra luta, par-
ticipe dos atos, mostre sua in-
dignação, não se conforme, te-
mos que nos dar valor, somos 
muitos, somos importantes, e 

não queremos migalhas, não 
estamos pedindo favor, esta-
mos exigindo direitos, porque 
somos cumpridores dos nossos 
deveres.

Lembre-se: NENHUIM DE 
NÓS É TÃO BOM QUANTO TO-
DOS NÓS UNIDOS!

Cristiane Leonello
Presidente do Sindserv
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percorre as ruas do Centro com depoimentos

Carreata “Aula presencial 
sem vacina é chacina” 

Em luta pelos direitos, os 
trabalhadores da Educação 
declararam Estado de Greve 
frente à iminência do retorno 
às aulas presenciais em meio 
a pandemia do novo Corona-
vírus. A decisão foi tomada 

em assembleia Sindserv, re-
alizada na última quarta-feira 
(5/8), de forma virtual, com o 
objetivo de garantir a preser-
vação da saúde e da vida dos 
profissionais e da comunida-
de em geral, em decorrência 

da disseminação da doença. 
Entre as ações deliberadas 
está a  carreata “Aulas presen-
ciais sem vacina é chacina”, 
que ocorreu dia 11 de agosto, 
e o ato público em Boiçucan-
ga, no dia 18 de agosto, com 

início às 16h30 na Praça Elpi-
dio Romão Teixeira, próximo 
a Escola Walkir Vergani, com 
cada trabalhador expondo 
um cartaz e garantindo o dis-
tanciamento social e, em se-
guida, carreata pela Costa Sul.

Abaixo assinado 
virtual contra o 
retorno das aulas 
presenciais já está 
com mais de 2 mil

assinaturas.

Depoimentos de 
educadores e pais 
de alunos foram 

transmitidos para alertar 
e conscientizar dos riscos 

do retorno às escolas.

Paradas em frente à 
Prefeitura, a Câmara e a 
Secretaria de Educação 
(Seduc) para exigir uma 
atitude da administração 

municipal.

Servidores da Educação entram em Estado de Greve 
pelo não retorno às aulas presenciais.

IMPORTANTE!
DIA 20 DE AGOSTO SERÁ 

REALIZADA NOVA ASSEMBLEIA 
VIRTUAL PARA DELIBERAR 

SOBRE AS PRÓXIMAS AÇÕES 
DA CATEGORIA.
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Após cobrança por meio 
do Ofício 85/2020, denúncia 
nos informativos do Sindi-
cato e ato em frente a “Casa 
da Dengue”, Secretária de 
Saúde responde ao Sindserv 
e se compromete em reali-
zar a testagem em todos os 
profissionais dos serviços 
essenciais. Os dirigentes sin-
dicais afirmam que agora é 
“estar de olho” para acom-
panhar o momento da che-
gada dos testes e aplicação 

nos trabalhadores.
Ainda no Ofício da Sesau, 

a secretaria afirma que o 
monitoramento dos profis-
sionais é prioridade, porém 
ocorrem contínuas atuali-
zações dos protocolos mé-
dicos com relação a pande-
mia. E que a orientação é 
para que em caso de sinto-
mas, seja realizada consulta 
médica para avaliação clíni-
ca e indicação – ou não – da 
testagem e/ou afastamento.

A diretoria do Sindserv se-
gue exigindo que se ofereça 
todas as condições neces-
sárias para garantir a segu-
rança e a vida dos servido-
res. Como representantes 
da categoria, vamos seguir 
fiscalizando, monitorando 
e agindo para que não haja 
nenhum tipo de desrespeito 
e violação que impacte no 
bem estar físico e emocional 
para preservação da saúde 
de todos.

Em resposta oficial, Secretária afirma que o atendimento prioritário será 
realizado assim que o município receber nova remessa encomendada

Após cobrança do Sindserv, 
Saúde se compromete em realizar testagem 

em todos os servidores dos serviços essenciais

Sindserv lamenta vandalismos no patrimônio público e cobra 
que prefeitura convoque os vigias aprovados em concurso 

Nos últimos meses, re-
cebemos informações de 
obras públicas furtadas, es-
colas invadidas e com isso 
cobramos novamente uma 
atitude da prefeitura. A dire-
toria lamenta que os profis-
sionaiis e toda a comunida-
de sofram a consequência 
do vandalismo, da depre-
dação, sequelas da falta de 
investimento na segurança 
pública e prevenção.

Há algum tempo os vigias 
vêm se desdobrando e se 
sobrecarregando para pro-
teger o patrimônio público. 
Atualmente, não temos ser-

vidores o suficiente para to-
dos os postos de trabalho. 
Também vemos que é preci-
so investir mais na GCM que 
bravamente sai às ruas para 
cobrir de Costa Norte a Sul 
da cidade e merece mais re-
cursos e infraestrutura.

Ao invés de chamar car-
gos que realmente estão em 
falta na prefeitura, não só 
na área de segurança como 
também em diversos outros 
setores, o que vemos é o in-
chaço da máquina pública 
com cada vez mais nomea-
ção de cargos comissiona-
dos.
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Antes de ser surprendida com mais essa tentativa 
de “pegar empréstimo” da aposentadoria do 

servidor, a diretoria já havia cobrado (por meio do 
Ofício 80, protocolado 6 de julho) que o Instituto e 
a prefeitura enviasse relatório com informações 
detalhadas a cerca dos recolhimentos da parte 

patronal, bem como dos acordos firmados, 
constando os valores recolhidos e qualquer 

diferença pendente. Porém, não houve resposta. 

Sindserv solicita uso da Tribuna da Câmara e convoca servidores 
para ATO PÚBLICO no dia da votação do Projeto 67/2020

Também solicitamos apresentação do cálculo atuarial, uma vez 
que o aumento de 3% na parte dos servidores não é necessário 

caso não haja déficit. E cobramos que haja meios para 
esclarecerem aos servidores como está sendo gerido o Fundo e a 

atual situação das aplicações e rendimentos.

A presidente do Sindserv, Cristiane Leonello, solici-
tou o uso da Tribuna Livre da Câmara para sessão 

do dia 18 de agosto para reforçar a manifestação de 
repúdio total ao projeto de suspensão do repasse 
patronal e ressaltar a importância do legislativo se 

posicionar contrário a medida.

A diretoria também CONVOCOU todos os servidores  
para ATO PÚBLICO em frente a Câmara no dia da vo-
tação para que os vereadores saibam da indgnação 
da categoria com mais essa rasteira da prefeitura.

SINDSERV EM DEFESA DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO.

REPÚDIO TOTAL AO PROJETO 
DE SUSPENSÃO DO 
REPASSE PATRONALO Sindserv vem a público 

expressar o Repúdio Total 
ao Projeto de Lei 67/2020. 
A  prefeitura quer passar os 
próximos meses sem pagar ao 
Instituto São Sebastião Prev 
(antigo Faps) os parcelamentos 

O nosso Instituto já possui um rombo causado por 
más gestões e a falta do repasse dos acordos e dos 
pagamentos atuais pode resultar em danos irreparáveis 
ao futuro de toda a categoria. Não vamos permitir e nem 
admitir que o servidor público seja tratado com descaso. 
É uma total falta de respeito e valorização! Além disso, 
a medida tomada é facultativa aos municípios, não é 
obrigatória.

A diretoria do Sindserv já acionou o Departamento 
Jurídico do Sindicato para tomarem as medidas legais. 
Também enviamos um Ofício a todos os vereadores para 
informar o posicionamento do Sindserv e solicitar que 
os vereadores se posicionem contra.

Realizamos durante o ato público com carreata, no dia 
11 de agosto, uma parada em frente à Câmara Municipal 
no momento da sessão para expressar nossa indignação 
e posicionamento contrário a medida.

#NENHUMDIREITOAMENOS 

dos repasses patronais e os pagamentos atuais, 
prejudicando diretamente a estrutura que garante 
a aposentadoria de todos os funcionários públicos.

Repudiamos que todos os “cortes” coordenados 
pelo atual prefeito vêm para envolver ou prejudicar 
o servidor público de São Sebastião. A Lei Federal 
na qual o Executivo se baseia para tal projeto 
também versa sobre a não criação de cargos, 
emprego ou função, admitir ou contratar pessoal, a 
qualquer título, que implique aumento de despesa, 
entre outras medidas de contenção de gastos 
que a prefeitura deve tomar, e não ficar somente 
colocando nas costas do servidor a conta do que 
eles estão chamando de economia.

SAIBA MAIS NO SITE WWW.SINDSERV.COM  E NO FACEBOOK.COM/SINDSERV.INDEPENDENTE
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Pinturas dos prédios
devem ocorrer fora do horário de expediente

Mais uma vez a diretoria 
do Sindserv constatou prédio 
público sendo pintado du-
rante o horário de expedien-
te, desta vez a UBS Morro 
do Abrigo. Durante a visita à 
base, a presidente constatou 
o forte cheiro de tinta e os 
trabalhadores executando a 
manutenção com escadas, 
rolos de tinta e outros mate-
riais nos corredores duran-
te o atendimento, causando 
desconforto e riscos a todos 
os servidores e a população. 
A presidente informou a res-
ponsável do local à importân-

cia de garantir a saúde dos 
servidores e as questões re-
lativas à segurança do traba-
lho. Também frisou que pela 
manutenção ser executada 
pela secretaria enquadrada 
pela prefeitura como essen-
cial, o serviço poderia ser 
executado após o horário de 
atendimento, evitando riscos 
e desconforto a todos.

#SindicatoNaBase!
#SINDSERVNALUTA

A diretoria do Sindserv sempre está 
em contato direto com os servidores, 

seja visitando a base para a entre-
ga do Alerta Servidor, seja fazendo 

a convocação 
para para assem-
bleias, atos públi-
cos, fortalecendo 
a luta da catego-
ria por direitos. 

Precisa entrar 
em contato com a 
diretoria? Ligue ou 
envie mensagem para

(12) 981212967
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(trecho extraído 
do Boletim da 

Corrente Proletária 
na Educação, 
agosto/2020)

Patrícia Artuza

Avançar na luta contra a prefeitura que segue 
a pressão dos setores econômicos para a 

volta às aulas presenciais.

Construindo a Unidade 
Colocando em prática as deli-

berações da assembleia realizada 
no dia 5 de agosto, o sindicato 
atuou junto com os petroleiros, no 
ato realizado em frente ao Termi-
nal Almirante Barroso (TEBAR). O 
protesto também se deu pela não 
privatização da Petrobras, pela 
defesa do Acordo Coletivo desta 
categoria que pode ser rebaixa-
do, retirando direitos pelo gover-
no Bolsonaro. O ato se colocou 
ainda pela defesa dos empregos 
e salários, visto que no momen-
to o número de desempregados é 
maior que o de empregados. Nes-
te ato conjunto, os professores 
tanto da rede estadual (membros 
da oposição da APEOESP) quan-
to do município colocaram sua 
campanha pelo não retorno às 
aulas presenciais.

A volta das aulas presenciais 
em plena pandemia, quando 
aumentam os óbitos por todo o 
país e São Sebastião segue essa 
realidade, é explicitamente por 
pressão dos setores econômi-
cos ligados a educação. São os 
conglomerados educacionais os 
maiores interessados no retorno 
presencial das aulas, pois diante 
da crise econômica e pandêmica, 
viram seus negócios ruírem, pela 
inadimplência e evasão de estu-
dantes. Neste sentido, segundo o 
sindicato Patronal do setor, existe 
uma inadimplência que em abril 
chegava a 70% dos estudantes 
das universidades particulares, 
26% dos alunos já trancaram as 
matrículas ou abandonaram os 
cursos. Existe ainda uma pesqui-
sa da União Pelas Escolas Parti-
culares de Médio e Pequeno Por-
te, de que aproximadamente de 
30 a 50% das escolas particulares 
podem falir durante e depois da 
pandemia.

O MEC definiu o retorno por 
meio de “protocolo”, e segundo 
o governo, organizado por uma 
equipe médica especializada, in-
dica-se o uso de máscara, medi-
ção de temperatura, disponibili-
zação de álcool em gel, volta ao 
trabalho de forma escalonada, 
ventilação em ambientes, distan-
ciamento mínimo de 1,5m, entre 
outros. Como podemos perceber 
o MEC age sob a pressão do po-
der econômico. Como professores 
sabemos que é praticamente im-
possível manter o distanciamen-
to nas escolas, principalmente 
na educação infantil e no ensino 
fundamental I, no qual a relação 
professor /aluno também se dá de 
maneira afetiva. 

As Condições das Escolas, 
do Transporte Público e das 
Moradias

Diante das condições sanitá-
rias em que estão as escolas pú-
blicas, e toda a população que 
a frequenta, é impossível a volta 
para aulas presenciais de manei-
ra segura. A estrutura das escolas 
está em sucateamento, não ha-
vendo condições elementares de 
higienização e segurança com a 
contaminação e adoecimento da 
população. O transporte no mu-
nicípio é péssimo há anos, nos 
seguidos governos.  As condições 
de moradia dos estudantes e suas 
famílias também são risco aos 
mais pobres que já sofrem com 
a pandemia, serão estes que so-
frerão com a potencialização da 
Pandemia caso a volta às aulas 
ocorra.

Espaço da Diretoria
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Devido a pandemia do 
novo Coronavírus, a direto-
ria realiza o Arraiá de Prê-
mios Sindserv online para 
não deixar passar esse tra-
dicional evento da categoria. 

Será uma festa virtual, com 
sorteio de prêmios, no dia 
29 de agosto de 2020 (sába-
do), às 16h, ao vivo na pági-
na Facebook.com/sindserv.
independente. 

IMPORTANTE: O sorteio 
será realizado ao vivo no 
Facebook e a lista com os 
nomes dos sorteados será 
publicada ao término do 
evento virtual no site www.

sindserv.com. Os sorteados 
terão até 60 dias para retirar 
os prêmios na sede central 
do Sindserv. 

Mais informações: (12) 
3892.1545.

Ainda da tempo de 
participar do ARRAIÁ DE PRÊMIOS Sinderv!

Participe servidor! Atualize seu cadastro no site!


