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Expediente

Palavra da Presidente

Companheiro(a)
servidor(a),

Não calarão 
nossa voz! 

Em primeiro lugar, quero 
dizer que seguimos lutando 
incansavelmente para defen-
der nossos direitos, e que essa 
luta não é fácil, já que a cada 
momento surge uma novida-
de desagradável para nossa 
categoria.

Chamo a atenção de vocês 
sobre o que vem acontecendo. 
A gestão, seus cabides e al-
guns políticos de rabo preso, 
de forma covarde, investem 
em tentativas de desmobilizar 

a categoria, de quebrar o elo 
que nos une, de enfraquecer 
o aparato sindical, buscando 
atribuir uma 
postura polí-
tico partidá-
ria ao Sind-
serv. Além 
disso, o pre-
feito moveu 
um processo 
com questionamentos sobre 
charges e matérias do Alerta 
Servidor, o jornal da catego-

ria.
Bem, gostaria de esclarecer 

de início que quaisquer pro-
cessos que movam não cala-
rão nossa voz! Quero também 
desmistificar essa questão de 
que as charges ou matérias 
são ataques pessoais.

NÃO, NÃO SÃO! As charges 
constantes de 
nosso jornal 
e x p r e s s a m 
situações es-
pecíficas e 
caracterizam 
essas situa-
ções, ou par-

te delas, além de expressar 
tudo que o servidor tem enta-
lado na garganta e não pode 

falar, por medo de persegui-
ção.

Servidor, as cobranças, as 
críticas e a luta em geral conti-
nuarão sempre, independente 
de qual político está no poder. 
O Sindserv é independente e 
autônomo e nossa Indepen-
dência é nosso maior orgulho! 
Seguimos na luta!

Outra coisa que queria fa-
lar é sobre as eleições sindi-
cais. Nossa eleição está mar-
cada para dia 22 desse mês 
e seu voto é muito importan-
te, pois, além de demonstrar 
a força do seu sindicato, seu 
voto contribui para a obten-
ção do quórum. Se o quórum 
de votação não for atingido, 
terá outro escrutínio no dia 
23, o que implica em gasto a 
mais, e isso não é bacana; ao 
invés de gastos com vários es-
crutínios, nosso dinheiro será 
melhor investido se usado nas 
lutas por nossos direitos, em 
atividades para os servidores, 
ativos e inativos, na melho-
ria da estrutura para melhor 
atender você.

Conto com vocês nessa 
jornada, torcendo para que 
fiquemos cada vez mais pró-
ximos, afinal, UNIDOS SOMOS 
SEMPRE MAIS FORTES!

Cristiane Leonello
Presidente do Sindserv
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No próximo dia 22 de outubro 
será realizada a eleição da 
nova diretoria do Sindserv 
para o triênio (2020-2023). Em 
primeiro escrutínio, de acordo 
com o Regulamento Eleitoral 
da entidade, os funcionários 
públicos sindicalizados poderão 
votar em uma das cinco urnas 
fixas e sete urnas itinerantes, a 
partir das 7h.

De acordo com o Regulamento 
Eleitoral do Sindserv, é eleitor 
todo o associado que, na data 
da eleição, tiver mais de seis 
meses de inscrição no quadro 
social, quitado as mensalidades 
até 30 dias antes da eleição e 
estiver no gozo dos direitos 
sociais conferidos no Estatuto. 
Os aposentados sindicalizados 
também podem votar.

Importante destacar que para 
votar o servidor sindicalizado 
precisa apresentar documento 
oficial com foto.

Em condições para registro, 
apenas uma chapa está inscrita 
para a diretoria do triênio 
2020/2023 e a composição 
completa está disponível no 
site do Sindserv (http://www.
s i n d s e r v s s . c o m . b r / d o c s /
Eleicao_Sindserv_2020/Edital_
de_Conhecimento_de_Insc_
Chapa_assinado.pdf) e também  
nesta edição do Alerta Servidor.

A votação no dia 22 de outubro 
é encerrada às 18h e as urnas 
retornam a Sede Central para 
a apuração. Mais informações 
pelo (12) 3892.1545.

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

Estamos em uma eleição 
com chapa única, mas todo 
voto é importante para 
que os servidores exerçam 
o seu direito e mostrem a 
importância do Sindicato 
nas suas vidas e na luta em 
defesa de toda a categoria. 
Votar fortalece a entidade 
sindical e garante a atuação do 

Sindserv nos embates em que a 
administração deve reconhecer 
a força e união do funcionalismo 
público municipal.

A nossa luta como Sindicato 
segue firme contra qualquer 
tipo de ataque aos servidores, 
retiradas de direitos, 
campanhas salariais e seu voto 

respalda as ações dos dirigentes 
sindicais nessa defesa.
Mantenha seu sindicato forte 
e você representado, pois é 
muito importante para garantir 
esse enfrentamento. 

Participe desse momento 
tão importante. Vote!

A importância do voto nas eleições sindicais!

AGORA O SINDSERV ESTÁ NO INSTAGRAM!

@SindservSS

sindservss
Sindserv São Sebastião

Seguimos na Luta

Curtido por cris_ss e outras 98 pessoas

SIGA-NOS PARA SABER AS NOVIDADES
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Cristiane Leonello
Presidente - Fiscal de Posturas

MEMBROS SUPLENTES

CONSELHO DE REPRESENTANTES    SUPLENTE

CONSELHO FISCAL SUPLENTES

Roseli Prado
Vice - ProfªAposentada

Juliano Freitas
Guarda Civil Municipal

1ª Tesoureiro

Daniela Cruz
Agente de Trânsito

2º Tesoureira

Angélica Santos
Agente de Combate às Endemias

Secretária Geral

Irma Carretoni
Assistente Social Aposentada

1ª Secretária

Regina Barbosa
Assistente Adm. Aposentada

2ª Secretária

Gileila Simões
Professora

Silvio de Angelis
Fiscal Ambiental Aposentado

Eliete Freitas
Profª Aposentada

Silvio Damas
Braçal

Silvio Amparo
Insp. Fiscal de Rendas

Flávio Carvalho
Vigia

Claudia Prudente
Agente de Saúde (ACS)

Cleidemar Silva
Assistente Adm. Aposentada

Patrícia Artuza
Professora

Edilson Menegassi
Guarda Civil Municipal

Jehovan de Jesus
Fiscal de Obras

Raul Barros
Monitor de Creche

Ricardo Paulo
Professor

Belmiro Rodrigues
Vigia

Edivaldo Silva
Servente de Obras

DIRETORIA EXECUTIVA

Eleições Sindserv 2020
CHAPA 1

Prezando pela imparcia-
lidade e transparência com 
o servidor público de São 
Sebastião, a diretoria do 
Sindserv apresenta no Jor-
nal Alerta Servidor a com-
posição da chapa registrada 
para a Eleição 2020, de acor-
do com materiais e informa-
ções fornecidos pela enca-
beçadora da chapa. 

A votação será realizada no dia 22 de outubro, com to-
dos os locais específicos de votação divulgados na página 2 
desta edição. Trabalhador, sua participação é muito impor-
tante neste processo.
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BEBEDOURO QUEBRADO!

Em visita a UBS Maresias, a diretoria do Sindserv 
verificou que o bebedouro estava quebrado e sem 
filtro na cozinha utilizada pelos servidores. Visando 
a saúde dos trabalhadores, a presidente do Sindi-
cato entrou em contato com a Sesau para cobrar 
providências e prontamente fomos atendidos. Por 
questões técnicas, os aparelhos sofreram danos e 
atualmente o bebedouro está em manutenção.

FORNECIMENTO DE UNIFORME JÁ!

Em setembro, o Sindicato cobrou, por meio do Ofício 121/20, o for-
necimento de uniformes e EPI’s para os funcionários da manutenção da 
Secretaria de Esportes. 

Em visita à base, foi constatado que os trabalhadores só haviam rece-
bido botas e que a vestimenta usada era pessoal e estavam sem equipa-
mento de proteção. Diante disso, foi solicitada adequações urgentes para 
que exerçam as funções com segurança e tranquilidade.

5

Jurídico do Sindserv ganha causa e conquista indenização 
por dano moral e material para servidor

Prefeitura afirma que perda de dedo 

durante o trabalho é fatalidade por descuido

Servidor!
Exiga seu

EPI e cobre 
ambiente 
seguro!

O Sindserv
está com você!

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

O Departamento Jurídico do 
Sindserv defendeu o servidor 
que precisou realizar a amputa-
ção parcial do polegar devido a 
acidente de trabalho com serra 
circular. O Sindicato ganhou a 
causa garantindo indenização 
por dano moral e material, res-
guardando o direito do traba-
lhador que perdeu um membro 
diante das condições de traba-
lho fornecidas pela prefeitura.

O Jurídico do Sindserv relata 
que houve omissão da prefeitu-
ra por falta de fornecimento de 
treinamento técnico e Equipa-
mento de Proteção Individual 
(EPI) ao servidor. Também foi 
apurado que o local não pos-
suía estrutura mínima para 
socorro em caso de acidente, 
sem telefone fixo funcionando 
e sem sinal para celular, como 
também sem caixa de primeiros 

socorros. 

O advogado do Sindserv, Ri-
cardo Harada, ressaltou que o 
equipamento serra circular des-
tinado ao servidor para corte de 
pequenas madeiras para iden-
tificação de plantas era perigo-
so e totalmente desnecessário, 
pois existem substitutos no 
mercado, como placas de plásti-
co, amplamente utilizadas para 
esta finalidade.

A justiça julgou procedente a 
indenização por dano moral e 
a prefeitura recorreu e afirmou 
que foi uma fatalidade provoca-
da por descuido do servidor ao 
desempenhar a tarefa.

Após o recurso, o juiz ain-
da destacou que a prefeitu-
ra não apresentou recibos 
das entregas dos EPI’s ou 
comprovação de forneci-
mento de cursos de capa-

citação para o trabalho de-
sempenhado. Em seguida, a 
Justiça além do dano moral, 
ainda concedeu danos mate-
riais pela perda do membro.

“Fique atento servidor. 
Você tem que se valorizar e 
priorizar sua saúde, pois a 
administração não respeita 
seus direitos. Existem inúme-
ros casos em que a prefeitu-
ra não está ligando para dig-

nidade e integridade física e 
psicológica dos funcionários 
públicos. Qualquer um pode 
ser vítima de uma situação 
dessa. O Sindserv espera que 
todos os servidores se solida-
rizem com o companheiro 
e denunciem ao Sindicato 
qualquer situação que possa 
vir a trazer riscos ao traba-
lhador”, afirma a presidente 
do Sindserv, Cristiane Leo-
nello.
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E nesta edição iniciamos a colu-
na “História Viva” para contar um 
pouco da história dos servidores 
que deixaram um grande legado 
de trabalho e dedicação ao servi-
ço público municipal. Pessoas que 
muitas vezes já encontramos no 
dia a dia e não sabemos a bela tra-
jetória de vida que possuem.

O primeiro servidor a ser home-
nageado é Alfredo Ferreira da Cruz, 
85 anos, conhecido pelos amigos 
da prefeitura como “Cumpadinho”. 
Uma pessoa simples e com uma 
alegria que lhe trouxe muitos ami-
gos ao longo dos 36 anos como 
servidor público de São Sebastião.

Na prefeitura iniciou como ser-
vente de obras e depois se apo-
sentou como pedreiro oficial. Vai 
completar em dezembro 26 anos 
de casado com Tereza, com quem 

teve dois filhos, uma filha e oito ne-
tos. “Minha história com a cidade 
de São Sebastião começou quan-
do precisei buscar tratamento de 
saúde para minha esposa. Eu co-
nheci uma pessoa que disse que 
aqui tinha os melhores médicos e 
aí não pensei duas vezes”, conta.

Quando chegou ao litoral come-
çou a trabalhar em uma fábrica de 
blocos em Caraguatatuba e depois 
ficou sabendo que tinha vaga na 
prefeitura. “Comecei a trabalhar 
sem saber ‘virar uma massa’ e em 
pouco tempo com meu esforço vi-
rei pedreiro A, que fazia todo servi-
ço. Entrei em 81 no pátio de obras, 
antes ajudava como voluntário. Já 
ajudei muita gente nesta vida já. 
Criei meus filhos e tenho minha 
casa com meu trabalho nesta pre-
feitura”, explica orgulhoso.

História Viva
Nossa homenagem aqueles que dedicaram a vida 

ao serviço público e a população de São Sebastião.

Infância artística
Alfredo conta que nasceu em 

Brasília de Minas, lugar muito hu-
milde, depois foi com a família ado-
tiva para Paranavaí, próximo de 
Londrina, onde começou a traba-
lhar em circo de rodeio. “Eu fazia 
montaria de animais bravos para 
show, trabalhei pelo Brasil inteiro 
e também Paraguai, Uruguai, Por-
tugal. Logo depois, também estive 

em parques temáticos. O que mais 
gostava era de acompanhar os ar-
tistas nas rádio, cheguei a ir até a 
Rádio Nacional”, destaca. Cumpa-
dinho ainda lembra que na área 
artística, também tocava viola e 
violão quando cantava música ser-
taneja.

Ainda neste período, trabalhou 
por 10 anos como “serrador” em 
uma serralheria. 

Fundação do Sindicato
Em São Sebastião, seu Alfredo 

se orgulha de ter sido um dos pri-
meiro a fazer parte do Sindicato, 
desde quando era associação dos 
servidores públicos. “Muitas vezes 
a gente tinha um problema e não 
tinha ninguém para ajudar a gen-
te. Descobri o Sindicato no Paraná, 
quando o patrão queria me proibir 
de casar porque só aceitava funcio-
nário solteiro. Então começamos a 
nos reunir em São Sebastião, ter-
minava o horário de trabalho e 
a gente se reunia na casa de um 
ou de outro para organizar tudo e 
tudo que a gente começou ta aí até 

hoje né”. 
“A gente nunca pode esquecer 

da importância do Sindicato. Toda 
eleição eu votei. Teve uma eleição 
que eu estava em Minas Gerais e 
eu vim só para votar, porque o sin-
dicato é do servidor. Foi nascido do 
nosso querer”, completa Padinho.

Para ele, uma das maiores difi-
culdades foi quando sofreu uma 
lesão durante o trabalho. “Nunca 
tive medo do serviço pesado, aqui 
carregava dois sacos de cimento 
na cabeça. Quando novo conduzia 
a boiada para embarcar no trem 
de ferro. Já encarei muita coisa na 

vida, mas um dia terrível foi quan-
do fui fazer um trabalho em Mare-
sias”. 

O servidor aposentado lembra 
que estavam enchendo a laje da 
ponte e faltava uns 20 minutos para 
terminar o serviço quando teve uma 
distensão enquanto carregava as 
vigas e precisou ser operado. “Foi 
tudo muito difícil. Depois disso tive 
que ficar só na portaria”, relata. 

Uma grande felicidade é poder 
ver tudo que construiu durante os 
anos de trabalho. “Agora tem isso 
de terceirizada, mas antes era a 
gente que fazia tudo. Minha família 
nunca deixou eu estudar nenhum 

dia da minha vida, mas hoje é mui-
to emocionante ver essas crianças 
aprendendo nas escolas que a 
gente construiu. Sempre tive o so-
nho de poder ter aprendido a ler 
na vida”.

Agora, seu Alfredo diz que está 
curtindo a aposentadoria e ten-
tando aproveitar a vida ao lado 
da família. “Se aposentar é muito 
bom. Trabalhei muitos anos direto 
e cumpri minha missão. Fico feliz 
em dizer que nesses anos todos só 
fiz amigos, todos gostam de mim e 
não tem de quem eu não goste. E 
isso é muito bom”, finaliza sorrin-
do.

Quer indicar algum servidor(a) para o 
História Viva? Entra em contato 

com a gente! (12) 98121.2967.

Fotos: Arquivo Pessoal Alfredo
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Espaço Jurídico
INTERVALO PARA REFEIÇÃO E 

DESCANSO DO PESSOAL DE TURNO

7

No estatuto do servidor público 
de São Sebastião está previsto, para 
todos os que trabalham em jorna-
das diárias superiores a 6 horas, um 
intervalo de, no mínimo, uma hora 
para refeição e descanso, mas a lei 
excluiu os servidores que trabalham 
em regime de turno e não estipulou 
qualquer período para que esses 
funcionários possam se alimentar e 
descansar.

A exclusão levou a Prefeitura a 
cometer verdadeiro abuso de poder 
contra esses servidores que, no ge-
ral, trabalham em jornadas normal-
mente de 10 a 12 horas seguidas e 
ininterruptas, sem descanso e sem 
alimentação, o que vem afetando a 

saúde física e mental de muitos des-
ses trabalhadores.

Diante disso, o nosso Sindicato 
ingressou com uma ação para ga-
rantir a esses servidores o direito ao 
intervalo para alimentação e descan-
so, pois se trata de uma medida de 
higiene, saúde e segurança do tra-
balhador que, para cumprir as suas 
funções laborais com desempenho 
adequado, necessita de um intervalo 
para descansar e se alimentar.

Está cientificamente comprovado 
que todo período de descanso, quer 
durante a jornada ou entre as jorna-
das de trabalho, tem finalidade me-
dicinal e objetiva reduzir as toxinas 

Dr.ª Rosangela 
Belini de Oliveira

OAB/SP 70.602 
Advogada Sindserv

Plantões às 
quartas-feiras.

Enquanto isso... ...a São Sebastião que você não vê.

que se acumulam em períodos pro-
longados de labor. Liga-se também 
à segurança do trabalho, posto que 
o período prolongado, com reduzido 
descanso, diminui a atenção do tra-
balhador e torna o ambiente propí-
cio a acidentes.

Existem diversos estudos e pesqui-
sas que apontam um grande prejuízo 
ao trabalhador por ficar sem interva-
lo para descanso e alimentação. 

É GARANTIA CONSTITUCIONAL 
dos servidores civis e militares o gozo 
de intervalo para descanso e alimen-
tação, sendo de salientar que a Cons-
tituição Federal estabelece que todos 
são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, vedada 
qualquer discriminação atentatória 
dos direitos. 

Desta forma, é inconstitucional a 
não concessão de intervalo para re-
feição e descanso para todos, não 

podendo ser concedido a uns e não 
a outros.

A Prefeitura de São Sebastião, ao 
não conceder o intervalo aos que tra-
balham em turnos, demonstra não 
se importar com a saúde dos servi-
dores, sendo essa atitude inconstitu-
cional e atentatória à dignidade do 
funcionário público municipal.

O único caminho encontrado pelo 
Sindicato para colocar um basta nes-
se verdadeiro descalabro foi a via ju-
dicial.

Servidor, você pode ler o artigo 
completo no site do Sindserv.

Visitamos e vamos continu-
ar visitando todos os postos e 
sabemos que não são em todas 
unidades de saúde que estão 
sendo entregues EPI’s de quali-
dade e em quantidade suficien-

te. Iremos adequar os horários 
para visitar também os trabalha-
dores no período noturno. Nós 
sabemos que vocês estão sobre-
carregados e que, mesmo com 
a grande quantidade de comis-

sionados, não admitem funcio-
nários nos eixos que realmente 
precisa. Nós agradecemos por 
vocês estarem se arriscando dia-
riamente pela vida de todos nós. 
Sabemos que muitas vezes o que 

é exposto nas redes não se com-
para a realidade do dia a dia do 
serviço público e gostaríamos 
que soubessem que podem sem-
pre contar com o Sindserv para 
lutar por seus direitos.
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Presidente do Sindserv
faz uso da Tribuna Livre da Câmara

Com o risco iminente da PL 
67/20, do Executivo, voltar a 
tramitar na Câmara e o repas-
se da parte patronal da nossa 
aposentadoria ser suspenso até 
o fim do ano, a presidente do 
Sindserv, Cristiane Leonello, fez 
uso da Tribuna da Câmara no 
dia 6 de outubro. “Mexer com o 
Instituto de Previdência dos Ser-
vidores e mexer com o futuro 

de mais de 4 mil pessoas e suas 
famílias”, afirma.

Durante a fala, a presidente 
também solicitou atenção dos 
vereadores sobre os processos 
administrativos disciplinares 
que se encontram parados ou a 
caminho do Gabine, dentre es-
tes os relativos as investigações 
do rombo causado na previ-

Parabéns a todos os ser-
vidores que ganharam os 
prêmios sorteados e agra-
decemos a todos que parti-
ciparam. 

O sorteio foi realizado no 
dia 19 de setembro, às 16h, 
ao vivo na página Facebook.
com/sindserv.independente 
e todas as informações so-
bre o evento virtual e os ga-
nhadores estão disponíveis 
no site do Sindserv.

Foram mais de 30 prê-
mios sorteados aos servi-
dores ativos e aposentados 
sindicalizados Sindserv.

Contra a PL 67/20 que pretende suspender o repasse patronal do SSPrev, antigo Faps.

Arraiá de Prêmios! Confiram alguns dos ganhadores!

dência do servidor ao longo dos 
anos. “Exigimos celeridade e pu-
nição urgente dos culpados por 
esses danos milionários. Além 
de lembrar que por várias vezes 
cobramos que uma CEI (Comis-
são Especial de Inquérito) fosse 
instaurada com relação ao Fun-
do e auditorias”, destaca a pre-
sidente.

Outro ponto destacado foi 
para alertar os vereadores, pois 
parece que a prefeitura só quer 
aplicar a Lei Federal 173 quando 
prejudica os servidores e não se 
importa em cumprir os demais 
quesitos, principalmente no que 
tange o excesso de cargos co-
missionados.

Lembramos que no dia 17 de 

agosto, o Sindserv notificou os 
vereadores oficialmente sobre a 
importância deles se posiciona-
rem contrários a esta tentativa 
de “calote” na nossa aposenta-
doria (PL 67/20), uma vez que 
não foram apresentados do-
cumentos e dados para saber 
os possíveis danos que essa 
“suspensão” pode vir a causar. 
No dia 18 de agosto, o Sindica-
to realizou um ato público em 
frente à Câmara durante a ses-
são em questão e fizemos da 
rua a nossa tribuna para exter-
nar nossa total indignação ao 
Projeto de Lei, pois na época 
não houve resposta da Câma-
ra a nossa solicitação de fala. 
No dia, o projeto foi retirado 
de pauta.


