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VONTADe DA 
cATegORIA é clARA: 

SINDIcATO 
uNIFIcADO JÁ!
Foi apurada no dia 10 de outubro a consulta realizada pelo 

SINDSERV em toda a base de servidores municipais de Santos 
sobre a unificação dos dois sindicatos. o resultado é inques-
tionável: Quase a totalidade do trabalhadores QUEREm que a 
categoria seja representada por um SINDICAto!

DoS 6.513 SERVIDoRES QUE opINARAm, 
92,98% (6.056) São FAVoRÁVEIS à FUSão.

 o resultado da consulta foi entregue oficialmente ao outro 
sindicato na tarde do dia 23 de outubro. Apesar de discordân-
cias mútuas, tanto de conduta das lutas quanto na metodologia 
da própria fusão, os servidores saíram do encontro confiantes 
na construção para o sindicato UNIFICADo. Não há mais como 
ignorar a vontade da categoria!

cOMeçOu O chORORô 
DA PReFeITuRA

os Secretários de Finanças e de Gestão, 
Álvaro Silveira Filho e Fábio Ferraz, respectiva-
mente, foram à imprensa no dia 14 de outubro 
e choraram as pitangas dizendo que os gastos 
com o funcionários públicos estão perto do 
limite da lei de Responsabilidade Fiscal.

Diferentemente da opinião deles, o relatório 
das despesas com pessoal do quadrimestre (de 
janeiro à agosto) publicado pela prefeitura de 
Santos no Diário Oficial do dia 28/09 (página 
16) é claro: Foram gastos 796 milhões de reais 
enquanto que o limite máximo é de 854. ou 
seja, sobraram mais de 58 milhões.

mesmo se levarmos em conta o limite 
prudencial, ainda temos uma sobra de R$ 
15.667.025,82. E nesse mesmo D.o. (página 
14) vemos que a previsão de arrecadação com 
impostos aumentou de 1 bilhão e 183 milhões 
para 1 bilhão e 191 milhões, um acréscimo de 
mais de 8 milhões de reais.

E a previsão orçamentária para 2014 
também é de saltar os olhos: 23,7% de au-
mento. A Receita chegará à R$ 2 bilhões e 
379 milhões!

o QUE EStÁ poR tRÁS Do ChoRoRô
A choradeira tem propósitos obscuros e não 

declarados oficialmente. Primeiramente tenta 
atingir as reivindicações atuais dos servidores, 
como a Reclassificação para vários segmentos 
injustiçados e a volta da Referência funcional.

No dia 28/08, durante o ato no Paço Munici-

gOVeRNO TeNTA ARRebeNTAR cOM AS 
cONquISTAS DO PlANO De cARReIRAS

PROgReSSÃO FuNcIONAl

NÍVel VeNcIMeNTO 
DO cARgO I II III IV V VI VII VII IX X XI XII

b 861,23 25,84 52,45 79,86 108,09 137,17 167,12 197,97 229,75 262,48 296,19 330,91 366,68
c 928,50 27,85 56,55 86,10 116,53 147,89 180,18 213,44 247,70 282,98 319,33 356,76 395,32
D 1.001,99 30,06 61,02 92,91 125,76 159,59 194,44 230,33 267,30 305,38 344,60 385,00 426,61
e 1.081,11 32,45 65,88 100,31 135,77 172,30 209,92 248,67 288,58 329,69 372,04 415,65 460,57
F 1.168,66 35,06 71,17 108,37 146,68 186,14 226,79 268,65 311,77 356,18 401,92 449,04 497,57
g 1.263,35 37,90 76,93 117,14 158,56 201,22 245,16 290,41 337,03 385,04 434,49 485,42 537,89
h 1.366,76 41,00 83,24 126,74 171,54 217,69 265,22 314,18 364,61 416,55 470,05 525,16 581,91
I 1.479,71 44,39 90,11 137,21 185,72 235,68 287,14 340,14 394,74 450,97 508,89 568,55 630,00
J 1.603,15 48,10 97,63 148,66 201,21 255,34 311,09 368,52 427,67 488,59 551,35 615,99 682,55
l 1.738,28 52,15 105,86 161,18 218,17 276,86 337,32 399,58 463,72 529,78 597,82 667,91 740,09
M 1.886,42 56,59 114,88 174,92 236,76 300,46 366,07 433,64 503,24 574,93 648,77 724,83 803,16
N 2.048,58 61,46 124,76 189,96 257,11 326,29 397,53 470,92 546,50 624,35 704,54 787,13 872,20
O 2.226,46 66,79 135,59 206,46 279,44 354,62 432,04 511,80 593,95 678,56 465,71 855,47 947,93
P 2.237,77 70,13 142,37 216,77 293,41 372,35 453,65 537,39 623,65 712,49 804,00 898,24 995,32
q 4.691,77 140,75 285,73 435,05 588,85 747,28 910,45 1.078,52 1.251,62 1.429,93 1.613,57 1,802,74 1,997,57
R 5.154,61 154,64 313,92 477,97 646,94 821,00 1.000,27 1.184,91 1.375,10 1.570,98 1.772,75 1.980,57 2.194,63

ANeXO V - TAbelA De PROgReSSÃO FuNcIONAl
quADRO geRAl - JORNADA: 40 hORAS SeMANAIS

Desde junho de 2012 após a implantação 
do novo plano de carreira, todos os servidores 
que assumiam novos cargos, após concurso 
público, mantinham seus mesmos registros 
e continuavam recebendo suas respectivas 
referências funcionais. tal fato representava 
uma vitória de todos os servidores, pois con-
siderava na implantação  os anos anteriores 
de trabalho e dedicação ao serviço público 
chegando até a referência VI.

porém, no dia 04 de setembro, após in-
terpretação unilateral da Lei 758/2012, que 
instituiu o plano de Cargos Carreiras e Ven-
cimentos – pCCV, 31 servidores municipais 
foram convocados pelo governo via Diário 
oficial a comparecerem ao DEGEp, onde foram 

avisados que não receberiam mais nenhum 
centavo de suas referências funcionais e que, 
além disso, teriam que devolver o dinheiro 
recebido nos últimos meses em parcelas de 
10% de seus vencimentos brutos.

Essa atitude absurda desconsidera a con-
quista da progressão funcional adquirida em 
junho de 2012 com a implantação da lei do 
pCCV. Com essa decisão unilateral, o governo 
joga fora o trabalho e dedicação dos servi-
dores e desestimula grande parte dos atuais 
funcionários a buscarem novos cargos no 
serviço público. o governo municipal, mais 
uma vez, tenta destruir nossa identidade e 
desvalorizar a mais importante das carreiras: 
a de Servidores públicos.

o QUE É A REFERÊNCIA FUNCIoNAl?
A referência funcional é uma das maiores conquistas que os trabalhadores da prefeitura, 

após muita luta, conseguiram incluir em seu plano de carreiras e vencimentos. A referência 
funcional também é conhecida como progressão horizontal.  Cada referência representa o 
valor devido pela prefeitura ao servidor de acordo com seu tempo de serviço e desempenho 
nas avaliações. Veja a tabela abaixo:

pal, o Secretário de Gestão pública deixou claro 
que o avanço na Reclassificação dependeria 
desse relatório de gastos no quadrimestre. os 
dados oficiais publicados no D.O. são claros, 
não há mais nenhuma desculpa para manter 
cargos com a mesma função e menor salário.

E em segundo plano, o choramingado vem 
servindo para três Secretarias usarem essa 
falsa “falta de recursos” como argumento 
para proporcionar (cada uma à seu modo) de 
forma sorrateira a terceirização do serviço 
público. Vejamos:

A Secretaria de Saúde anunciou no Diário 
Oficial do dia 2 de agosto um pregão eletrônico 
para “contratar” 5 ambulâncias por um ano. 
Fora o grande absurdo da prefeitura alugar e 
não comprar os veículos (ou reformar os já exis-
tentes), as ambulâncias já vieram com os moto-
ristas. Isso mesmo, sem nem mesmo contrato 
pela lei 650, muito menos concurso público, 
agora os funcionários são “contratados” via 
pregão eletrônico. O valor dessa “pechincha”? 
1 milhão, 198 mil e 950 reais.

No dia 12 de outubro a Secretaria de As-
sistência Social publicou no D.o. edital para a 
contratação da entidade que fará o acolhimento 
de mulheres em situação de rua. Nesse mesmo 
mês, a Seas também assinou “convênio” com 
mais três oNG’s: Uma para fazer o mapeamento 
e combate ao trabalho infantil, outra que atende-
rá idosos vítimas de violência e mais uma para 
fiscalizar a presença de jovens nos cursos do 

Senai (!). Essa é uma clara e evidente transferên-
cia de obrigações do poder público promovida 
pela Secretaria, que (diga-se de passagem) 
tem orçamento previsto para 2014 de R$ 47,1 
milhões (29% à mais do que esse ano).

outra Secretaria que quer seguir o mesmo 
rumo é a da Cultura. o Conselho municipal 
de Cultura aprovou em reunião o desmonte 
proposto pelo Secretário de Cultura, Raul 
Christiano.”. Ele pretende entregar até o final 
do ano a gestão de patrimônios públicos, cur-
sos e grupos artísticos às oS’s (organizações 
Sociais). A desculpa é que as licitações para 

compra de material e contratações são “buro-
cráticas” e emperram a vida cultural na cidade. 
ou seja, nesse “novo modelo de gestão” as oS’s 
podem comprar e contratar sem licitação, e 
mesmo assim ele insiste que desse modo terá 
mais transparência.

Esperamos que esse alarde na imprensa 
também não seja uma tentativa da prefeitura 
para justificar um não cumprimento do PCCV 
(plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos), ou 
a incorporação dos 8% no salário em dezembro, 
e nem mesmo uma antecipação para Campa-
nha Salarial de 2014.
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DIReTORIA DO 
SINDeST TeNTA 
(MAIS uMA Vez) 
DISTORceR 
OS FATOS

PlANTONISTAS 
TRAbAlhARÃO 5h “De 
gRÁTIS” PARA A PMS

o Secretário municipal de Saúde marcos Estevão Calvo publicou no Diário oficial 
(03/10, página 27) uma Ordem de Serviço contendo uma escala de plantões. Essa 
medida vale de outubro desse ano (isso mesmo, já está valendo!) até julho de 2014.

Um fato curioso e um problema contidos nessa publicação. o fato curioso é que 
dois diretores do outro sindicato assinam, juntamente com o secretário de saúde, a 
tal ordem de Serviço.

Só para entender: esses diretores do outro sindicato foram nomeados assessores 
do Secretário e, em função disto, estão assinando atos administrativos e os publican-
do no DO.??? O problema: no cálculo da escala 12x36/180hs., ao final de um ano de 
escala, a pmS deixa de pagar 5 horas de trabalho.

Além de todos os problemas que temos com a Administração municipal (falta de 
pagamento do pCCV, falta de condições de trabalho, nomeação de sindicalista para 
cargo de confiança, contratações absurdas, etc.), ainda temos que abrir o Do e dar de 
cara com essas pérolas de gestão pública e de “sindicalismo”! É brincadeira?

poR ESSAS E oUtRAS QUE QUEREmoS Um SINDICAto ÚNICo, 
oNDE A CAtEGoRIA DECIDA Em QUEm CoNFIAR! DECIDA o QUE oS DIREtoRES Do 

SINDICAto ASSINAm E o QUE Não ASSINAm!

SecReTÁRIO DA SAúDe 
e SINDeST(?) ASSINAM 
ORDeM De SeRVIçO e

o JURíDICo 
Do SINDSERV 
INFoRmA:

Não há nada em tramite na Justiça para definir 
que o Sindest representa todos os funcionários da 
prefeitura de Santos. o processo que o Sindest cita 
é um pedido para “morder” o Imposto Sindical DE 
toDoS oS FUNCIoNÁRIoS DA pmS. 

pARA ENtENDER 
o pRoCESSo:

Atualmente a diretoria do Sindest recebe esse 
imposto apenas dos seus sócios. o Sindserv tam-
bém recebe esse o tal imposto, mas o devolve aos 
trabalhadores. os não sócios não são descontados 
pela prefeitura.

o processo (0006656-63.2005.8.26.0562) é de 
2005, podendo retroagir até 2000. ou seja, se eles 
ganharem o processo, o Juiz provavelmente mandará 
a pmS descontar de uma única vez, de todos os ser-
vidores, 13 dias de trabalho para o Sindest, além de 
mais um desconto no mês de março de todos os pró-
ximos anos e até o dia da aposentadoria. É mole!

poR ISSo A 
UNIFICAção

por essas e outras assumimos o compromisso de 
caminhar rumo ao almejado sindicato UNIFICADo 
dos servidores de Santos.

Estamos cumprindo a palavra empenhada na 
nossa campanha eleitoral (vale lembrar que a atual 
diretoria do Sindest também se comprometeu com a 
unificação na eleição deles). A diretoria do SINDSERV 
deu o primeiro passo para a fusão dos sindicatos 
realizando a consulta na base. 

PARAbéNS SeRVIDOR, Seu INSTRuMeNTO 
De ORgANIzAçÃO e luTA FAz 25 ANOS!

17 de outubro de 1988 foi registrado o primeiro 
sindicato municipal de servidores no ministério do 
trabalho. o SINDSERV SANtoS só não foi o primeiro 
sindicato de toda a esfera pública nacional porque os 
próprios trabalhadores do ministério do trabalho re-
gistraram o seu sindicato assim que foi promulgada a 
Constituição Federal (5 de outubro de 1988), que auto-
rizou a criação de sindicatos de servidores públicos.

De lá pra cá, foram 9 diretorias eleitas, fora a ges-
tão temporária dos fundadores. passamos por altos e 
baixos nessa trajetória e agora temos um sindicato à 
altura de seus desafios. Uma entidade independente 
dos governos, partidos e patrões, que organiza a ca-
tegoria na luta por mais direitos.

Nesses últimos anos toda a dívida do sindicato foi 
sanada, a sede foi completamente reconstruída, redu-
zimos a mensalidade, devolvemos o Imposto Sindical, 
tiramos a CApEp do buraco (e o reizinho mota do seu 

trono), impedimos a gastança no IpREV, os salários 
voltaram a ser reajustados, derrubamos o plano de Car-
reira da Getúlio Vargas e criamos um enorme colegiado 
onde foi possível que todos os servidores opinassem 
sobre o PCCV, demos início à tão desejada unificação 
dos dois sindicatos, entre muitas e muitas lutas que 
realizamos, pois com a categoria em movimento ne-
nhum problema é grande demais.

mas ainda há muito trabalho pela frente: os salários 
ainda precisam aumentar muito para cobrir as perdas 
históricas que tivemos nas gestões Beto Mansur/Papa; 
o pCCV, mesmo tendo sido construído pela categoria, 
ainda precisa melhorar em inúmeros pontos; A prefei-
tura precisa fazer dezenas de concursos públicos para 
que o quadro de funcionários seja adequado e não haja 
sobrecargas; E pelo choramingado da administração 
com relação ao gasto com pessoal, teremos que fazer 
uma campanha salarial inesquecível em 2014.

pARABÉNS SERVIDoR, VoCÊ É pARtE DESSA hIStÓRIA 
QUE GARANtIU A mANUtENção E AmplIAção DoS DIREItoS!

Em declaração ao jornal 
A tribuna no dia 10 de 
outubro, o presidente 
do Sindest (o sindicato 
da monsenhor de paula 
Rodrigues), afirmou que 
‘(...) o Supremo tribunal 
Federal (StF) está para 
definir o Sindest como o 
único representante dos 
servidores de Santos’. haja 
cara de pau!
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POR que DeFeNDeR A 
cAPeP SAúDe?

Com mAIS DE 100 ANoS DE ExIStÊNCIA, A CApEp SAÚDE É Um pAtRImôNIo DoS SERVIDoRES. NoSSA lUtA Em SUA DEFESA Não É DE hoJE E Com A CAtEGo-
RIA oRGANIzADA JÁ CoNSEGUImoS INÚmERAS VItÓRIAS. Não É A toA QUE DEFENDEmoS ESSA ENtIDADE, ElA É FUNDAmENtAl NA VIDA DoS FUNCIoNÁRIoS DA 
pREFEItURA DE SANtoS. poR ISSo, É pRECISo FoRtAlECER A CApEp, São VÁRIoS oS motIVoS:

● A CApEp é uma autarquia com o único e ex-
clusivo objetivo de atender seus associados. Nos 
plANoS pRIVADoS o objetivo é sempre o lucro e 
isso explica a dificuldade existente para a autori-
zação de exames e procedimentos;

● A CApEp custeia procedimentos de alta com-
plexidade sempre que for essa a indicação médica. 
Isso inclui aplicação de medicamentos, exames e 
tratamentos de alto custo. os plANoS pRIVADoS 
dificilmente cobrem os procedimentos mais caros 
e, se o fazem, é depois de muita burocracia;

● A CApEp não prevê carência. No dia seguinte 
de seu ingresso na prefeitura o servidor já tem 
direito a utilizar todos os serviços e atendimentos 
do plano. os plANoS pRIVADoS impõem carências 
e uma série de restrições para pacientes com 
doenças pré-existentes;

* Jeton é o pagamento que, no Brasil, se faz a par-
lamentares, nos níveis municipal, estadual e federal 
por sessões extraordinárias. Esse pagamento é ilegal 
desde a Emenda Constitucional 50 de 2006, conforme 
o artigo 57 § 7º da Constituição Federal, como segue: 
“§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso 
Nacional somente deliberará sobre a matéria para 
a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8º 
deste artigo, vedado o pagamento de parcela indeni-
zatória, em razão da convocação”.

● A CApEp melhorou bastante nos últimos 
anos após a adoção de uma gestão mais trans-
parente em razão da constante vigilância da ca-
tegoria junto ao Sindserv. os plANoS pRIVADoS 
são campeões (perdem apenas para empresas 
de telefonia) em queixas nos órgão de defesa dos 
consumidores e nem é preciso dizer que não há 
transparência alguma.

Em resumo, a CAPEP tem inúmeras deficiências 
e não deixaremos de denunciá-las, mas superar 
os desafios é possível, se houver participação dos 
principais interessados nas lutas por melhorias 
e pela manutenção dos benefícios já existentes. 
Além de cobrar e acompanhar as prestações de 
contas e audiências públicas na autarquia, os 
servidores devem participar das mobilizações e 
atos em defesa da CApEp Saúde.  Foi assim que 
conseguimos sucesso na Campanha “Fora mota”, 
expurgamos a empresa E&E, acabamos com os 
benditos Jetons*, conseguimos mais transparên-
cia na entidade através da fiscalização de suas 
contas, mais credenciamento de médicos, entre 
outros inúmeras lutas que resultaram na melhoria 
dos serviços.

● A CApEp tem um sistema de custeio solidá-
rio, por isso, além das mensalidades serem mais 
baixas, elas não aumentam com o avanço da idade 
dos seus associados. os contribuintes têm descon-
tos que variam de acordo com os salários e a pre-
feitura também contribui. os plANoS pRIVADoS 
funcionam com sistema perverso. Não importa 
quanto tempo os usuários pagaram sem utilizar os 
serviços. Quanto mais os pacientes envelhecem 
e precisam do atendimento, mais cresce o valor 
das mensalidades;

“Sensibilidade que 
só uma entidade sem fins 

lucrativos pode ter”
Um exemplo concreto do que representa a CApEp 

na vida dos servidores é a história da enfermeira Ieda 
Goldemberg. por trabalhar no SUS, apesar de ter 
plano privado Ieda sempre utilizou os equipamentos 
públicos onde atuava para fazer exames e atendi-
mentos de rotina.

A CApEp nunca foi acionada, apesar dela ser mu-
tuária. Ela foi entender na prática a importância da 
autarquia quando descobriu, em 2011, que estava com 
câncer de mama. Como não existia na CApEp unidades 
na Baixada de referência conveniadas para fazer o tra-
tamento de radioterapia, Ieda teve todas as despesas 
com os melhores tratamentos disponíveis custeados 
pela autarquia. E o mais impressionante é que todo o 
tratamento e acompanhamento foi realizado no A.C. 
Camargo, também conhecido como hospital do Câncer, 
que é considerado o melhor equipamento hospitalar 
para pacientes com câncer. 

“Tive todo o respaldo da CAPEP para 
bancar o tratamento inovador e caro. 

Fui testemunha da sensibilidade que só 
uma entidade sem fins lucrativos pode 

ter ao tratar com seres humanos. Tenho 
certeza que não seria da mesma forma 
se o tratamento ocorresse por um plano 

particular”, conta Ieda.

mAS AINDA hÁ mUIto o QUE mElhoRAR
Não é porque a CApEp dá de 10 à 0 nos planos 

de saúde privados que vamos nos acomodar. Isso 
porque a CApEp já têm inúmeros problemas e 
se não marcarmos em cima a autarquia pode se 
transformar num grande elefante branco.

E esse é o desejo desses mesmos planos 
particulares, sucatear nossa autarquia para abo-
canhar mais uma fatia do mercado (isso mesmo, 
para eles Saúde é sinônimo de Mercadoria). Por 
isso, nossa luta não para, veja algumas de nossas 
reivindicações:
● ELEiçãO DiREtA PARA A PRESiDêNCiA;
● CoNCURSo pÚBlICo pARA toDoS oS 
CARgOS DA ENtiDADE;
● AmplIAção Do AtENDImENto pARA AS 
CiDADES ViziNhAS à SANtOS;
● CREDENCIAmENto DE mÉDICoS NAS 
ESpECIAlIDADES QUE A CApEp AINDA 
NãO DiSPõE;
● AUmENtAR NÚmERo DE mÉDICoS NA REDE 
DE AtENDImENto.

No dia 19/09 na parte da manhã, os aposentados do serviço público de Santos tiveram 
encontro com a diretoria do Sindserv. o tradicional Café da manhã, realizado no salão 
da Igreja São Benedito, foi um grande sucesso com mais de 180 presentes.

o psicólogo Armando pinho, servidor de carreira na prefeitura de Santos, palestrou 
sobre o Estatuto do Idoso, sua história e conteúdo, e ressaltou a importância dos aposen-
tados em se envolver nas lutas do sindicato. A reunião ainda contou com a apresentação 
dos novos diretores liberados do Sindserv. os diretores ressaltaram os motivos pelos 
quais os aposentados devem se envolver nas campanhas salariais e nas lutas referentes 
ao IpREV (Instituto de previdência Social dos Servidores públicos municipais de Santos) 
e a CApEp (Caixa de Assistência ao Servidor público municipal de Santos).

Nessa atividade, o Sindserv aproveitou para reforçar ainda mais os laços de compa-
nheirismo com aqueles que já desempenharam importante papel no serviço público, e 
que ainda hoje participam das lutas em busca de melhorar as condições de sua apo-
sentadoria.

APOSeNTADOS TIVeRAM MAIS uM eNcONTRO cOM O SINDSeRV
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MAIS VITóRIAS DA cATegORIA
CoNCURSoS pRoRRoGADoS
A Prefeitura Municipal de Santos anunciou no Diário Oficial do dia 21/09 (página 9) que irá prorrogar por mais 2 anos 

a validade dos dois Concursos públicos realizados em 2011. Essa era uma reivindicação da categoria, encaminhada pelo 
SiNDSERV Santos, tendo em vista o enorme déficit de funcionários públicos em diversas áreas.

Esses Concursos públicos de 2011 iriam expirar no final desse ano. Além da prorrogação dos Concursos públi-
cos, é preciso criar novos cargos para que se possa nomear. o processo que o governo abriu para a criação desses 
novos cargos ainda esta em andamento devendo sair ainda este ano.

o SINDSERV continuará na pressão para sanar a falta de servidores e evitar 
contratações pela lei 650, onde os critérios para seleção dos contratados são 
nebulosos e não há fiscalização para evitar que os aprovados sejam simples con-
chavos políticos. EStAmoS DE olho!

Ofícios protocolados 
pelo SINDSERV foram 
atendidos

FORMAçÃO SINDIcAl e 
POlÍTIcA NO SINDIcATO

Nos dias 14 e 15 de setembro aconte-
ceu no Sindserv o curso “Como funciona 
a sociedade” do Núcleo de Educação 
popular 13 de maio. A formação teve 
como monitor Enrico Watanabe e contou 
com a presença de um grande grupo de 
servidores.

Como funciona a sociedade em que 
vivemos? porque uns são tão ricos e a 
maioria das pessoas é constituída de 
remediados e pobres? Essas e outras 
questões foram abordadas de forma 
dinâmica, com todo mundo animado e 
participando ativamente. Ao longo dos 
dois dias, o curso foi ressignificando 
muitas ideias que encaramos como 
verdades, construindo novos conhe-
cimentos e revelando as verdadeiras 
origens das desigualdades sociais. 
também foram estudados conceitos 
sem os quais não é possível entender 
para além das aparências das coisas 
que aprendemos na família, na escola, 
nos meios de comunicação e no nosso 
próprio trabalho de servidor.

Dando sequencia a formação política 

promovida pelo Sindserv, nos dias 30 de 
novembro e 1 de dezembro (sábado e 
domingo) será realizado o curso “Como 
funciona a sociedade - parte 2”. Essa 
segunda parte, como a primeira, tem 
duração de dois dias, das 8h às 18h.

o módulo avança no estudo das crises 
e  qual é o papel do Estado nelas e quais 
as perspectivas dos trabalhadores nesse 
contexto.

para participar é preciso ter feito a 
primeira etapa do curso. As vagas são 
limitadas e os interessados devem se 
inscrever no site do sindicato (www.
sindservsantos.org.br), ou pelo telefone 
(13) 3228-7400, ou diretamente na re-
cepção do sindicato (Av. Campos Sales, 
106 - Vila Nova).

tAxA DE INSCRIção: 
● SÓCIoS ISENtoS
● Não SÓCIoS: R$ 10,00  (A INSCRI-

ção pARA Não SÓCIoS SERÁ EFEtIVADA 
mEDIANtE pAGAmENto DA tAxA No 
pRImEIRo DIA Do CURSo)

EStAmoS DE olho! NENhUm DIREIto A mENoS! AVANçAR RUmo A NoVAS CoNQUIStAS!

ImpoRtANtE: a participação nos dois dias do curso (16 horas) 
é de suma importância, pois o seu conteúdo só será conclusivo no 
final do segundo dia. Por isso é imperativo o compromisso da pre-
sença, caso contrário compromete as vagas de outros interessados 
e a organização quanto a alimentação.

GUARDAS mUNICIpAIS pRomoVIDoS
mais uma prova concreta de que só com união e luta conseguimos vitórias. 

Dessa vez o exemplo é dado pelos guardas municipais que reivindicavam 
promoção. há quase dois anos eles se organizaram junto ao Sindserv na luta 
para subir na carreira. tanto esforço valeu à pena, todos os 27 funcionários 
subirão de cargo em novembro. Desses, 20 passam de Gm2 para Gm3 (ins-
petor) e 7 de Gm3 para Gm4 (inspetor-chefe).

os trabalhadores realizaram o concurso interno em novembro de 2011, 
foram classificados (Edital 79/2011-COFORM/SEgES), mas não subiram pois 
não havia cargo suficiente. Com a implantação do PCCV (Lei Complementar 
758/2012) houve a ampliação desses cargos, mas mesmo assim nenhum 
guarda subiu na carreira. Foram inúmeras reuniões, mas a gestão anterior 
enrolou até não poder mais e passou a bola para a atual. E, depois de longos 
11 meses, finalmente será feita justiça e os servidores assumirão novos cargos 
de comando na corporação.

SÓ Com lUtA SE CoNQUIStA! NENhUm DIREIto A 
mENoS! AVANçAR RUmo A NoVAS CoNQUIStAS!


