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Está na hora de mais uma vez construirmos a pauta da nossa
campanha salarial. O prefeito deu aumento para si próprio e para
o seu secretariado de 28,53%! Enquanto isso os servidores, que
fazem a máquina funcionar e que estão na linha de frente do aten-
dimento à população, continuam desvalorizados!

Na assembléia do próximo dia 22 vamos definir o que iremos
reivindicar e qual estratégia usar na luta que esse ano promete
ser mais dura. Temos pela frente um governo reeleito e que está
disposto a usar o argumento da crise internacional para justificar
a concessão de migalhas.  Por isso, precisamos lotar as assem-
bléias e mostrar força e união.

Sabemos que, assim como nos anos anteriores, em 2008 a ar-
recadação do Município ficou 10% acima do previsto no início do
ano. É certo que em 2009 não será diferente, principalmente com
o pagamento dos royalties pela Petrobrás. A previsão da Secreta-
ria de Finanças divulgada na imprensa é de que teremos esse ano
o maior orçamento da história da Cidade: R$ 1,13 bilhão. Com o
histórico acréscimo esperado de 10% seriam, então, R$ 1,2 bi.

Queremos nosso quinhão deste bolo! Hoje os salários dos ser-
vidores representam 43% do orçamento. Sem ferir a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal esse percentual pode chegar a 51%. Portan-
to, dinheiro há de sobra. Já respeito ao servidor e boa vontade é
outra história...
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FAÇA AS CONTAS E VEJA QUE NESSA
EQUAÇÃO O RESULTADO PODE SER POSITIVO

PARA OS TRABALHADORES

Com o início do período de campanha salarial, devemos ficar aten-
tos para a possibilidade do governo querer empurrar o plano de car-
reira elaborado pela Fundação Getúlio Vargas sem discussão com
a categoria no pacote de projetos de lei deste início de ano.

A administração tem comido pelas beiradas, mostrando a pro-
posta em separado para as entidades que representam os enge-
nheiros, médicos, dentistas e para pseudo-comissões da Guar-
da Municipal e supervisoras de ensino. O plano não foi discuti-
do com o sindicato e nem com a categoria de forma
geral. É uma proposta lesiva aos trabalhadores,
pois reduz direitos e só permite evolução na car-
reira se a Prefeitura confirmar que há disponibi-
lidade financeira.

Além disso, pelos critérios de progressão, levaria no
mínimo 5 anos para que todos servidores recebessem
um reajuste de 3% na progressão horizontal e 20 anos
para que recebessem 9% de reajuste na progressão
vertical. Outra grande armadilha é a avaliação de de-
sempenho, cujas notas serão dadas de acordo
com critérios definidos unilateral-
mente e subjetivamente
pela Administração, por
meio de decretos.

JÁ TEMOS UM PLANO DE
CARREIRA: FAÇA VALER

Nós já temos nosso plano de carreira - o PCCS -, criado por
lei, mas que não é seguido pelo Executivo. Apesar disso,

cerca de 150 servidores conseguiram fazer a Pre-
feitura cumprí-lo através de decisões judiciais
obtidas via Departamento Jurídico do Sindserv.
Essas pessoas já têm incluído no salário o di-

nheiro referente ao reenquadramento funcional.
Outros 12 trabalhadores conseguiram indenizações ga-

rantindo retroativamente o dinheiro referente aos percentuais
que deixaram de ser aplicados. São quantias de até R$ 29 mil,

pagas por meio de requisições de pequeno valor e referentes a
processos que ingressaram na Justiça em 2002.

Os interessados em entrar com ação semelhante podem entrar
em contato com o Departamento Jurídico do

Sindserv, na sede da entidade, à
Rua Campos Sales, 106. É preci-

so levar o último holerite, o CPF
e o RG.

CUIDADO! TEM GENTE POR AÍ VENDENDO GATO POR LEBRE!
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O Governo Papa mais parece
novela das 8. A cada cena um
suspense para os próximos capí-
tulos. Depois de suspender o di-
nheiro da cesta básica dos apo-
sentados em novembro e de dar
aumento para si próprio em de-
zembro, o prefeito agora penali-
za os trabalhadores que saíram
de férias em janeiro.

Cerca de 3 mil pessoas, a mai-
oria professores, ficaram sem o
adicional de 50% do benefício. O
valor, que era para ser deposita-
do no dia 25 do mês passado,
deve chegar apenas no dia 9 des-
se mês. A justificativa para os 16
dias de atraso foi a redução da
receita nesta época do ano.

Primeiro: está claro que não
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servidores interessados em pro-
curar a Justiça para fazer
valer seus direitos,
inclusive com ações
de indenização.

houve queda, já que a arrecada-
ção de 2008 foi maior em 10%
do previsto.  Segundo: mesmo
que tenha caído a arrecadação,
o Executivo tem por obrigação
fazer a provisão necessária para
cumprir  com seus compromis-
sos. O que diria o prefeito se em
todo o início de ano, quando au-
mentam as despesas com mate-
rial escolar, IPVA etc, todos os
contribuintes deixassem de pa-
gar o IPTU?

A pergunta que não quer calar
é: os cargos comissionados dei-
xaram de receber parte de seus
salários em dezembro? Não é ne-
cessário responder.

O Departamento Jurídico do
Sindserv está à disposição dos

Informações
sobre plantões:
Tel.: 3228-7400
www.sindservsantos.org.br

Na sua posse o prefeito Papa disse aos quatro ventos que até
março criará uma nova secretaria - a de Ciência e Tecnologia. Esta
seria sua segunda reforma administrativa. O resultado será a cria-
ção de mais cargos, provavelmente distribuídos para nomes que
integraram a da base de apoio governista formada por 17 partidos
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durante a corrida eleitoral. É mais desperdício de dinheiro público!
O Sindserv considera no mínimo uma falta de consideração que

o anúncio seja feito às vésperas da Campanha Salarial dos servido-
res, que até hoje não viram suas perdas salariais diminuírem de
forma justa.

REVÉILLON
COM
ANIMAÇÃO
GARANTIDA

O Revéillon na barraca de praia dos servidores
foi um sucesso. Mais de 200 pessoas se reuniram
para saudar o ano novo. O Sindserv agradece a
participação de todos e deseja um feliz 2009 com
muitas lutas e alegrias para a categoria.

AO LONGO DO ANO AS ATIVIDADES

CULTURAIS CONTINUARÃO A TODO

VAPOR. ESPERAMOS VOCÊ!

SESSÃO DE
CINEMA NO
SINDSERV

Agora, todas as quartas-
feiras, às 19 horas, uma al-
ternativa de lazer e cultura
para a categoria na sede do
sindicato. Aproveite! A en-
trada franca.

CINE SERV


