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Dia Do ServiDor Público: comemorar o quê? 
vamoS a Praça mauá Para 
afirmar noSSoS DireitoS!

MANIFESTAÇÃO 
E ASSEMBLÉIA GERAL

28/10 - quarta-feira - 17h30 - Praça mauá

O MAIOR ATAqUE 
AOS SERVIDORES 
NOS ÚLTIMOS ANOS

Papa elaborou três projetos de lei 
que tratam dos planos de carreira 
do quadro geral dos servidores, do 
Magistério e da Guarda Municipal. 
Todos servem a um único objetivo:

DIMINUIR GASTOS COM 
OS NOSSOS SALÁRIOS.

Para conseguir isso o Prefeito 
quer retirar os  direitos conquis-
tados a muito tempo, como os 
qüinqüênios e a letra de 8 anos.

Mas não é só isso, para poder  
evoluir  na carreira, o servidor será 
avaliado pela chefia imediata; terá 
que ter 3 notas acima de 70.  Além 

disso, o governo não leva em conta  as 
precárias condições de trabalho: falta 
de equipamentos, prédios sem manu-
tenção, falta de funcionários, salários 
achatados, desrespeito ao Plano de 
Carreira existente. E mais:  incentiva 
a prática do assédio moral.

Depois de retirar os nossos direi-
tos o resto do plano pode ser ignora-
do, pois a Prefeitura  vai  alegar  que 
não existe dinheiro  para garantir o 
pagamento das avaliações. 

Por essas e outras que o plano 
que o Governo quer nos impor 
pode ser também chamado de 
PCCS - Plano de Corte e Conge-
lamento de Salários.

• Acaba com o verdadeiro 
PCCS.

• Decreta  o fim dos reajustes 
salariais a exem-
p l o  d o  q u e  o 
Governo Serra 
vem fazendo com 
os servidores do 
Estado.

• Dificulta 
o  acúmulo 
d e  c a r g o s 
públicos, um 
direito assegu-
rado pela Consti-
tuição Brasileira.

• Impõe a escala única  de  12 x 
36 para todos os plantonistas.

• Acaba com o pagamento das 
Horas-extras;

• Cria os “Cargos Largos”: 
fusão de vários cargos num só, 

ampliando os seus afazeres.   

• Os readaptados fo-
ram ignorados 
e, portanto, fi-

cam de fora da 
avaliação de de-

sempenho.

• Aqueles que 
têm FG (função 
gratificada) tam-

bém serão duramente atin-
gidos, pois ficarão expostos, assu-
mindo o papel de carrascos  nas di-
tas “avaliações de desempenho”.

VEjA OUTROS PROBLEMAS qUE ESSE 
“PCCS”  PODE NOS TRAzER NO FUTURO: «

• DO PCCS
• DA LETRA DE 8 ANOS 
• DOS QUINQÜÊNIOS
• DAS HORAS EXTRAS
• DE VÁRIOS CARGOS
• DO REAJUSTE ANUAL 
   DE SALÁRIOS

• CARGOS “FAZ TUDO”
• REFORÇO AO 
   ASSÉDIO MORAL
• AVALIAÇÃO 
  AUTORITÁRIA

PLANO DE CALOTE 
COLETIVO AOS SERVIDORES:
“O que já é ruim, pode 
ficar ainda pior”

qUEREM CRIAR:qUEREM O FIM:
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AjUDE A FAzER O PLANO DE 
CARREIRA qUE MERECEMOS
O Governo demorou dois anos para elaborar esse plano catastrófico e 

estava pressionando para que o engulíssemos de uma hora para outra. 
É bom que fique claro que não existe nenhum prazo a ser cumprido para 
aprovar uma lei que vai mudar todo o futuro de 8 mil pessoas. 

Em reunião com o sindicato, a administração recuou e o prefeito Papa 
reconheceu que terá de esperar para discutir com a categoria. Essa é 
uma vitória inicial conseguida com a nossa mobilização. Mas não dá para 
relaxar! Temos muitas batalhas pela frente.

Já rechaçamos a proposta da Prefeitura nas assembléias e agora é o 

momento de construirmos o conjunto de reivindicações que queremos 
ver no plano que idealizamos. Para agilizar e enriquecer esse processo 
é necessária a contribuição de cada servidor.

É importante que as pessoas leiam o documento do Governo que 
consta no site do Sindserv (www.sindservsantos.org.br) e mandem 
sugestões e observações por e-mail (sind_serv@uol.com.br) ou pes-
soalmente (no sindicato e nas reuniões com os diretores nos locais de 
trabalho). Todas as sugestões de reivindicações serão compiladas e 
submetidas à decisão das assembléias.

UM DIA PARA REFLETIR, 
SE INDIGNAR E LUTAR

Não há motivos para co-
memorar o Dia do Servidor 
Públ ico  em Santos ,  mas 
sim para reconhecer tudo 
o que esses trabalhadores 
fizeram e fazem para orga-
nizar, embelezar, conservar, 
planejar e desenvolver a ci-
dade feliz e sorridente que 
aparece nos cartões postais 
e comerciais de TV.     

Somos dignos de reco-
n h e c i m e n t o  n ã o  a p e n a s 
porque  vendemos nossa 
força de trabalho, doamos 
nossa dedicação e entrega-
mos nosso suor para impul-
sionar a cidade onde traba-
lhamos e, em tese, vivemos 
(quando os baixos salários 
não nos transformam em 
exilados de nosso próprio 
território).  

Merecemos ter  orgulho 
de nós próprios pelos anos 
de resistência e esperança 
de que a vida vai melhorar, 
apesar dos anos de arro-
cho salarial (as perdas já 

ultrapassam os 100%). Temos 
dire i to  a  ser  reconhecidos 
pela batalha travada dia a dia 
com as péssimas condições 
de trabalho e com o abuso de 
autoridade de boa parte das 
chefias.  Denunciamos e so-
brevivemos diante das nega-
tivas de atendimento médico 
a nós e à nossa família pelo 
sucateamento da Capep Saú-
de, ao mesmo tempo em que 
vimos nossos salários sofre-
rem mais um desconto com a 
taxação dos dependentes.

Ainda estamos de pé e vamos 
mostrar de uma vez por toda 
que além de fibra para levantar 
dos golpes, temos disposição 
para continuar lutando pelo que 
acreditamos e merecemos. 

PARABÉNS A TODOS OS SERVIDORES 
qUE RESISTEM E NÃO DESISTEM DA LUTA!

PARTICIPE E TOME AS RÉDEAS DO SEU FUTURO!
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«PREFEITURA VOLTA A PAGAR PECÚLIO
Depois de muita insistência do sindicato, o prefeito Papa publicou a regulamentação do artigo 5º da Lei 

2.635/09 (que altera a forma de custeio da Capep Saúde). Com isso, a Prefeitura passa a arcar com o pagamento 
do pecúlio (auxílio funeral). A partir de agora, o pagamento do pecúlio deverá ser requerido no Poupatempo, 
com cópia da certidão de óbito, apólice de pecúlio, cópia do CPF e do RG do beneficiário.


