
Como são e quais são os planos dos 
candidatos(as) para a categoria que faz a 
engrenagem da administração pública se 
movimentar? O próximo prefeito(a) vai tra-
balhar para valorizar os servidores e res-
gatar anos de perdas salariais e reverter 
as  péssimas condições de trabalho? Como 
pensa em conduzir o necessário processo de 
aperfeiçoamento do nosso Plano de Cargos 

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS 

SINDSERV: AV. CAmpoS SAlES, 81 - SAlA11 - VIlA NoVA
SANtoS - CEp: 11013-401 - tEl.: (13) 3228-7400 
sind_serv@uol.com.br - www.sindservsantos.org.br | SETEMBRO | Nº 63

FE
CH

AM
EN

TO
 A

UT
O

RI
ZA

DO
. P

O
DE

 S
ER

 A
BE

RT
O

 P
EL

A 
E.

C.
T.

COMPAREÇA, INFORME-SE, 
PARTICIPE!

ENCONTRO DOS CANDIDATOS(AS) 
A PREFEITO COM OS SERVIDORES

DIAS 19 E 20 – 19 HORAS 
SINDICATO DOS METALÚRGICOS

Carreira e Vencimentos?
Você, que é servidor terá a opor tunida-

de de ouvir todas as respostas a essas 
perguntas diretamente dos candidatos 
(as) a prefeito(a) em um encontro orga-
nizado pelo SINDSERV, que será nos dias 
19 E 20 DE SEtEmbRO (quar ta e quinta-
feira), ÀS 19hS, no SINDI CatO DOS mE-
talúRgICOS, à aV. aNa COSta, 55. 
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EDUCAÇÃO CONTINUA SOFRENDO 
COM FALTA DE PROFESSOR

mais uma vez o SINDSERV denuncia a 
falta de planejamento e agilidade do go-
verno na nomeação de novos docentes. 
a situação, especialmente em algumas  
unidades de Educação Infantil, continua 
complicada. Por falta de gente, os profes-
sores em atividade não estão Conseguindo 
cumprir os htIs (hora de trabalho Indivi-
dual) sem alunos. apesar das nomeações 
(lentíssimas) o número de professores 
ainda é insuficiente para o cumprimento 
da legislação federal.

a prefeitura abriu licitação para o cartão cesta 
básica. a empresa vencedora foi a Vale Card. No 
entanto, outra empresa que participou do proces-
so ingressou com mandado de segurança. Segundo 
a prefeitura, o valor de 134,85 será depositado na 
conta dos servidores a partir do dia 3 de setembro 
até que normalize a pendência judicial. 

VEJa NO SItE DO SINDSERV O 
COmUNICaDO Da PREFEItURa.

CARTÃO CESTA 
BáSICA VAI MUDAR!

REFORMA DO 
SINDICATO ESTá 

QUASE CONCLUÍDA
Os servidores associados ao SIND-

SERV já podem fazer contagem regressi-
va para conhecer a casa nova. as novas 
instalações foram pensadas para ampliar 
os espaços e otimizar o atendimento dos 
servidores em todas os setores. 

atualmente, o imóvel, situado na Rua 
Campos Sales, 106, passa por serviços 
de acabamento.

Pela tabela, a primeira coluna 
(hta) determina o máximo de 
horas aulas que os professores 
da Rede deverão trabalhar com 
alunos por semana. todos sabem 
que para viabilizar a proposta do 
novo Estatuto é necessário que 
se aumente o número de profes-
sores na Rede municipal. Qual-
quer outra tentativa não passa 
de paliativo. 

O que vem acontecendo é que 
como não se garante a quanti-

dade de Professores suficiente, 
o direito dos educadores vem 
sendo desrespeitado pela Pre-
feitura. Sem Professores como 
fazer valer os htIs? 

ao permanecer em sala de 
aula, os Educadores além de 
terem um direito negado estão 
sendo orientados a: 

a) Se quiserem receber por 
essa hora-aula (htI) que ficaram 
com os alunos deverão permane-
cer além de sua jornada diária;

VEJa a tabEla Da JORNaDa DOS PROFESSORES: 

anexo v - jornadas de trabalho 
docente

jornada hta htPc htI ha total 
seManal

total 
Mensal

I 12 2 1 3 18 90

II 14 2 1 4 21 105

III 14 - 3 4 21 105

IV 20 2 2 6 30 150

V 25 2 3 7 37 185

VI 26 2 4 8 40 200

ProFessores e eQUIPes tÉcnIcas, nÃo aceIteM orIentaÇÕes QUe nÃo sejaM Por escrIto.  
QUalQUer orIentaÇÃo sobre o htI deverÁ ser solIcItada Por escrIto.

Em seu artigo 2º apresenta: 
§ 4o Na composição da jornada 

de trabalho, observar-se-á o limi-
te máximo de 2/3 (dois terços) da 
carga horária para o desempenho 
das atividades de interação com os 
educando.

a solução é simples: nomear tan-
tos educadores concursados quan-

to se fazem necessários. mas esse 
professor não poderá ser punido 
duas vezes: a primeira porque não 
realizou o htI e a segunda porque 
deverá permanecer além de sua 
jornada. 

a Prefeitura sabe que está desres-
peitando a lei Federal ao não garan-
tir o cumprimento da Jornada. 

o QUe dIz a leI 11738 (leI do PIso)?IMPosIÇÃo 
velada da 

sedUc
Se isso vem ocorren-

do, o Professor está 
sendo lesado por uma 
ilegalidade  da Prefei-
tura que não respeita a 
lei Federal. 
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ORIENTADORES DE 
ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO 

PEDEM EQUIPARAÇÃO
mais um grupo de pro-

fissionais da Prefeitura 
foi até o Paço municipal, 
no último dia 23, reivin-
dicar do prefeito Papa a 
mudança de nível. Desta 
vez o pleito é dos Orien-
tador es  de  Estac iona -
mento Regulamentado, 
funcionár ios do ant igo 
Departamento municipal 
de trânsito (Demutran) 
que  fo r am a bso r v idos 
pela PmS. 

Em 1996, esses traba-
lhadores foram remane-
jados dentro da Prefei-
tura para cargos compa-
tíveis com o Nível Sala-
rial g. Como não havia 
mais funções similares 
ao cargo de concurso, 
tiveram a opção de exer-

PRÓ FUNCIONáRIO: 
TRABALHADORES DE ESCOLAS 
REIVINDICAM GRATIFICAÇÃO

ao lado de um g r u -
po de trabalhadores de 
unidades escolares, o 
SINDSERV encaminhou 
ao Secretário de gestão, 
Edgard mendes baptis-
ta Jr, a reivindicação de 
uma gratificação para os 
funcionários da educação 
(não docentes) que par-
ticiparam e ou venham a 
participar do curso Pró 
Funcionário. O ato de en-
trega aconteceu no últi-
mo dia 23. 

a gratificação solicita-
da corresponde ao valor 
de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) mensais, 
que incorporados ao sa-
lário e reajustados anu-
almente, devem incidir 
também na aposentadoria 
destes trabalhadores que 
tanto contribuem para a 
qualidade educação de 
nossas crianças. 

a primeira turma de pro-
fissionais capacitados é 
de 2010. Fazem parte do 
grupo de funcionários que 
podem ser beneficiados 
pelo Pró Funcionário, Se-

cretários de Unidade Es-
colar, Oficiais administra-
tivos, auxiliares de Ser-
viços gerais, Inspetores 
de alunos, merendeiras, 
Cozinheiras, Porteiros e 
auxiliares de biblioteca. 

ministrados em convê-
nio com o mEC, os cursos 
são voltados para as se-
guintes áreas: técnico em 
gestão Escolar, técnico 
em alimentação Escolar, 
técnico em multimeios 
Didáticos, técnico em 
meio ambiente e técnico 
em manutenção de Infra-
estrutura Escolar. a carga 
horária é de 1.260 horas. 

O Sindserv encaminhou 
também à Secretaria de 
gestão as seguintes rei-
vindicações dos funcioná-
rios de escola: adicional 
noturno à partir da 19hs; 
extenção da gratificação 
de complexidade dos fun-
cionário; recesso escolar 
para todos; abertura anual 
de inscrições para funcio-
nários que queiram remo-
ção; e proporcionalidade 
alunos/funcionários.

O Sindicato dos Servi-
dores Públicos munici-
pais de Santos iniciou 
a luta pela mudança de 
nível salarial dos 18 fun-
cionários que ocupam o 
cargo de guardas e que 
pertecem à letra E. 

Como tais cargos são 
anteriores inclusive à 
criação da guarda mu-
nicipal ,  esses prof is -
sionais ganham menos 
que aqueles que per-
tencem ao efet ivo da 
gm,  embora  exerçam 
funções com semelhan-
ças e sob as mesmas 
condições de risco. 

Com o passar dos anos 

GUARDAS 
EXIGEM RECLASSIFICAÇÃO 
E ADICIONAL DE RISCO

cer funções de oficiais 
administrativos.

Como todos os funcio-
nários em funções admi-

nistrativas reivindicam a 
mudança para o mesmo 
nível salarial dos auxi-
liares técnicos adminis-

trativos, os orientadores 
de ER também pedem a 
mesma equiparação. 

e o crescimento da gm, 
e s s e s  p r o f i s s i o n a i s , 
cada vez em menor nú-
mero, foram ficando de 
fora das conquistas dos 
demais segmentos do 
universo dos ser vido-
res. 

Sendo assim, o Sind-
serv com a presença dos 
próprios interessados 
reivindicou por meio de 
of ício protocolado na 
PmS, a reclassificação 
destes funcionários para 
o Nível h, bem como a 
criação de um adicional 
que reconheça os riscos 
inerentes ao exercício 
da função. 
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CURSO DE FORMAÇÃO 
NO SINDICATO

Por que a sociedade em que 
vivemos produz riqueza como 
nunca, ao mesmo tempo em que 
aumenta a miséria de milhões 
de seres humanos? Por que os 
servidores estão com dificulda-
des financeiras se nosso país 
cresce tanto? Por que nossa 
cidade tem a quinta maior arre-
cadação do estado e é uma das 
mais ricas do país e ao mesmo 
tempo, paga os piores salários 
da região? Qual é a origem da 
imensa desigualdade social 
que corrói a humanidade? Por 
que se dão crises econômicas 

grandes e médias cidades, Rio de Janeiro, 
Santos, São Paulo, arquitetura e viadutos.

Quem construiu tudo isso?
largas avenidas, espigões luxuosos
Em cada qual placas com os nomes 

Prefeitos, governadores, presidentes, 
construtores, algum cidadão honorário 

Eles carregaram as pedras?
Quando Petropólis é destruída 

em catástrofe
E as tVs transbordam  misérias,

Quem a reconstrói?
E as favelas que ardem em chamas

Quem as queimou ?
monumentos belos e higienizados, os shoppings

Existem para seu conforto e segurança para fazer
Valer o seu direito de consumidor.

Quem os construiu?
Obras inauguradas em cerimoniais 

fartos e registrados,
autoridades e discursos.

Para onde foram os pedreiros ?
New York, brasília
Quem as erigiu ?

guerras religiosas, caças a ditadores e terroristas
tudo longe e virtual sem causas.

Quem são os vencidos?
Quem são os vencedores ?

livros de história grafados em negrito os nomes
De imperadores, presidentes, senhores feudais, 

grandes executivos
Por acaso eles almoçam?
Quem cozinha para eles ?

bolsas de Valores, mercados instáveis, juízes e 
supremos, escolas e Jornais Nacionais

Quem os sustentam ?
O tio Patinhas das tiras para o Eike batista das telas

Ficção e realidade tão iguais !
De onde vem toda a riqueza ?

tantas questões...
AUTOR – (Rubinho da Ana - Pseudônimo.)  adaptação  livre do Poema do 

Poema.Perguntas de um trabalhador  Trabalhador  que lê  , de  Bertold Brech.

e guerras repentinas, e terríveis 
como as atuais em que o mundo 
está afundado?

Essas e outras perguntas serão 
respondidas no curso “Como fun-
ciona a sociedade”, organizado 
pelo Sindserv. O módulo I do cur-
so será realizado nos dias 20 e 21 
de outubro (sábado e domingo), 
das 9 às 18 horas, com interva-
los para café da manhã, almoço 
e café da tarde. 

Quem já fez o módulo I pode fa-
zer o módulo II, nos dias 24 e 25 
de novembro (sábado e domingo), 

das 9 às 18h (com intervalos 
para café da manhã, almoço 
e café da tarde).

as aulas serão ministra-
das por um monitor do Núcleo 

de Educação Popular 13 de maio, 
entidade de formação, que atua 

no brasil e em outros 
países.

as vagas são limi-
tadas e as inscrições 

podem ser feitas na sede do sin-
dicato, à Rua Campos Sales, 81, 
sala 11, ou pelo e-mail sind_serv@
uol.com.br.

QUEM  CONSTRÓI 
AS RIQUEZAS?

ENFERMAGEM E PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE PELA VALORIZAÇÃO E 
30 HORAS já!
O SINDSERV defende a luta dos pro-

fissionais da enfermagem pela regula-
mentação da jornada em 30 horas se-
manais. as discussões estão aconte-
cendo em âmbito nacional. No dia 3 de 
setembro o governo Federal ficou de 
apresentar um estudo com o impacto 
financeiro que a medida trará. Desde 
2000 tramita no Congresso Nacional 
um projeto de lei, o Pl 2295/2000, que 
visa reduzir a jornada dos profissio-
nais da enfermagem.

Segundo estudo do DIEESE, realiza-
do em 2011, a jornada de 30 horas re-
presenta a abertura de 194.857 novos 

postos de trabalho para os profissio-
nais de Enfermagem, correspondendo 
a 26,64% do número de ocupações 
para estes profissionais. Cerca de 10 
estados, mais de 100 municípios, bem 
como diversas instituições de boa 
qualidade já executam jornada 
de 30 horas, inclusive com de-
cretos municipais e/ou leis 
estaduais e municipais 
aprovadas.
ESSa É Uma lUta 
FUNDamENtal 
DE tODOS OS 
PROFISSIONaIS Da SaúDE.


