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SINDICATO É PRA LUTAR

SEMINÁRIO SOBRE PREVIDÊNCIA
6/06 - TERÇA-FEIRA - INÍCIO ÀS 8 H
 UNISANTOS - CAMPUS VILA MATHIAS

AV. CARVALHO DE MENDONÇA, 144

No dia 22 de maio a diretoria do
Sindserv reuniu-se com o secretário
de administração. Lá fomos informa-
dos que o prefeito enviará para a Câ-
mara o projeto de lei que cria o Insti-
tuto de Previdência dos Servidores
Municipais. Segundo o secretário o
projeto define o funcionamento da
entidade e todas as regras para a
nossa aposentadoria. De imediato a
direção do sindicato informou que a
categoria será comunicada do fato e
deverá se posicionar, considerando
que a última assembléia aprovou que
sem reajuste salarial não discutiría-
mos novos descontos. A partir dessa
situação a diretoria do Sindserv deci-
diu organizar um seminário sobre Pre-
vidência para discutir o que é a previ-
dência própria dos servidores, como
funciona um Instituto e o que isso in-
terferirá no futuro de cada servidor.

A diretoria colegiada vem cum-
prindo com seu compromisso de
campanha que é construir um Sindi-
cato forte capaz de defender os di-
reitos dos servidores. Essa constru-
ção vem sendo feita dentro de um
princípio democrático respeitando as
diferentes formas de pensamento,
garantido a opinião de todos. Desde
o ano passado incentivamos a parti-
cipação dos servidores através das
reuniões de representantes por locais
de trabalho, assembléias, comissão
de negociação salarial, atos públicos
e várias outras formas.

O Sindicato vem obtendo resul-
tados favoráveis aos servidores nas
seguintes situações: incorporação
de parte do abono no mês de de-
zembro de 2005, impedimento do
desconto da previdência no ano de
2005 até hoje,  exigindo que o go-
verno antes de instituir a previdên-
cia apresente um plano de recupe-
ração salarial, abertura da negocia-
ção salarial de 2006 obtendo os 6%
de reajuste, combate ao autoritaris-
mo de algumas chefias que tenta-
ram arbitrariamente transferir ou
colocar a disposição um bom núme-
ro de servidores, pressão junto a se-
cretaria de saúde que tentou várias
vezes mudar a escala e aumentar a
carga horária de seus funcionários.

Dentro desta visão, acreditamos
que o único papel do sindicato é de-
fender o interesse de toda categoria
e não servir apenas a uma pessoa
ou um determinado grupo.

Diretoria colegiada.

EDITORIAL
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Nossa proposta é que um trabalhador
de cada seção tenha o ponto libera-
do para participar desse evento. Após

o seminário realizaremos uma assem-
bléia para definir que ações faremos
a respeito da Previdência.
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 SINDICATO DOS BANCÁRIOS
AV. WASHINGTON LUÍS, 140
( EM FRENTE AO ATLÉTICO SANTISTA)

PAUTA: PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Em todo o mundo as empresas pri-
vadas abocanham serviços públicos
para aumentar cada vez mais os seus
lucros. Esse assalto ao patrimônio pú-
blico é feito com a colaboração dos go-
vernos. Nos últimos anos os serviços
públicos de saúde tornaram-se alvos
da voracidade desses interesses por-
que saúde pode gerar muito lucro.
Para facilitar esse esquema o governo
FHC criou uma legislação que permite
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SAÚDE A diretoria do Sindserv tem recebido
dezenas de reclamações sobre falta de
condições de trabalho (ambientes inade-
quados, equipamentos sucateados, ris-
cos no exercício das funções, pressão
psicológica, assédio moral, etc). Visan-
do alterar esta situação o sindicato co-
meçou um levantamento das condições
de trabalho na PMS. Os dados serão dis-
cutidos com a categoria para encontrar-
mos medidas a serem tomadas para que
a prefeitura solucione os problemas.

Como exemplo dessa iniciativa, após
denuncia dos funcionários da biblioteca
da rua Amador Bueno, fizemos uma blitz
e constatamos poeira, teto caindo, ins-
talações hidráulicas precárias, curto que
já deixou o prédio às escuras e goteiras
que mais parecem cachoeiras. O risco
de graves acidentes ou de morte faz par-
te do dia-a-dia dos funcionários e do
público. O sindserv denunciou essa si-
tuação à imprensa e entregou ofício ao
prefeito cobrando providências. Uma reu-
nião com o secretário de administração
foi realizada e após o laudo do Desmet
(Departamento de Medicina do Trabalho)
as obras foram iniciadas. Exigimos que
os funcionários e o acervo sejam trans-
feridos para um local apropriado. Só as-
sim será possível reformar todo o prédio
em condições seguras. Serviço público
de qualidade somente com condições
dignas de trabalho.

aos governos entregarem o gerencia-
mento dos serviços públicos a empre-
sas disfarçadas de organizações soci-
ais. Essas empresas recebem enormes
somas de dinheiro público mas não fa-
zem concurso público e querem ver fun-
cionário público pelas costas. O Papa
já entregou o Coliseu e já está inician-
do a entrega dos serviços de saúde do
Complexo da ZN o que complicará
muito a vida dos que lá trabalham

(transferências, mudança de horários,
perda de ganhos, etc.) e reduzirá
drasticamente os postos de trabalho
na secretaria de saúde. Se esse absur-
do se implantar na Zona Noroeste, Papa
aplicará o mesmo esquema prefeitura
a dentro. Começou no Coliseu, cami-
nha para a saúde e depois...! Só a rea-
ção dos servidores e da população pode
barrar esse ataque aos serviços públi-
cos e aos servidores.

MELHORES
CONDIÇÕES
DE TRABALHO

O sindserv estabeleceu um convênio com o
Clube Atlético Santista. Com uma taxa de R$
20,00 o associado e sua família poderão usar as
dependências do clube: piscina, salão de jogos,
quadras e campos. O convênio também oferece
uma série de modalidades com mensalidades re-
duzidas. Por exemplo: musculação R$ 25,00, Fut-
sal infantil R$ 10,00, Natação R$ 25,00, Yoga R$
15,00. Maiores informações entre em contato com
a secretaria do Sindserv.

Os sindicalizados contam com uma nova equipe de ad-
vogados. A mudança do jurídico foi necessária devido a di-
versas reclamações dos associados referente ao trabalho
da equipe anterior. A mudança já apresenta resultados posi-
tivos: diversos associados que procuraram informações so-
bre o andamento dos processos, manifestaram satisfação
quanto ao tratamento e a qualidade das informações pres-
tadas. Procure o sindicato para passar procuração para os
novos advogados: Dr. Fábio Gaspar, Dr. Fernando da Ro-
cha e Dr. Jonadabe Laurindo.

Solidariedades entre os
trabalhadores, melhores

salários e melhores
condições de trabalho.

Essas são as principais e
permanentes tarefas de um

sindicato de verdade

CONVÊNIO NOVOS ADVOGADOS


