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QUEREMOS MUITO MAISQUEREMOS MUITO MAISQUEREMOS MUITO MAISQUEREMOS MUITO MAISQUEREMOS MUITO MAIS
Conquistamos em fevereiro ape-

nas 6% de reajuste em nossos sa-
lários. Merecemos muito mais. So-
mos nós que garantimos o bem es-
tar da população educando as cri-
anças, cuidando da saúde de todos,
enfim, zelando por toda a cidade.

A diretoria do Sindserv está tra-
balhando a todo vapor. Uma de
suas primeiras ações será reabrir
o calendário de negociação sala-
rial com a Prefeitura. Tanto que no
dia 5 de abril foi protocolado ofí-
cio solicitando audiência com o
prefeito para tratar de um plano de
recuperação salarial, antes de
qualquer desconto da previdência
que já foi  rejeitado pela catego-
ria, as péssimas condições de tra-
balho em diversos setores do ser-
viço público municipal e o plano
de carreira dos professores e de

outras categorias.
MERECEMOS MUITO MAIS -

Quando um prefeito obtém qual-
quer reconhecimento da popula-

CONDIÇÕES DE TRABALHO

SINDICATO É PRA LUTAR

Estamos cobrando da PMS a  fa l ta  de  EPI  e  uni -
forme dos t rabalhadores  do cemitér io . Fizemos le -
vantamento da  queixa  dos t rabalhadores  e  quere-
mos uma solução da  adminis t ração.

Os t rabalhadores de  máquinas cor tadei -
ras  do Horto  munic ipa l  estão re iv indican-
do a per iculosidade.  Vamos cobrar  da pre-
fe i tura  esse d i re i to .

Esta coluna é para você denunciar algum direito seu que está sendo violado, entre em contato com o sindicato.

ção com certeza este mérito foi
construído pelas nossas mãos,
por isto devemos ser respeita-
dos pelo dirigente da cidade.  A

partir desta visão a diretoria co-
legiada  está trabalhando para
que o prefeito abra, urgentemen-
te, uma nova rodada de negoci-
ação para garantir a recupera-
ção de nossos salários a curto,
médio e longo prazo, buscando
com isto, a dignidade do servi-
dor. Enquanto esta negociação
não acontecer iremos reafirmar
ao prefeito que é impossível
aceitar qualquer tipo de descon-
to em nossos salários (13% da pre-
vidência) sem a recomposição das
nossas perdas. Este é o compro-
misso de defesa dos servidores
que assumimos a sermos eleitos e
continuaremos até o final de nos-
sa gestão. Nós servidores merece-
mos muito mais.

Diretoria colegiada

Richard Aldrin
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ASSEMBLÉ IAASSEMBLÉ IAASSEMBLÉ IAASSEMBLÉ IAASSEMBLÉ IA
Em Assembléia realizada no

dia 25 de março, 110 associados
decidiram pela perda do manda-
to da ex-presidenta. Esse foi o fim
de um processo onde foi garanti-
da a mais ampla defesa de acor-
do com estatuto do Sindiserv. Ao
tomarem essa decisão os servi-
dores deram o seu recado afir-
mando que um sindicato deve ser
um instrumento que atenda aos
interesses de todos e não um
projeto pessoal e que o estatuto
de nossa entidade deve ser res-
peitado sempre.

Essa decisão é definitiva não
cabendo mais nenhum recurso
estatutário para revertê-la. A di-
retoria está tocando o sindicato
administrativamente e os paga-

Andréa Braga, professora da
escola “Pedro Crescenti” assu-
miu a presidência do sindicato
com o compromisso de atuar de
maneira colegiada com a parti-
cipação de todos os diretores.
Foi empossada na última assem-
bléia dia 25/03/2006. Em conjun-
to com os demais diretores irá
construir uma gestão participati-
va e transparente, abrindo as
portas do sindicato para o servi-
dor. Afinal é o associado o ver-
dadeiro dono do sindicato.

mentos da entidade encontram-se
em dia. Dentro do sindicato, os
diretores estão utilizando o espa-
ço que antes era chamado de

sala da presidência agora como
sala da diretoria colegiada, o que
foi um compromisso assumido e
assinado em campanha.

"O sindicato é dos
servidores e deve ser um
instrumento que defenda

o direito de todos.
É inadmissível usar o

sindicato apenas para
servir a uma pessoa e
seus amigos. Para nós
essa prática faz parte

do passado"

A NOVA

PRESIDENTA

CURSO NO SINDICATO
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Visando a capacitação dos servidores públicos municipais, o
SINDSERV estará promovendo um Curso Preparatório para o
Concurso da Prefeitura. São oferecidas 60 vagas para os Servi-
dores. O Curso é uma parceria com o Sindicato dos Trabalhado-
res da Alimentação de Santos e Região.

INSCRIÇÕES NA SEDE DO SINDICATO
Horário: das 15h às 19h, com Sérgio, Rubens e Teresa.

Início do Curso: 10 de abril. Término do Curso: 05 de maio
(20 dias. Incluindo os Feriados)
Horário das Aulas: 19h às 22h

Local: Sindicato da Alimentação, Av. Campos Sales, nº73.

ATIVIDADES EXTRAS DO CURSO:

1) Visita Monitorada ao Centro Histórico de Santos;
2) Palestra "O Serviço Público e a Globalização";
3) Palestra "Panorama dos Centros de Conflitos
no Continente Europeu"
4) Revisão Geral do Programa do Curso em
02 finais de semana.

AOS ASSOCIADOS DO SINDSERV A PARTICIPAÇÃO NO CUR-
SO SERÁ GRATUITA. AOS SERVIDORES NÃO ASSOCIADOS DO
SINDSERV SERÁ COBRADA A TAXA DE R$ 10,00 (DEZ REAIS)


