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SERVIDORES ESTÃO 
EM ESTADO DE GREVE

A horA é de AcirrAr A lutA 
pArA vencer As bAtAlhAs que 
estão por vir! 

em assembleia realizada no últi-
mo dia 7, os servidores construí-
ram uma estratégia de mobilização 
para avançar nas negociações com 
o Governo. A categoria declarou 
estado de greve. isso significa que 
os trabalhadores podem paralisar 

as atividades a qualquer momento, 
se necessário.

Além disso, como o Governo 
não garantiu qualquer reajuste e 
nenhum avanço na reunião reali-

zada em fevereiro, um ato com 
o maior número de trabalha-
dores possível foi realizado no 
dia 12 de março, em frente ao 
gabinete do prefeito, no paço 
Municipal. 

outra deliberação é a reali-
zação de paralisações de uma 

uma hora em diferentes locais 
de trabalho, como forma de 
pressionar o governo a 
deixar a intransigên-
cia de lado.

um comando de greve 
foi formado para dar en-
caminhamento prático 
às futuras paralisações. 
Fique atento ao crono-
grama de mobilizações que 
será divulgado e participe!

o prefeito paulo Alexandre barbosa já ganhou 
na base o carinhoso apelido de paulinho pau-
lada. não é para menos. será que ele é igual 
ao psdb de outros governos? 

no Governo do estado professores tiveram a 
data base adiada. os servidores estaduais ga-

nham auxílio-alimentação que equivale a pouco 
mais de r$ 4,00 por dia. A saúde e educação 
estão completamente sucateadas. 

se na prefeitura de santos as condições de 
trabalho e os salários já estão ruins, nos pró-
ximos anos pode ficar muito pior.

COMPROMETIMENTO + UNIÃO 
+ PARTICIPAçÃO = VITÓRIAS

POR ISSO, NESTE E NOS PRÓxIMOS MANDATOS NÃO PODE hAVER OMISSÃO DOS 
TRABALhADORES! SEM UNIÃO, PARTICIPAçÃO E LUTA, CORREMOS O SéRIO RISCO DE 

PERDERMOS MAIS DIREITOS! OS AVANçOS qUE OBTEREMOS NO FUTURO DEPENDERÃO DO 
GRAU DE COMPROMETIMENTO DE CADA UM DE NÓS NA LUTA. 

Estratégias dE 
mobilização aprovadas:
• Ato no Paço no dia 12/03
• Formação de um comando de 
greve com servidores de diver-
sas áreas da pMs.
• Paralisações de uma a duas 
horas em diversos locais de 
trabalho.
• Distribuição de DVDs com 
imagens de paulo Alexandre, 
enquanto candidato, prometen-
do aumento real, valorização e 
aperfeiçoamento do pccv.
• Construir, se necessário um dia 
de paralisação geral.



n Auxílio-AliMentAção de r$ 
440,00 (r$ 20,00 por diA); 

n noMeAção iMediAtA de todos 
os concursAdos; 

n AberturA de uMA MesA 
perMAnente de discussão sobre 
o pccv;

n contribuição dA pMs de MAis 
1% dA FolhA pArA A cApep sAúde.

TEM DINhEIRO PARA 
O NOSSO AUMENTO

Agora é hora de reno-
var a energia e intensi-
ficar a campanha sala-
rial para conquistarmos 
o merecido reajuste sa-
larial. o que a catego-
ria está reivindicando 
é justo e perfeitamen-
te possível. contra os 
números dos demons-
trativos financeiros da 
pMs, publicados no úl-
timo dia 30 de janeiro, 
não há argumentos.  os 
balancetes do ano de 
2012 mostram que as 
despesas com pesso-
al ficaram em 47,13%, 
muito abaixo do limite 
imposto pela famige-
rada lei de responsa-
bilidade Fiscal, que é 
de 51% (limite pruden-
cial) e 54% o (limite 
máximo).

portanto, o discurso 
de que não há dinheiro 
não é verdadeiro. outro 
dado importante que 
pode-se ler pelos rela-
tórios é o seguinte: 

A média de gastos 
com pessoal dos 5 pri-
meiros meses do ano 
de 2012, isto é, sem o 
novo pccv, foi de r$ 
35.806.825,14.

A média das despe-
sas com pessoal de 
junho a novembro (não 
colocamos dezembro 
por se tratar de um 
mês atípico, em que 
há 13º e outros valores 
extras) ficou em r$ 
43.530.069,66.  os 
valores mostram que 
o impacto do pCCv 
foi de 21% e não de 
50%, como está di-
zendo o governo.

Já a receita líquida 

agora é ampliar a orgaNização Nos 
loCais dE trabalHo E FortalECEr a lUta

as rEiviNdiCaçÕEs abaiXo, aprovadas Em assEmblEia, 
Estão Com o prEFEito dEsdE 21 dE JaNEiro

n reAJuste de 16,2%. o índice 
corresponde A 6,2% de 
reposição dA inFlAção MedidA 
pelo inpc (índice nAcionAl de 
preços Ao consuMidor) MAis 10% 
de pArte dAs perdAs sAlAriAis 
pAssAdAs.
n AuMento dA cestA básicA pArA 
R$ 306,34, extensiVA A toDos os 
trAbAlhAdores Até o nível n-p e 
pArA todos os AposentAdos;
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da prefeitura em 2012 foi 
de r$ 1.512.981.764,72, 
sendo que as despesas 
com pessoal ficaram em: 
r$ 712.884.290,61. es-
ses valores comprovam 
que há espaço para o 

nosso aumento, pois a 
prefeitura poderia che-
gar até o limite pru-
dencial da lei de res-
ponsabil idade Fiscal 
(51% da receita): r$ 
776.159.645,30. A mar-

gem, nesse caso, seria 
de R$ 63 milhões. Consi-
derando o limite máximo 
da lei (54% da receita), 
o gasto extra possível 
com pessoal chegaria a 
r$ 104 milhões.

oU sEJa, o impaCto do pCCv Não Foi 
gigaNtEsCo Como sE oUvE Na prEFEitUra.



criado pelo ex-presi-
dente Getúlio vargas, 
com o objetivo de atre-
lar o movimento sindi-
cal das categorias aos 
governos, esse imposto 
sempre serviu apenas 
para que sindicatos, 
centrais e federações 
pouco representativos 
e sem trajetória de 
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no início de fevereiro tive-
mos um bom exemplo do po-
der que tem a organização e 
mobilização, ao invés de se 
apelar para vereador ou para 
o judiciário.

As professoras de informática 
educativa (poie) e o sindserv 
conseguiram revogação da por-

taria 05/2013, que trazia sérios 
prejuízos para os profissionais 
da educação e para os estudan-
tes. Apesar de ainda estarem 
em férias, muitas viajando, as 
educadoras se mobilizaram e 
conseguiram rapidamente pres-
sionar a secretária de educação 
a rever a medida.

parabéns a todas e todos que 
participaram! é assim que o 
sindserv entende que a ame-
aça a qualquer direito deve ser 
resolvida: com a luta direta dos 
educadores. trabalhadores or-
ganizados e em luta não preci-
sam de intermediários nem de 
falsos representantes.

PROFESSORES (POIES) DÃO 
ExEMPLO DE MOBILIZAçÃO

ATAqUE AOS NOSSOS 
DIREITOS JÁ COMEçOU!

uma mostra de que 
esse governo e a atual 
composição da câmara 
são dos mais prejudi-
ciais da história do fun-
cionalismo santista foi 
a aprovação, no último 
dia 7, do projeto que 
extingue a letra de 8 
anos e a gratificação da 
6ª parte. os benefícios, 
que eram contemplados 
pela lei orgânica, foram 
retirados graças a uma 
manobra política.

A votação aconteceu 
na surdina, enquanto os 
trabalhadores estavam 
reunidos em assembleia 
para tratar da campanha 
salarial. no ano passa-

do, a mesa diretora da 
câmara havia se com-
prometido publicamente 
que a matéria não seria 
pautada sem ampla dis-
cussão com a categoria. 
Mais uma vez a maioria 
dos vereadores atuou 
como capacho do Go-
verno. Mostraram que 
não têm palavra. este é 
mais um duro golpe con-
tra os servidores e deixa 
claro que o psdb e seus 
aliados não estão para 
brincadeira. diante da 
situação, a categoria de-
cidiu incluir na pauta de 
reivindicações da cam-
panha salarial o retorno 
destes dois direitos. 

o sindserv solicitou 
ao atual prefeito (e tam-
bém ao anterior), que 
cesse o desconto do im-
posto sindical dos hole-
rites dos funcionários. 
o imposto, referente a 
um dia de trabalho, é 
descontado sempre no 
mês de março e encami-
nhado pela prefeitura à 
caixa econômica Fede-
ral. A caixa, depois de 
algum tempo, devolve 

luta, mantivessem suas 
portas abertas às custas 
de montanhas de dinhei-
ro garfado dos trabalha-
dores. entendemos que 
os sindicatos devem se 
manter e se fortalecer 
pela capacidade de mo-
bilização e por meio da 
contribuição voluntária 
de seus associados.

A hISTÓRIA DO 
FAMIGERADO IMPOSTO

FIM DO IMPOSTO 
SINDICAL

60% para os sindicatos 
e os outros 40% são en-
viados para engordar as 
centrais sindicais pele-
gas e outros esquemas 
de manipulação dos tra-
balhadores. 

como os prefeitos 
nunca atenderam essa 
reivindicação, o sind-
serv tem devolvido 
aos trabalhadores os 
60% repassados à en-
tidade.

todos deveM pressionAr pArA 
colocAr FiM A esse desconto!

VEJA qUEM VOTOU CONTRA OS 
SERVIDORES NO SITE 

www.sindservsantos.org.br
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A resposta das urnas mostra que 
o sinserv está no caminho certo. 
A chApA 1 (dA AtuAl diretoriA), 
formada por servidores presen-
tes nas lutas encampadas pelas 
últimas duas gestões, conquistou 
mais uma vez o direito de repre-
sentar a categoria.

Apesar da Chapa 3 tentar inviabili-
zar na Justiça, no grito e até no braço 
o voto dos trabalhadores, a categoria 
se colocou em movimento para man-
ter seu sindicato combativo.

logo no primeiro dia de eleição, 
a chapa 3, formada dentro do outro 
sindicato, o sindest,  conseguiu 
uma liminar na Justiça baseada 
em mentiras. Mas os parceiros 
dos prefeitos que sempre tenta-
ram dividir a base da categoria se 
frustraram na tentativa de impedir 
a categoria de votar.

Ainda no primeiro dia da eleição, 
o sindserv conseguiu reverter a 
decisão do Judiciário, provando 
que todas as argumentações dos 
adversários eram falsas e, no mes-
mo dia, a votação foi retomada com 
a participação ainda mais ativa 
dos associados do sindicato.

como não conseguiram suspen-
der a eleição e nem inviabilizar 
o quórum, a tática dos pelegos 
passou a ser a da confusão nos 
locais de votação. tentaram im-
pedir os funcionários de votar, 
chegando ao ponto de pessoas 
ligadas à oposição agredirem al-
guns mesários.

ELEIçÕES NO SINDSERV

nada disso foi suficiente para der-
rotar o desejo da maioria de que o 
sindserv continue vivo como ins-
trumento de luta dos trabalhadores 
da prefeitura de santos.

Ganharam o comprometimento, 
a transparência e, acima de tudo, 
a defesa da classe trabalhadora. 
essa é a interpretação concreta 
das urnas.

tanto os servidores que votaram 
em peso nos locais de trabalho, 
como os aposentados que fizeram 
o esforço de comparecer na sede 
do sindicato, estão de parabéns. 
Agradecemos a confiança e temos 
plena consciência de que ela só 
aumenta a nossa responsabilida-
de! Agora é trabalharmos duro – 
diretoriA e cAteGoriA - para 
continuar avançando!

coMproMissos 
que AssuMiMos

A agenda do sindserv para os 
próximos quatro anos exigirá ainda 
mais fôlego e disposição. 

entre os compromissos que assu-
mimos está a luta incansável por me-
lhores salários, melhores condições 
de trabalho, melhorias na capep e 
mobilização por ajustes do plano de 
carreira.

outro grande desafio será a unifica-
ção dos sindicatos, mas com a cate-
goria controlando todo o processo.

A diretoria eleita garante: todas 
as batalhas serão travadas sem con-
chavos com prefeito e vereadores. 
Mas, para que essas lutas gerem vi-
tórias, a participação dos principais 
interessados – os servidores - é a 
principal arma.
veJA o que, Juntos, tereMos 
pArA reAlizAr pelA Frente:
n luta por reajuste salarial e recupe-
ração das perdas históricas;
n Manutenção de todos os direitos já 
adquiridos pelo conjunto da categoria;
n Aperfeiçoamento do pccv;
n Maior estruturação da cApep-sAú-
de e do instituto de previdência;
n Fiscalização das condições de 
trabalho;
n lei municipal que seja um instru-
mento de apuração e punição do as-
sédio moral;
n realização do 1° congresso da 
educação do Município de santos 
(professores, funcionários e equi-
pes técnicas);
n implantação das 30 horas na Prefei-
tura de santos sem redução salarial;
n unificação dos sindicatos (sem o 
conchavo proposto pelo sindest e a 
outra chapa) com a categoria contro-
lando todo o processo.

CENas da ElEição

núMeros dAs urnAs

VENCERAM OS SERVIDORES, VENCEU A LUTA

chApA 1

chApA 2

CHAPA 3 227
votos

1.530
votos

486 
votos

FÁBIO FRANCISCO


