CAMPANHA SALARIAL 2022:
PRIMEIRA ASSEMBLEIA

DIA 11/11/2021
(QUINTA-FEIRA)

19h, no Sindicato dos Metalúrgicos
(Av. Ana Costa, 55)!
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CAMPANHA SALARIAL 2022:
Salários corroídos pela inflação

Nem a inﬂação os prefeitos tucanos concederam
nessas duas últimas datas-base. Em 2022 precisaremos quebrar esse ciclo! Desde já precisamos arregaçar as mangas, conversar com os colegas e já nos
prepararmos para uma grande luta.
Até agosto/2021 já acumulamos perda de 14,83%.
Se continuar na média inﬂacionária atual, em fevereiro/2022 teremos perdido 20% no salário corroído
pela inﬂação.
HISTÓRICO
- Campanha Salarial 2020: o governo e os vereadores se aproveitaram que os servidores não podiam
mais se mobilizar por conta da pandemia e deram
ZERO%. Além da redução salarial, aumentaram em
2 pontos percentuais o desconto dos servidores para
o IPREV.
- Campanha Salarial 2021: Paulo Alexandre
(PSDB) ajudou Bolsonaro e Paulo Guedes a colocarem a “granada no bolso” dos servidores (que
eles chamam de “inimigo”) ao aceitar chantagem do
“mito”. A chantagem consistia em só liberar recursos
financeiros para os municípios os prefeitos que aceitassem não dar nenhum reajuste nos salários dos
servidores (nem a inﬂação) até o começo de 2022.
Além disso, com essa Lei Federal 173/2020 estamos esse tempo todo sem contar o tempo para qualquer benefício (licença-prêmio, anuênios, triênios,
quinquênios...).

Veja quanto você perde de salário todo mês e quanto perdeu desde março de 2019 na
CALCULADORA que ﬁzemos no site do SINDSERV: www.sindservsantos.org.br]

VOCÊ VAI DEIXAR?!?
Entendemos quem ainda está insatisfeito com relação aos descontos lá da greve
de 2017, mas precisamos tirar a discussão
do emocional, levar pro racional e calcular:
o desconto foi infinitamente menor do que
se você perdesse 5,35% do salário, todos
os meses (desde fevereiro de 2017) até sua
aposentadoria (se você tem direito à integralidade, até seu último dia de vida).
Além do mais, quem foi intransigente, não
quis negociar a reposição e impôs os descontos foi o prefeito Paulo Alexandre. E o objetivo
dele era exatamente esse: que os servidores
ficassem desanimados e resistentes a lutar

novamente por seus direitos.
Vale a pena continuar de cabeça baixa?
Se não formos pra luta, teremos mais 7 anos
de perdas salariais. Rogério Santos conta
com isso, apostando que os servidores fiquem inertes e desunidos, para poder destinar cada vez mais dinheiro público para os
amiguinhos das Organizações Sociais que,
em troca, financiam suas campanhas e empregam seus cabos eleitorais.

TODOS À ASSEMBLEIA!
DIA 11/11/2021 (QUINTA-FEIRA),
19h, no Sindicato dos Metalúrgicos
(Av. Ana Costa, 55)!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Marcia Ester Caldas dos Santos, Coordenadora Geral do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Servidores
Municipais, sócios e não sócios a esta entidade sindical, para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos– Av. Ana Costa nº 55 – Vila
Matias - Santos/SP, dia 11 de novembro de 2021, quinta-feira, às 18 horas em primeira discussão com quorum estatutário e às 19 horas em segunda discussão com qualquer número de
presentes para deliberar sobre o seguinte item: Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicação Salarial do ano de 2022.
Santos, 03 de novembro de 2021• Marcia Ester Caldas dos Santos - Coordenadora Geral
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IPREV: PREFEITO E VEREADORES-CAPACHOS
ROUBAM FUTURO DOS SERVIDORES
Não conseguimos nos
mobilizar e como resultado tivemos o governo
nadando de braçada. Não
passaram nem mesmo
as Emendas que apenas
minimizariam um pouco
os ataques. Muitas delas
sem trazer custo nenhum
para o IPREV ou Prefeitura.
Os servidores que estiveram presentes fizeram
muito barulho. Porém,
pelo tamanho do ataque,
sem a massa dos trabalhadores mobilizada, nada

conseguiríamos. Não conseguimos mostrar para os
nossos colegas o quão
duro era essa Reforma e
agora todos sofreremos
seus impactos: futuros
servidores, quem ainda
falta muito para se aposentar, quem estava quase lá e até quem já está
aposentado ou é pensionista.
Do lado de lá, nenhuma surpresa, já sabemos
como é o caráter da maioria dos vereadores-capachos que aprovaram a
Sem nenhum
pudor, o atual
Secretário de
Gestão, Rogério
Custodio,
passava para o
vereador Rui de
Rosis (pai do
atual presidente
do IPREV) as
ordens que
as repassava
ao resto do
rebanho.

Reforma do IPREV, um
dos maiores ataques da
história da categoria. Não
esperávamos nada diferente, tanto do governo

Rogério Santos (PSDB),
quanto de seus vereadores-capachos: voto subserviente, nenhum diálogo
com quem será atingido

pela Reforma e tudo para
inibir a participação dos
trabalhadores.
Fica mais uma vez a
lição para os novos em-

bates: só com SUA participação conseguiremos
resistir e avançar. Não
esqueceremos mais este
triste capítulo da história!

Veja quem são os ladrões do futuro dos servidores e aposentados
e lembre-se da cara de cada um nas eleições de 2024:

Ademir Pestana
(PSDB)

Adilson Júnior
(PP)

Adriano Piemonte
(PSL)

Augusto Duarte
(PSDB)

Bruno Orlandi
(DEM)

Cacá Teixeira
(PSDB)

Fábio Duarte
(Podemos)

Fabrício Cardoso
(Podemos)

João Neri
(DEM)

Lincoln Reis
(PR)

Marcos Libório
(PSB)

Paulo Miyasiro
(Republicanos)

Rui de Rosis
(PSL)

Sergio Santana
(PL)

Zequinha Teixeira
(PSD)

VOTARAM A FAVOR DOS SERVIDORES E CONTRA A REFORMA DO IPREV:

Audrey Keys
(PP)

Chico Nogueira
(PT)

Débora Camilo
(PSOL)

Benedito Furtado
(PSB)

Telma de Souza
(PT)
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CÓDIGO DE CONDUTA DO SERVIDOR
É GOLPE CONTRA A CATEGORIA
O novo ataque do Rogério Santos para cima da categoria é o Código de Conduta e Ética do Agente
Público Municipal de Santos. O texto
já passa por consulta pública e está
recheado de armadilhas para amordaçar e aumentar os instrumentos
de punição de forma inconstitucional
aos trabalhadores.

A tal “consulta pública” não funciona de fato como uma ferramenta
de debate, é só uma artimanha do
prefeito para passar a falsa ideia de
que houve discussão com a população.
O SINDSERV já se manifestou
sobre os graves problemas do novo
código para o governo. Como já é

O governo criou uma Comissão
de Negociação Sindical (CNS).
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Venha discutir esse assunto na
assembleia da Campanha Salarial 2022!

11/11/2021
(QUINTA-FEIRA),

19h, no Sindicato dos Metalúrgicos
(Av. Ana Costa, 55)!

costume, os representantes do prefeito se negaram a escutar.
Se forem implantadas, as mudanças colocam no lixo princípios fundamentais e inalienáveis
como, por exemplo, a presunção de inocência, que prevê que
ninguém deve ser considerado
culpado até prova em contrário.

Luta contra a Reforma
Administrativa CONTINUA!
A Proposta de Emenda à Constituição 32 (PEC 32), que institui a Reforma Administrativa, segue em pauta no
Congresso, dando carta branca para
os políticos dominarem completamente
a máquina estatal, loteando os cargos
públicos e transformando o serviço público num grande curral eleitoral.
Se o texto passar, o dinheiro público
poderá ser desviado oficialmente para
as empresas amigas, as campanhas
eleitorais e as rachadinhas (aquele esquema em que o político contrata alguém, mas exige que o contratado deposite parte do próprio salário na conta

do político).
No fim de setembro, um substitutivo
do deputado Arthur Maia (DEM-BA) à
PEC foi aprovado na comissão especial
e os retrocessos continuam no texto,
que agora vai ao plenário da Câmara.
Por isso, os servidores municipais
de Santos, junto com funcionários públicos de outras esferas e regiões, precisam se manter unidos e mobilizados.
Acesse www.contrapec32.com.br
para saber mais sobre o assunto e fique atento às futuras convocações do
SINDSERV para as próximas manifestações.

VAGABUNDO!

Paulo Guedes, principal autor da
Reforma, faturou R$ 14 mil POR DIA
com o aumento do dólar. Em 1 mês
o parasita recebeu o salário de 200
servidores municipais! Lembra da
declaração dele no começo do governo?
“Dólar alto é bom. Empregada
doméstica estava indo para Disney,
uma festa danada”. Pois é, agora
sabemos que não era apenas preconceito contra as trabalhadoras,
Guedes lucra muito com o dólar alto
com seus investimentos em paraísos fiscais.

Órgão Informativo do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos. SINDSERV: AV. CAMPOS SALES, 106 | CEP. 11013.401 | VILA NOVA | SANTOS/SP
Edição e Textos: Victor Martins (MTB 46.282-SP) • Impressão: Diário do Litoral • Diagramação: cassiobureau.com.br • Tiragem: 10.000 exemplares

(13) 9 9179-0838

13. 3228.7400

sind_serv@uol.com.br

www.sindservsantos.org.br

/SindservSantos

/sindservsantos

