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Ganhamos dinamismo
A reformulação do Estatuto do

Sindicato dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Sorocaba, ocorrida antes das
eleições sindicais de novembro de 2004,
abriu para a atual gestão (2005/2007) a
possibilidade de reforçar a Diretoria
com novos nomes que vieram contri-
buir com suas experiências profissionais
e capacidade de liderança e mobiliza-
ção. Com isso, o Sindicato ganhou mais
dinamismo nas suas ações e essa cons-
tatação pode ser medida no balanço do
primeiro semestre de 2005.

Agora, temos Diretores para áre-
as tão importantes e estratégicas como
a de Esportes, Sócio-Cultural, Comuni-
cação, Assuntos Trabalhistas, Relações
Sindicais, Patrimônio. Cada Diretor, ao
mesmo tempo em que está desenvol-
vendo planos de trabalho específicos
para a sua área, também está integra-
do  ao conjunto da Diretoria, dando a
sua contribuição para assuntos de inte-
resse geral dos Servidores.

Uma demonstração dessa união
foi dada na negociação salarial deste
ano, quando todos os Diretores partici-
param das reuniões com o Prefeito  e
seus secretários, além de outras ações,
na busca do melhor acordo possível para
os servidores. Foi uma prova de fogo,
principalmente para os novos diretores,
que se depararam pela primeira vez com
uma negociação difícil e que exigiu gran-

de capacidade de organização e parti-
cipação dos Servidores. Não consegui-
mos aumento real, mas garantimos a
reposição da inflação de 2004 com um
reajuste de 7,67% em duas eta-
pas:6,57% retroativos a janeiro e 1,03%
a partir de novembro sobre os salários
de outubro.

Fechado o acordo, continuamos
a negociar cláusulas sociais com a Pre-
feitura.

Paralelamente, realizamos estu-
dos extenuantes a respeito do Plano de
Cargo e Carreira (PCC) entregue em
dezembro/2004. Solicitamos diversos

esclarecimentos, sem ter tido resposta,
o que gerou a criação de um calendário
de audiências públicas em andamento
na Câmara Municipal.

Logo após o reajuste salarial, vi-
eram as discussões sobre o projeto de
lei da reforma administrativa.  O Sindi-
cato, sempre atento, alertou os verea-
dores sobre falhas no projeto entregue
à Câmara Municipal pela Prefeitura.

Outra situação difícil ocorreu
quando soubemos, via imprensa, do en-
vio de projeto pela Prefeitura, aumen-
tando a contribuição previdenciária dos
servidores para 11%, em cumprimento

a uma determinação do governo fede-
ral, o que na prática compromete parte
do  reajuste salarial, arduamente bata-
lhado. Por isso reivindicamos à Prefei-
tura uma compensação financeira, o que
ainda está sendo estudado.

Por outro lado, os Servidores não
deixaram de fazer as reivindicações
através do Sindicato. Diversos pedidos
foram atendidos, enquanto outros ain-
da aguardam soluções ou respostas da
Administração Municipal e de outros
órgãos municipais.

As discussões sobre a Reforma
Sindical também têm sido de grande im-
portância, principalmente quando se tem
pelo passado recente os prejuízos cau-
sados aos Servidores Públicos com a
Reforma da Previdência.  A propalada
Reforma Sindical também visa retirar
direito dos trabalhadores, através de
mudanças que o governo federal preten-
de implantar na organização dos sindi-
catos.

Não existem pequenas ou gran-
des reivindicações quando se trata de
lutar pela valorização dos trabalhadores.
Todos os problemas têm que ser  trata-
dos com empenho e seriedade. O apoio
dos Servidores às ações da diretoria do
Sindicato é sempre fundamental  na ob-
tenção de resultados. É isso o que mos-
tra o balanço do nosso trabalho nos pri-
meiros seis meses de 2005.

Veja as atividades
do Clube de Campo

Conheça a
programação de
lazer e recreação,
e confira dias e
horários e saiba
como participar.
Pág. 8

É hora de discutir o Plano
de Cargos e Carreiras (PCC)
Em dezembro de

2004 o Prefeito
entregou estudos

de um novo PCC.
Veja o que

achamos do
plano. Pág. 5

O projeto de
Reforma Sindical

enviado pelo governo Lula
ao Congresso traz prejuízos

aos trabalhadores.
Pág. 3

Os Servidores têm lotado as audiências públicas na Câmara -para discutir o PCC
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DIRETORIA EXECUTIVA
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Maria Winnifred L.A. Sie (Winny) - SECID
Vice-Presidente:
Zaqueo Alves Pereira - URBES
Diretor Administrativo:
Roseli Miranda Coelho - SES
Diretor Financeiro:
Jefferson Luís de Oliveira - SAAE
Diretor Patrimônio:
José Gilberto Gomes - SAAE
Diretor Sócio-cultural:
Jurandy Gomes da Silva - SETDS
Diretor Esportes:
Humberto Souza Santos - SEAD
Diretor Assuntos Trabalhistas:
Sergio Ponciano de Oliveira  - SEDU
Diretor Relações Sindicais:
Marcelo Stéfani  - SES
Diretor Comunicações:
Juliana Oliveira da Silva Prestes - SEDU

SUPLÊNCIA DA DIRETORIA
1ª: Rosa Galvan  - SEHAUM
2ª: Silmara C.R. da Silva Noronha - SEDU
3ª: Everaldo B. Ferreira - Aposentado
4ª: Josué Ferreira de Campos - SEMES
5ª: Uires Claiton Marsal Telles - SEOBE

CONSELHO ASSOCIATIVO
Ângela Maria Pires - SECID
Carlos Ivan de Morais - SECID
Célia Maria da Silva - SEDU
Cinira Moreira Maria - SEMES
Darci Lourenço - SEMES
Denisemeide Perez Tarquini - SEDU
Edmar Luiz Voticoski - SETDS
Hamilton José da Silva - Aposentado
Isabel dos Santos Almeida - SES
José Carlos Marques Minhonha - SAAE
Luiza Silva Franco - SECID
Olegário de Carvalho Júnior - FUNSERV
Orlando Aiello - Aposentado
Osvaldo dos Santos Filho - Aposentado
Paulo Ferraz - Aposentado
Roberval Coelho - SEAD
Sebastião O. Porangaba - SEAD
Willian Aparecido Rosa - SEF
Wilson de Moura - SES

COMISSÃO FISCAL
Antonio João Ribero – SEF
Daniel Mário Ribeiro Junior – SES
Laíde Aparecida Pinto Trindade – SERH

SUPLÊNCIA DA COMISSÃO FISCAL
Iara Cristina Senhorinho Videira – SECID
Luiz Carlos Garcia Ortega – Aposentado
Luiz Godinho - Aposentado
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Contribuição Previdenciária

Alíquota aumenta para 11%
A partir de 1º de outubro a con-

tribuição previdenciária passará a ser
de 11% para todos os servidores muni-
cipais de Sorocaba . O aumento da
alíquota foi oficializado em projeto de
lei da Prefeitura aprovado pela Câma-
ra Municipal. Significará  uma “mordi-
da” nos vencimentos de todos os servi-
dores ativos e aposentados, conforme
tabela de isenção.  Atualmente a con-
tribuição varia de 6% a 7,5%, confor-
me a faixa salarial. Os  aposentados
hoje contribuem com a metade desses
valores.

O projeto de lei foi  enviado à
Câmara Municipal sem o conhecimen-
to do Sindicato. A entidade solicitou a
realização de uma audiência pública,
que ocorreu  no início do mês de maio
para que a Administração efetuasse al-
guns esclarecimentos.

A medida foi tomada em cum-
primento da Emenda Constitucional nº 
41, de 19 de dezembro de 2003 – a fa-
mosa “Reforma da Previdência”. Essa
“Reforma”, além de aumentar a idade
para a aposentadoria, também obrigou
todos os servidores (além dos federais,
os estaduais e municipais) a contribuí-
rem com 11% .

Com  a aprovação da lei munici-
pal, a medida começa a valer a partir
de  1º de outubro, sob pena de o muni-
cípio sofrer a suspensão do recebimen-
to das verbas federais  (merenda esco-
lar, saúde, educação, entre outras).

O reajuste salarial deste ano foi
de 6,57% e mais 1,03 % a partir de no-
vembro. O  aumento de alíquota previ-
denciária, para a maioria dos servido-
res, será de  4,5 %. No frigir dos ovos,

o reajuste salarial será bem menor que
a inflação do ano passado (7,6%). Di-
ante disso, a Diretoria do Sindicato so-
licitou, em reunião com o  Prefeito, es-
tudo para possível compensação dessa
perda.

Para se ter uma idéia do impacto
da nova alíquota,  quem ganha um salá-
rio de R$ 1.000,00 recolhe para a pre-
vidência atualmente R$ 65,00. No

holerite de outubro, o desconto será  de
R$ 110,00 (R$ 45,00 a mais). Entre os
aposentados, há casos em que haverá
redução na contribuição e outros terão
aumento.

È preciso lembrar que  a Prefei-
tura deve também aumentar a sua con-
tribuição, a fim de garantir  o equilíbrio
financeiro e atuarial, conforme deter-
mina a Constituição Federal.

EXPEDIENTE

APOENA

EDIÇÃO DE JULHO/2005

Direção Geral:  Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Sorocaba. Jornalista
Responsável:  Marcelo Macaus - MTb 39.864/
SP. Tiragem: 7.000 exemplares. Impressão:
Gráfica do Diário de Sorocaba

Servidores
aguardam resposta
do pedido de
compensação
financeira feita à
prefeitura
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Reforma Sindical

Reforma Sindical é ruim para trabalhadores
O Governo Federal encaminhou

ao Congresso Nacional o Projeto de
Emenda Constitucional (PEC), que trata
da tão falada Reforma Sindical. O pro-
jeto, segundo o próprio Governo, tem o
objetivo de promover a “Moder-nização
do Movimento Sindical no Brasil”, que
está corrompido e ultrapassado. A pro-
posta é altamente perigosa para todos
os trabalhadores do Brasil, principal-
mente para nós Servidores Públicos. A
seguir, relatamos alguns e conflitantes
tópicos da proposta:

Fim da Unicidade Sindical na
Base (Município): permite a criação
de mais de um Sindicato representando
a mesma categoria dentro do municí-
pio, sendo organizados e fundados pe-
las Centrais Sindicais. Seriam os sindi-
catos derivados ou  biônicos. Esta pro-
posta vem para fragmentar as entida-
des fortes e enfraquecer o movimento
sindical.

Centrais Sindicais: legaliza to-
das as Centrais existentes hoje (CUT,
CGT, Força Sindical, etc.), e, de certa

forma, obriga os sindicatos a ficarem
vinculados às mesmas. Essas Centrais
passariam a comandar as Negociações
Coletivas.

Imposto Sindical: será substi-
tuído por uma Contribuição Negocial,
que pode ser até 1% de todo o rendi-
mento do trabalhador no ano anterior.
Hoje o servidor contribui uma única vez
no ano com o valor de um dia de salário
do mês de março (= 3,33%). Com a
proposta  do governo federal poderá
passar a contribuir com 13,33%.  O
associado ao Sindicato continuará a
contribuir também com a mensalidade.

Objetivos da Proposta

O objetivo principal dessa pro-
posta é enfraquecer o movimento sin-
dical para que logo após seja efetuada
a Reforma Trabalhista. O governo quer
retirar os direitos adquiridos pelos tra-
balhadores ao longo de muito tempo:
não haveria mais o fundo de garantia,
PIS, Licença Maternidade, Licença
Paternidade, multa de 40% sobre o

FGTS quando há a dispensa sem justa
causa, seguro-desemprego. Outros di-
reitos seriam flexibilizados, isto é, o  13°
Salário e as férias poderiam ser pagos
parceladamente durante os 12 meses
do ano, entre outras maldades.

Para nós Servidores Públicos,
seria muito pior, pois além de tudo o que
já foi falado, estarão limitando a atua-
ção dos Sindicatos de Servidores. Es-
sas entidades estariam impedidas de
entrarem com ações judiciais e
extrajudiciais,  impedindo assim a atua-
ção dos Sindicatos na defesa dos inte-

resses e direitos de todos os servido-
res.

Assim, nós do Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais de Soroca-
ba somos totalmente contra esse proje-
to que visa querer escravizar todos tra-
balhadores e servidores do Brasil, em
detrimento aos interesses escusos do
Capital Estrangeiro.

Pense nisso: é o seu futuro e o
de seus filhos que está em jogo.

Maiores informações no site do
nosso Sindicato: www.sspms.com.br.

www.sspms.com.br
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Acordo Coletivo

Garantimos a reposição das perdas
Os meses de janeiro, fevereiro e

março de 2005 marcaram a história dos
Servidores de Sorocaba e do trabalho
da Diretoria do nosso Sindicato na luta
por aumento salarial para a categoria.
Foram três meses de muita movimen-
tação: negociações entre  o Sindicato e
o Prefeito, plebiscito junto aos Servido-
res, audiência pública, reuniões com os
Vereadores e entre estes e o Prefeito.
Tudo isso acompanhado pela imprensa
escrita e falada, que entenderam  a im-
portância do fato.

 Como resultado dos esforços de
todos os envolvidos, conseguimos fazer
com que o Prefeito melhorasse a sua
proposta inicial de 4%  para o índice de
7,67% - o que significou a reposição das
perdas salariais.

O reajuste salarial foi de 6,57%
retroativos a janeiro e mais 1,03% a
partir de novembro sobre o salário de
outubro, totalizando 7,67%. Mas ainda
ficamos sem o aumento real de salário.
Cabe ressaltar que o índice inicial foi
modificado para 5%  na segunda reu-
nião. A Câmara Municipal, com a par-
ticipação da grande maioria dos Verea-
dores, em reunião com o Prefeito, ofe-
receu auxílio no sentido de deixar de
receber mensalmente o valor corres-
pondente a 1,5% do total de folha de
pagamento da Prefeitura. Por fim,  na
última reunião com o Sindicato, após
muitas discussões,  o Prefeito finalizou
os números já citados.

A Diretoria do Sindicato, ao ava-
liar os resultados da negociação salari-
al, enfatiza como destaque a participa-
ção maciça dos Servidores, o apoio da
Câmara e o esforço da própria Admi-

nistração Municipal, que reconheceu a
necessidade de atender o pedido dos
servidores e com isso elevou índice de
4% para 7,67%.

O Sindicato não se deu por ven-
cido em momento algum, mesmo nos
instantes mais difíceis das negociações.

Plebiscito

O plebiscito foi realizado de 2 a
7 de março em 214 unidades internas e
externas de trabalho: Prefeitura, Câma-
ra, SAAE, URBES, FUNSERV e As-
sociação dos Aposentados e Pensionis-
tas da Prefeitura Municipal de Soroca-
ba. “Isso mostra a representatividade
do resultado, que demonstrou a insatis-
fação dos Servidores quanto à propos-
ta inicial do Prefeito”, avalia a Presi-
dente do Sindicato, lembrando que a
valorização dos Servidores foi uma das

propostas de trabalho do atual Prefei-
to.

Em 2 de março, a Diretoria do
Sindicato também publicou na impren-
sa uma Carta Aberta aos Servidores na
qual informou o andamento das nego-
ciações. No documento, o Sindicato
lembrou que os dados que serviram de
base para as nossas reivindicações ti-
veram como referência números ofici-
ais publicados no jornal “Município de
Sorocaba”, órgão oficial da Prefeitura.

Encaminhamento

Após o acordo salarial, o Sindi-
cato continua a negociar com a Prefei-
tura, por meio da Secretaria de Recur-
sos Humanos, outros 24 itens de inte-
resse dos Servidores, protocolado no
início das negociações salariais (veja a
relação nesta página).

Veja algumas cláusulas
em negociação

Gratificação de Natal : cumprimento da
Lei 3.800/91, artigo 131, & 3º - paga-
mento de 50% da gratificação no mês
de gozo das férias do servidor, poden-
do optar para receber no mês de no-
vembro.
Férias : cumprimento da Lei 3.800/91,
art. 73, quando à possibilidade de o
funcionário converter 1/3 do período
das férias em abono pecuniário.
Licença-prêmio : reserva de uma ver-
ba mensal destinada ao pagamento,
já incluso os casos específicos como
problemas de saúde e/ou despejos.  A
análise desses casos deverá ficar a
cargo de Assistente Social do Ambula-
tório Ocupacional.
Licença-prêmio URBES : extensão do
benefício para os Servidores da Urbes.
CIPA: restabelecimento  nos setores da
Prefeitura.
Guarda Municipal 2ª classe : revisão do
salário base, hoje inferior ao piso  sa-
larial dos servidores.
Assistência Jurídica para os Servido-
res: que responderem por crimes, nas
áreas cível e criminal, em razão do tra-
balho, bem como cela especial para
os Guardas Municipais.
Seguro de vida : para os Servidores que
dirigem carros oficiais
Auxílio transporte : para os Servidores
que utilizam carro próprio para ir ao tra-
balho
Refeição : revisão do valor cobrado dos
Servidores
Crachá de identificação personaliza-
do : fornecimento para todos os Servi-
dores
Cursos de Capacitação e Treina-
mento : para os  Servidores.
Adicional de periculosidade : regulari-
zação do benefício através de lei muni-
cipal.

Diretores do Sindicato fizeram várias reuniões com o Prefeito na campanha salarial
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Planos de Cargos e Carreiras (PCC)

É hora dos Servidores dizerem o que
acham dos novos estudos de PCC

Como já é de conhecimento da
grande maioria dos Servidores, no final
de dezembro/2004, o então Prefeito
entregou ao Sindicato cópia de estudos
de um novo Plano de Cargos, Carrei-
ras e Vencimentos (conhecido como
PCC) para os Servidores.

Após análises aprofundadas, o
Sindicato enviou à então Secretaria de
Administração diversos questionamen-
tos sobre o conteúdo desses estudos,
pois vários pontos não ficaram claros
para nós.

Passados três meses da entrega
desses questionamentos, nenhuma res-
posta foi enviada a nós. Porém, aten-
dendo os pedidos dos colegas Servido-
res, o Sindicato decidiu pela distribui-
ção de cópia dos documentos em todas
as unidades municipais, isto é, Prefei-
tura e SAAE, ocorrida nos meses de
abril e maio.

 Começou em junho e ainda con-
tinua em andamento, na Câmara Muni-
cipal, um calendário de audiências pú-
blicas para discutir os estudos. São de-
batidos o PCC das áreas da Saúde,
Educação, Guarda Municipal, Técnica,
Administrativa e Operacional, e SAAE.

Nessas audiências os colegas
têm oportunidade para manifestarem-
se quanto aos estudos realizados e apre-
sentar sugestões. Cabe informar que
não nos foi dada oportunidade para con-
tato com a FGV (firma contratada para
a elaboração dos estudos) e nem com
o grupo de Servidores que foram no-
meados para realizar esses estudos.

O Sindicato irá se manifestar ofi-
cialmente somente após a realização de
todas as audiências públicas, contudo,
já vem demonstrando a sua preocupa-
ção quanto às propostas contidas nos
estudos elaborados pela FGV. Nós es-
tamos recebendo sugestões e propos-
tas dos servidores que deverão ser en-
tregues na Sede ou enviando por e-mail:
sergio@sspms.com.br , pois trata-se
de estudos iniciais para um novo PCC.

Ainda em relação ao PCC, a Di-
retoria do Sindicato lembra aos Servi-
dores que já contamos com um Plano
de Cargos e Carreira elaborado na ges-
tão do ex-Prefeito Antonio Carlos
Pannunzio. Porém, o plano foi apenas
publicado, em 1992. De lá para cá, ne-
nhum outro Prefeito preocupou-se em
aplicar o PCC.

O Sindicato moveu ação judicial
para que a Administração Municipal
aplicasse a lei. Essa ação abrange to-
dos os servidores que estavam em ati-
vidade em 1992 e os que entraram pos-
teriormente. Por enquanto, a ação ain-
da está em tramitação no Tribunal de
Justiça de São Paulo.

Quanto ao Magistério, o PCC foi
elaborado em 1994, na gestão do Pre-
feito Paulo Mendes, e vem sendo apli-
cado até hoje, exceto quanto à avalia-
ção de desempenho.

O Sindicato avalia que a Prefei-
tura e o SAAE, ao deixarem de aplicar
o PCC já existente, vêm prejudicando
os Servidores, na medida em que não
possibilita o seu crescimento funcional.

Servidores da educação lotam plenário da Câmara Municipal na audiência sobre PCC

Servidores da saúde participam das discussões sobre o PCC
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Servidores cobram mais transparência
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Maior transparência na divulga-
ção da  aplicação dos recursos do Fun-
do de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valoriza-
ção do Magistério (Fundef). Essa é a
cobrança que  tem sido feita pelos Ser-
vidores da rede municipal de ensino e o
Sindicato tem tomado as providências
para  buscar dados e informações que
mostrem os valores dos repasses da
verba federal para a Educação e de que
forma estão sendo aplicados esses re-
cursos, incluindo os gastos com pes-
soal, manutenção e desenvolvimento  e
demais projetos educacionais.

O Sindicato, cumprindo o seu
papel, encaminhou à Administração
Municipal (SEDU, SEF e SEAD) pedi-
dos de esclarecimentos sobre várias
dúvidas. Entre elas, qual a previsão do
total de valores do Fundef para Soro-
caba em 2005 e quanto desse valor de-
verá ser destinado à folha de pagamento
e para a manutenção da educação.

Em  reunião e audiência  pública
realizadas nos meses de abril e maio
com  representantes da Secretaria da
Educação (SEDU), da Secretaria de Fi-
nanças (SEF) e do Conselho do Fundef,
os  Professores e  a Diretoria do Sindi-
cato questionaram  se todo o dinheiro é
usado exclusivamente no ensino funda-
mental e qual o valor per capita repas-
sado para  cada aluno. No entanto, di-
versas  dúvidas  ficaram sem esclare-
cimentos e as autoridades  afirmaram
que muitas questões levantadas pelos
presentes  são  de  prerrogativas exclu-
sivas da Administração Municipal, à qual
compete estabelecer os critérios para
aplicação dos recursos do Fundef.

Foi solicitado o  envio bimestral

do  relatório de prestação de contas às
unidades escolares e ao Sindicato,  com
dados objetivos, que mostrem o que
entrou e o que foi pago e realizado com
os recursos do Fundef. Os dados pode-
riam ser publicados no jornal “Municí-
pio de Sorocaba”, órgão informativo da
Prefeitura, o que daria mais transparên-
cia e facilitaria o controle da aplicação
dos recursos.

Outra questão abordada pelos
professores  é quanto à composição do
Conselho do Fundef. De  acordo com a
legislação municipal vigente, a indica-
ção dos seus membros  é de compe-
tência  exclusiva  da Administração
Municipal. Esse sistema é tido pelos
professores  como ‘antidemocrático’,
por isso querem ter o direito de partici-
par da escolha de seus representantes
através de eleição direta  e que isto
ocorra também com os demais segmen-
tos que compõe esse órgão.

Previsão de repasse para 2005

Sorocaba deverá receber cerca
de R$ 33,5 milhões em repasses do
Fundef em 2005. Desse valor total, R$
26 milhões correspondem à retenção
dos repasses estaduais e federais ao
município e outros R$ 7 milhões são
referentes ao índice de municipalização
do ensino, conforme informação
publicada na imprensa.  Criado em 1996,
o Fundef tem seus recursos compostos
da retenção de 15% das receitas em
cada Estado de impostos como o ICMS,
FPM/FPE, IPI-Exportação e Compen-
sação Financeira da Lei Kandir. Os re-
cursos são recolhidos ao governo fede-
ral e repassados aos municípios de acor-

do com o número de matrículas exis-
tentes no ensino fundamental.

Fundeb

No mês de junho o governo fe-
deral  enviou para o Congresso Naci-
onal o Projeto de Emenda Constituci-
onal (PEC) para  criação  do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb),
que substituirá o Fundef, com previ-
são de vigência a partir de 2006.

Com o  Fundeb, o governo fe-
deral pretende definir o financiamento
dos ensinos infantil, fundamental e mé-
dio,  que  garanta   vagas nas escolas
públicas para todos os cidadãos brasi-
leiros.

1ª série - 6 anos

O governo federal, através da Lei
11.114/2005, determinou que  a partir
do próximo ano, todas as crianças  com
seis anos de idade deverão ser matri-
culadas na primeira série do ensino fun-
damental.

O Sindicato, preocupado com o
futuro da  rede municipal, especialmente
do ensino infantil,  no mês de junho en-
tregou  à Secretária da Educação, com
cópia ao Sr. Prefeito e ao Sr. SERH,
diversos questionamentos sobre o au-
mento considerável do número de alu-
nos  para o ensino fundamental, que
poderá  implicar  na  redução do aten-
dimento à demanda de educação infan-
til, caso a Administração não se
estruture  em tempo hábil.

Em ofício enviado em março à Pre-
feitura, a diretoria do Sindicato voltou a
cobrar o pagamento de diferença de
vencimentos dos integrantes do quadro
do Magistério, em decorrência das pro-
moções.  Isto porque  as promoções
só foram pagas após a sua publicação,
geralmente ocorrida em meados de
cada ano, conforme entendimento do
então Secretário da SEAD.  Essa situa-
ção teve início a partir de 2002.

A legislação é clara quando cita que
o período levado em conta para avalia-
ção anual  abrange os meses de janei-
ro a dezembro (exercício). Portanto, as
promoções devem ser automáticas
toda vez que o integrante do quadro do
magistério atingir a pontuação prevista.
A publicação das promoções ocorre so-
mente após   apurada a pontuação cons-

tante na  Lei 4.599/94.
Cabe informar  que o controle é feito

manualmente pelos funcionários da Se-
cretaria da Educação e devido a
inexistência de um programa
informatizado, o processo é muito mo-
roso e precisa ser feito com muita pre-
cisão. Também devido  ao acúmulo de
serviços da SEDU no início de cada ano,
as promoções são   finalizadas sempre
nos meses seguintes, com    as Reso-
luções  sendo publicadas  somente em
junho ou julho.

Ora, em função das  dificuldades ad-
ministrativas e operacionais da Prefei-
tura, os servidores não podem ser pre-
judicados. Portanto, é correto o pedido
dos servidores do Magistério, e o Sindi-
cato deseja que o   atendimento seja o
mais breve possível.

Magistério: promoção
pagamento dos atrasados



Divisão de Promoção e Assistência
Social - transferida

Por conta da estrutura precária no prédio
de atendimento da Divisão de Promoção e
Assistência Social da Secretaria da Cidada-
nia (SECID), o Sindicato cobrou medidas ur-
gentes e a Prefeitura transferiu essa Divisão
para um prédio na avenida Washington Luiz.

A estrutura antiga colocava em risco a
segurança dos servidores e dos munícipes.
O Sindicato pediu uma perícia e interdição
do local. O risco era tanto que, no final do
mês  de fevereiro, parte do forro de uma sala
desprendeu-se e caiu sobre a cabeça de uma
companheira servidora,  o que gerou abertu-
ra de comunicação de acidente de trabalho.
Essa alerta já havia sido dada pelo Sindicato
no início de 2004.

Após o acidente, providências necessá-
rias foram tomadas, culminando na transfe-
rência da Divisão para o novo endereço. Ë
um local  mais adequado para o  trabalho que
essa Divisão desenvolve, atendendo  gran-
de número de  munícipes.

Equipamento para o  Pró-Nutrir

Por força das reivindicações das funcio-
nárias do Pró-Nutrir da
SECID, através do Sindicato, a SEAD provi-
denciou a compra de equipamento para o
transporte de materiais (sabemos que as
Chefias também fizeram o mesmo pedido, por
diversas vezes). Agora, aguardam da Secre-
taria de Recursos Humanos outras providên-
cias, que visam diminuir o peso dos traba-
lhos desenvolvidas pelas que lá trabalham.

As companheiras são responsáveis pelo
preparo diário de leite de soja e de farinha
multi-mistura, fornecidos pelos Centros de
Saúde para as crianças, gestantes e idosos
com problema de desnutrição.

Laboratório Municipal

O Laboratório Municipal da Prefeitura re-
quer providências urgentes na solução de
vários problemas que afetam sua estrutura e

colocam em risco a segurança dos servido-
res que ali trabalham, bem como dos
munícipes que procuram a unidade. No iní-
cio do ano duas servidoras sofreram grave
acidente de trabalho.

O Sindicato levou a situação ao conheci-
mento das Secretarias da Saúde e da Admi-
nistração. Porém nesse meio tempo,  quase
nada mudou.

A diretoria do Sindicato vai continuar co-
brando soluções  dos responsáveis, antes
de novos acidentes ocorram  prejudicando
os já mencionados, além da  própria
municipalidade.

Reforma da Sede

A Sede do nosso Sindicato (foto) está
mais bonita e oferece melhores condições
de atendimento aos associados. O prédio
passou por uma reforma, já concluída. Os
atendimentos com Dentista e Departamen-
to Jurídico ficam agora no térreo do prédio,
juntamente com os serviços de Cabeleirei-
ra e Recepção.

Atenção!!! O corte de cabelo agora é grá-
tis. Agende horário: segunda a sexta-feira.
Aproveite a oportunidade e marque seu ho-
rário de atendimento.

Enquanto isso, no SAAE ...

No SAAE, atendendo às reivindicações
entregues pelo Sindicato,  foram abertos dois
processos administrativos: um, com relação
às  frotas e veículos, e o outro, sobre a refor-
ma da unidade da rua Sevilha.

Em 28 de março, após os Diretores visita-
rem a unidade,  o Sindicato protocolou ofí-
cio, solicitando  providências para a melho-
ria das condições  das frotas e veículos, que
trafegam com os funcionários levando, no
mesmo veículo e  de forma inadequada,   equi-
pamentos e materiais de trabalho.

Outras providências são necessárias vi-
sando melhoria do refeitório e  dos vestiári-
os.

A Diretoria da autarquia está realizando
licitações, para contratação dos serviços que
certamente deverão trazer benefícios para os
servidores, na realização dos seus trabalhos.

Guarda Municipal

O Sindicato, cumprindo o seu papel,  tem
batalhado por melhores condições de traba-
lho para os Guardas Municipais. Novamente
a diretoria da entidade enviou à Prefeitura ofí-
cio no qual reivindica equipamentos de tra-
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balho para o efetivo como aquisição de ar-
mas, coletes anti-balísticos, rádios-
comunicadores, manutenção e reforma das
viaturas e motos.

Pedimos também apoio e suporte psicoló-
gicos para os guardas: exames periódicos com
psicólogo, acompanhamento psicológico per-
manente aos GMs que participam de ativida-
des estressantes e aos que apresentam afas-
tamentos médicos com CID específico, além
de apoio com assistente social, psicológico e
médico (ortopedia/fisioterapia) para os GMs
que possuem restrições médicas.

Outra preocupação dos companheiros
Guardas Municipais, que já foi transmitida an-
teriormente,  é a necessidade de se ter uma
cela especial, em caso de prisão. Isso  é ne-
cessário em decorrência das  características
específicas  do trabalho que desenvolvem, e
visando a preservação da sua integridade fí-
sica.

As cobranças do Sindicato  estão surtin-
do efeito, visto que a Administração já está
providenciando a aquisição de coletes, armas,
munição, bem como,  deu início no mês de
junho a realização de cursos de capacitação,
conforme já citado pela imprensa.

URBES

O Sindicato, sensível aos problemas dos
funcionários, protocolou pedido junto a Em-
presa Pública Municipal, solicitando a com-
pra de um equipamento (martelete) para facili-
tar a vida dos funcionários que trabalham na
implantação de pontos e abrigos. Ocorre que,
até a presente data, não fomos atendido, e os
servidores continuam sofrendo para realizar
o seu trabalho. Brevemente estaremos solici-
tando uma reunião com o Presidente da UR-
BES, para tratar deste e  de outros assuntos
de interesse dos servidores.

Os funcionários da URBES do setor Ope-
racional da Rua Chile, após solicitação junto
ao Sindicato, conquistaram o direito de tomar
café da manhã, assim como os nossos com-
panheiros da PMS, já o fazem há muito tem-
po. A colaboração da PMS, através da SEAD,
foi fundamental no atendimento.

Fachada da Sede do Sindicato totalmente reformada



Clube de Campo

Esporte, festa, diversão...
Lembra da canção dos Titãs que

diz que a gente não quer só comer, quer
além disso diversão, balé, arte? Pois é.
O trabalho da diretoria do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de So-
rocaba na luta por melhores condições
de vida inclui a criação de uma estrutu-
ra voltada também para as atividades
de lazer, recreação, esportes. Porque
ninguém é de ferro, todo mundo tem
direito a ser feliz e sonhar.

A nossa estrutura, dotada de equi-
pamentos para suporte de todas as
atividades, é o Clube de Campo, um
patrimônio de todos os Servidores,  lo-
calizado na rua 28 de Outubro, nº 250,
no Jardim do Paço, vizinho do Fórum.

A programação de atividades no
clube foi farta no primeiro semestre
deste ano e muita coisa continua a ro-
lar. Se você participou, sorte sua. Se
não, sempre é hora de fazer uma visita
ao clube e conferir o que temos. Você
não vai se arrepender.

No primeiro semestre tivemos
carnaval, comemoração do Dia do Tra-
balho,  sextas dançantes, concurso de
videokê, apresentações musicais.  No
carnaval, os Servidores foliões demons-
traram que têm muito samba no pé e
alegria na cabeça.

As sextas dançantes estão cada
vez mais concorridas. Para quem se amar-
ra em dançar, a partir de agosto haverá
mais um dia com essa opção. Será o do-
mingo dançante, no terceiro domingo de
cada mês, das  14 às 18 horas.

Atividades do
Clube de Campo
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Concurso de videokê: aos sábados
à tarde. Iniciado em junho, vai até 23
de julho e os prêmios aos vencedo-
res serão entregues em 31 de julho.
Venha conferir.
Videokê:  todos os sábados a partir
das 14 horas (em julho, após a parti-
cipação dos candidatos do concurso).
Sexta dançante:  1ª sexta-feira de
cada mês. A partir de agosto em novo
horário: das 22hs às 3hs.
Happy-Hour:  a partir de agosto, no 3º
domingo de cada mês, das 14 às
18 horas.

Academia:
Terça a sexta-feira 8:40 as 12:00

15:30 as 20:00
Sábado 9:30 as 12:30

13:30 as 16:30
Domingo 9:30 as 12:30
Matrículas e outras informações com a Prof.
Vilma, pelo telefone 3228-1539, no horário
de funcionamento da Academia.

Capoeira:
Sábado 14:30 as 16:00
Domingo 10:30 as 12:00

Taekwon-do:
Sábado 13:00 as 15:00

Sauna:
Sábado
Fem. 10:00 as 11:30

14:00 as 15:30
Mas. 12:00 as 13:30

16:00 as 17:30
Domingo
Fem. 12:00 as 13:30

16:00 as 17:30
Masc. 10:00 as 11:30

14:00 as 15:30

www.sspms.com.br

Vai acontecer no Clube de Campo
Festa Julina

Dia 31 de julho (último domingo do
mês),  no nosso  clube, a partir das 13
horas.Venham para a festa, se possí-
vel vestido a caráter. Entrada somente
com carteira social .

Torneio de Futebol Society
Inscrição: 12/07/05 a 12/08/05 na

Sede do Sindicato (Hermelindo
Matarazzo,43).

Quem pode participar : sócios, de-
pendentes e dependentes extra (PMS,
SAAE, URBES E Câmara, acima de 16
anos ).

Sistema de disputa: eliminatória
simples ou dupla  dependendo do nº
de inscrições.

Sorteio: dia 17/08/05 às 18:00 ho-
ras na Sede do Sindicato.

Início do torneio 21/08/05 (jogos
sempre aos domingos com início as
09:00 horas).

Convênios
Associado: antes de fazer suas

compras verifique no caixa dos convê-
nios a sua liberação. O bloqueio ocor-
re quando há saldo devedor junto ao
Sindicato. Neste caso o acerto deve ser
feito antes das compras na Sede do
Sindicato.

Convidados para o Clube
Para entrada de convidados no Clu-

be de Campo é necessário autorização
por escrito emitido pela Sede com dois
dias de antecedência, no máximo de
cinco convidados por titular a cada se-
mestre.

A academia de ginástica do Clube é opção de lazer para toda a família


