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Editorial

Você é o Patrão! É  hora de votar com consciência!
As eleições aproximam-se e mais uma vez

estaremos elegendo os nossos REPRESEN-
TANTES a nível Estadual e Nacional.

Os últimos acontecimentos, não somen-
te em Brasília, deixaram a todos nós uma certa
descrença em relação ao papel que os políti-
cos desempenham, em todos os níveis, sal-
vo algumas exceções. Os políticos sabem a
grandeza da missão que cabe a eles? Será
que sabem que a melhoria da situação do
país e do povo brasileiro, em grande parte,
depende das suas decisões, pois eles têm e
são Poderes Executivo e Legislativo do país?

Quanto ao Judiciário, embora dizem ser um
poder à parte, só melhorará se houver um
trabalho conjunto com aqueles outros dois
Poderes. Sabemos, principalmente como
Servidores Públicos e como Cidadãos, que
as decisões de Brasília e de São Paulo reper-
cutem diretamente na nossa vida e na nossa
cidade.! Agora é hora de exercermos com
responsabilidade o nosso direito de patrão,
pois enquanto eleitor, cabe a cada um de nós
escolher quem queremos para NOS RE-
PRESENTAR nas decisões do Estado e do
País. A nossa decisão refletirá diretamente

no futuro que desejamos para nós e para as
nossas gerações futuras. Cabe a cada um
de nós analisar as atitudes e os trabalhos já
realizados por cada candidato, enquanto pes-
soa particular e pública, o que pensa a respei-
to do serviço público, o que fez no serviço
público e o que se propõem a fazer enquanto
nossos REPRESENTANTES. Não nos esque-
çamos que a colheita é a conseqüência da
semeadura, por isso ao depositar (digitar) o
seu voto, VOCÊ estará determinando qual a
qualidade do fruto desejado. Vote conscien-
te e exerça o seu direito de Patrão!!!

 O Sindicato preparou para os associ-
ados grandes modificações em seu siste-
ma de convênios. Trata-se do nosso Car-
tão Convênio, cartão este, que possibilita-
rá o seu uso em maior número de
segmentos do comércio. Servirá
também para o controle das des-
pesas dos associados, uma vez
que,o saldo do cartão (crédito) es-
tará à disposição dos associados 24
horas por dia, bastando somente
consultar seu saldo através da
Internet ou nos convênios, antes
da realização das compras ou dos
serviços. Além disso, ao final de cada
compra o associado terá a informa-
ção do seu saldo.

E por falar em comércio e serviços con-
veniados, o Sindicato aumentará os seg-
mentos, atendendo pedidos dos nossos
Associados e dando mais opções de lo-
cais de compras e serviços. Cada convê-
nio será identificado pelo adesivo com
logotipo do Sindicato. Porém é importan-
te que o Associado faça a sua pesquisa de
preço, antes de decidir por um deles.

Nosso cartão, diferentemente do mo-
delo da grande maioria das empresas e en-
tidades, será administrado pelo Sindicato,
com o suporte técnico da Empresa
ValeCard. Isto parte do princípio de que
toda a garantia de compra será dada por
nossa entidade, como vem sendo feito em
todos os serviços

no período em que estamos à frente
do Sindicato, demonstrando a seriedade
com que tratamos este assunto.

A empresa Valecard foi a escolhida por
toda Diretoria do Sindicato, que estudou
a implantação do cartão durante 1 ano. A
mesma está no mercado há mais de 10
anos, com vasta experiência em todo o
Brasil todo e conta com uma grande es-

Cartão Convênio - um passo rumo ao futuro
trutura,  que possibilitará a transição, sem
muitas preocupações, garantindo desta
forma,a continuidade do serviço

hoje prestado, com maior ra-
pidez e segurança, além de mínimo  custo
para os Associados e a entidade. .

O início do uso do Cartão Convê-
nio está programado para o mês de no-
vembro próximo. Para tanto, já estão

sendo confeccionados os cartões de to-
dos os Associados. Com relação à entre-

ga, estamos elaborando a logística,
para que todos os associados rece-
bam o seu cartão no local de traba-
lho, evitando assim a necessidade de
locomoção até a nossa Sede. No
futuro o cartão também irá servir
para controlar o acesso dos nossos
associados ao Clube de Campo,
dando mais segurança para os
freqüentadores.

Para o uso do Cartão Convê-
nio será cobrado mensalmente do
Associado o valor de R$ 1,00 (um

real), que será descontado no holerite,
junto com os gastos do mês. Em caso
de não uso, nada será cobrado.

Vale lembrar que há limite de cré-
dito para o uso do Cartão Convênio,
conforme o saldo salarial, descontado
os empréstimos bancários.

PIADA
O Bêbado e o Time de Futebol de Anões

Num final de semana, dois times de futebol compostos por
anões foram disputar uma pelada no campo do bairro.

Como lá não tinha um local para vestir o uniforme, todos
foram no banheiro do bar  mais próximo para se trocarem.

Um bêbado ou melhor, já “trebado”, chega no bar e pede uma
dose, enquanto dá um olhar panorâmico no ambiente. Observa

o primeiro time uniformizado de vermelho sair do banheiro e
logo em seguida o time de azul. Não deu outra, ele chama o

dono no balcão e avisa:

- Amigo, fique esperto, porque que os jogadores do pebolim
estão todos fugindo...



A Prefeitura/SERH desde o mês de
agosto iniciou a chamada de candidatos
classificados no Concurso
Público realizado no 1º
semestre/06 para o
preenchimento de
parte dos cargos
vagos oferecidos
para atender di-
versas Secretari-
as. Até o momen-
to foram chama-
dos 61% do total
das vagas existen-
tes, esperando-se que
as demais sejam preen-
chidas ainda neste ano, já
que existe previsão orçamentária
para essas despesas. O Sindicato cum-
primenta a Administração Municipal  pela
implantação da nova política de gestão
de recursos humanos e espera que a Pre-
feitura continue fazendo  a reposição do
quadro de servidores por meio de con-
cursos públicos, proporcionando a me-

O Prefeito encaminhou no último dia
25 de agosto o projeto de Lei nº 349/06 à
Câmara Municipal ampliando de 58 para
120 os cargos de Auxiliar de Adminis-
tração para atender as diversas Secre-
tarias Municipais.

Cumprindo o compromisso assumido
com o Sindicato dos Servidores Munici-
pais durante a negociação salarial no
mês de janeiro de recompor o quadro
permanente de Servidores Municipais.
São 62 novos cargos para suprir as va-
gas que, desde 1997, vem sendo ocupa-
das por trabalhadores terceirizados e que
atuavam em áreas estratégicas da Pre-
feitura, entre elas: setor de compras, fi-
nanças e departamento pessoal.

O Sindicato espera que a Secretaria
de Recursos Humanos (SERH) agilize
a chamada dos candidatos classificados
no concurso realizado no 1º semestre,
pois os contratos já estão vencendo, além
da necessidade de atender outras unida-

Prefeitura e SAAE  nomeiam
classificados dos Concursos Públicos

lhoria da qualidade dos serviços presta-
dos junto à comunidade, principalmente

neste momento em que ela
também está investindo

em infra-estrutura e
na capacitação pro-

fissional dos cole-
gas.
SAAE  preen-
che maioria
das vagas
O Diretor do

SAAE também
publicou no dia 1º

de setembro portari-
as nomeando 141 Ser-

vidores para ocuparem os
cargos vagos oferecidos no con-

curso público realizado no 1º semestre/
06, respeitando o compromisso assumi-
do com o Ministério Público do Trabalho
e com o nosso Sindicato. Essas nomea-
ções representam 89% do total das va-
gas oferecidas no Edital do Concurso
Público. Foto: Jurandyr Gomes da Silva

Substituição de
terceirizados no Paço

des que estão defasadas desses profis-
sionais.

Termo de Ajuste de Conduta
O Ministério Público do Trabalho e a

Administração Municipal assinaram no
mês de setembro, o Termo de Ajuste de
Conduta para que a função de Agente
de Vigilância Sanitária que sendo
exercida por trabalhadores terceirizados,
seja transformado em cargo de carreira
e preenchido pelos candidatos aprova-
dos no concurso público realizado pela
Prefeitura no 1º semestre, devendo por-
tanto ser encerrado o contrato com a
Empresa terceirizada que vinha atuando
no combate a dengue no Município. Pa-
rabéns pelo exemplo e pela digna
conduta de ambas às partes pela sen-
sata decisão, demonstrando para a
sociedade a importância do Servidor
de Carreira para a prestação de ser-
viços junto à comunidade.

Sindicato apresenta propostas
para o orçamento/2007

A Diretoria do Sindicato se reuniu com o
Secretário de Governo e Planejamento no
dia 10/agosto e apresentou as reivindica-
ções para o orçamento de 2007. O Prefeito
compareceu no final da reunião e informou
aos dirigentes que estudará as propostas
levando em consideração a capacidade fi-
nanceira do Município, sendo:

• Reposição da inflação referente ao exer-
cício de 2006;
• Aumento real de salário;
• Aplicação da promoção aos Servidores
prevista no Plano de Cargos e Carreira,
nos termos da lei 3.801/91
• Revisão e atualização do piso salarial
dos Guardas Municipais que hoje estão
abaixo do piso inicial da PMS
• Continuidade das reposições e amplia-
ção do quadro de servidores de todas as
unidades de atendimento direto e indireto
da administração municipal por meio de
concursos públicos.

O Sindicato também aproveitou a reu-
nião e apresentou diversas sugestões para
contribuir na elaboração das políticas pú-
blicas de gestão de Recursos Humanos da
Administração Municipal, destacando-se:

• Implantação da valorização profissional,
por meio da aplicação do Plano de Cargos
e Carreiras a todos os Servidores e não só

ao Magistério;
• Retorno do Curso de Administração
Pública Municipal, com grade curricular
específica de acordo com a área de atua-
ção;
• Realização de cursos específicos de ca-
pacitação e atualização para os Servido-
res;
• Revisão do sistema e dos critérios da
avaliação do estágio probatório, aplican-
do-se métodos específicos por área de atu-
ação;
• Implantação da valorização profissional,
por meio da aplicação do plano de cargos
e carreira a todos os Servidores;
•  Realização da Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes de Trabalho
(SIPAT);
• Implementação dos serviços de saúde
ocupacional;
• Compilação de toda a legislação perti-
nente ao funcionalismo municipal.
• Revisão e atualização do valor do vale
refeição da URBES, entre outras.

O Sindicato esperar estar contribuindo
para reduzir o tempo das negociações sala-
riais com a Administração Municipal, pois
nos dois últimos anos além de longas, foram
extremamente desgastantes para ambas as
partes (Paço e Servidores), visto que a maio-
ria das necessidades dos Servidores não vi-
nham sendo inseridas  nas peças orçamen-
tárias.

setembro/2006www.sspms.com.br

SSPMS



setembro/2006 www.sspms.com.br

9º Torneio de Futebol Society

Desde o mês de Julho vem sendo realizado o  torneio  no Clube
de Campo do Sindicato sempre aos domingos a partir das 10:00
hs. Chegaram para a disputa do título as equipe: Fenix e Batefácil.

II Concurso de Videokê

Como não podia ser diferente, a
palavra que podemos usar para
qualificar a nossa “Festa Julina” é :
maravilhosa !
Sucesso de público apesar do frio
e da chuva ,  participação da
família servidora na gincana,
fartura e deliciosos comes e bebes,
além do animado conjunto “Forró
Maromba”, que deixou o clima
contagiante. Já estamos pensando
nos preparativos do ano que vem..

Festa Julina

Parabéns a todos os Servi-
dores cantores que partici-

param do concurso de
videokê, considerado um

grande sucesso .
Vencedores : 1º colocado –
Lucilene Vieira ; 2º coloca-

do - Cibele Ap. da Silva ,
ambas lotadas no “Centro de

Saúde Márcia Mendes”; 3º
colocado - Djalma Rodri-
gues Muniz, lotado na “E.

M. Darlene Devasto”.

Aos sábados, exceto o 2º sábado
do mês e nos 2º e 4º domingo do
mês: das 14:00 às 19:00

VIDEOKÊ
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HORÁRIOS DO CLUBE
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Programação de Verão 

Dia 23 de setembro(sábado)
serão reabertas as piscinas e
reiniciadas as atividades aquá-
ticas do Clube . Tapo. Também
serão realizados os exames mé-
dicos .

Venham desfrutar das nos-
sas atividades, que sempre nos
proporcionam lazer e saúde. A
animação deste evento ficará a
cargo da Rádio Super FM En-
trada no Clube somente com
carteira social de sócio, depen-
dente ou dependente-extra.

Reabertura do Parque Aquático
 A partir de setembro

Terça a domingo: ....... 9:00 às 21:00

HORÁRIO DAS PISCINAS
Terça a sexta-feira: .... 9:00 às 18:30
Sábado, domingo e feriado:
............................... 9:00 às 18h00.
De outubro a janeiro abriremos as
piscinas  toda quarta-feira até às
20:30 hs

Durante o horário de verão:
Terça a sexta-feira: .... 9:00 às 19:00
Sábado, domingo e feriado:
................................ 9:00 às 18h30

USO DOS ARMÁRIOS:
Levar cadeado

Taekwon-do
Sábado ........................ 14:00 às 16:00
domingo ...................... 10:30 às 12:00
mensalidade: ......................... R$12,00

Academia
Terça a sexta-feira ..........9:00 às 11:30
................................... 15:30 às 20:30
Sábado .......................... 9:30 às 12:30
................................... 13:30 às 17:30
Domingo ........................ 9:30 às 12:30

Hidroginástica/Natação
Terça a sexta-feira ....... 15:00 às 18:00
Sábado e Domingo ...... 13:30 às 17:30

EXAME MÉDICO

Com traje de banho.
Valor R$ 3,00

Sábado, domingo e feriado:
das 10:30 às 14:30.

Quarta-feira:
das 17:00 às 18:30 a partir de outubro

USO DOS ARMÁRIOS:
levar cadeado

SAUNA
Sábado
Fem. .. 10:00 às 11:30 - 14:00 às 15:30
Mas. .. 12:00 às 13:30 - 16:00 às 17:30
Domingo
Fem. .. 12:00 às 13:30 - 16:00 às 17:30
Masc. . 10:00 às 11:30 - 14:00 às 15:30

Estamos ampliando as atividades esportivas do Clube de Campo
destinadas ao bem estar e à diversão dos nossos associados.

Novas Atividades Esportivas
no Clube de Campo

Veja as demais atividades:

Outubro:
Campeonato de Levantamen-
to de Supino - Masculino e Fe-
minino - Para participantes da
nossa Academia. Dia 07 às 14hs
Inscrições na academia.

Festival de Taekwon-do - Dia
22 às 10hs com a participação
de outras Academias.

 
Novembro:

Campeonato de Pesca - Dia 18
às 9 hs para homens, mulheres
e crianças. Inscrições no dia do
evento .

 

Campeonato de Natação - Dia
12, às 10h. Inscrições de sócios
e dependentes na Academia.
Com participação de outros Sin-
dicatos, Associações e Acade-
mias.

 

Dezembro:
Campeonato de Voleybol  - du-
plas e trios - Dia 02 às 14hs. Ins-
crições na academia, a partir do
dia 01 de novembro.
 
Torneio de truco (masculino e
feminino)  - Dia 03 às 14hs. Ins-
crições no dia do evento
 
Torneio de Bilhar (masculino
e feminino) - Dia 10 às 14hs.
Inscrições no dia do evento

USO DOS QUIOSQUES
Pequenos: pela ordem de chegada,
sem reserva.
Grande: reserva  antecipada  para
grupos com o mínimo de 12 pessoas.
Local da reserva: Sede do Sindi-
cato
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A Administração Municipal criou a
Ouvidoria e a Corregedoria da Guarda Mu-
nicipal através do Decreto nº 15.125, publi-
cado no JM no último dia 24 de agosto. Es-
ses instrumentos foram criados  por exigên-
cia legal para que os Guardas Municipais
possam continuar tendo direito ao porte a
ao uso da arma por 24 hs/dia o que já deve-
ria ter ocorrido desde 2004, conforme prevê
a Lei Federal nº 10.826/2003, regulamentada
pelo Decreto nº 5.123/2005.

O Sindicato informou ao Secretário de
Governo e Planejamento, responsável pela
Guarda Municipal, que irá analisar o Decre- RECEITA

Cesta básica -
precisa melhorar

Em relação à determinação do fim
da contribuição da parte da Prefeitura à
Assistência à Saúde dos Servidores, in-
formamos que a decisão da justiça
proferida pelo Exmo. Sr. Juiz da 4ª
Vara Cível de Sorocaba não é defini-
tiva  e a  FUNSERV irá recorrer junto
ao Tribunal de Justiça de São Paulo.

Lembramos que a criação da
FUNSERV, responsável pela previdên-
cia, assistência social e saúde, foi uma
conquista de todos os Servidores, repre-
sentados por este Sindicato, durante o

ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DA FUNSERV

acordo coletivo de 1992.
 Informamos que estão sendo estu-

dadas alternativas, conjuntamente com
a FUNSERV, AFSAAE e AAPPMS,
e confiamos na sensibilidade da Admi-
nistração Municipal na busca de solu-
ções, visando garantir a manutenção e
a qualidade do atendimento de saúde a
todos os integrantes da FAMÍLIA SER-
VIDORA.

O Sindicato também contratou
Assessoria Jurídica especializada
em Direito Constitucional e Admi-

nistrativo que, desde 2004, vem
acompanhando o andamento desse
processo judicial, além de contribuir
com outros subsídios importantes à
defesa dos interesses dos Servido-
res.

Informamos que o mérito desse pro-
cesso judicial não interfere na questão
previdenciária para fins de aposentado-
ria dos Servidores.

Manteremos os colegas informa-
dos e vamos permanecer unidos nes-
ta luta, que é de todos nós!!!

Paço cria Corregedoria e Ouvidoria
da Guarda Municipal

to, e se necessário, solicitará adequações,
visando preservar principalmente a legisla-
ção que rege os Guardas Municipais que é
o  Estatuto dos Servidores e o RDGM, já
que a Entidade não participou das discus-
sões sobre o assunto.

O Sindicato espera que a implantação
desses instrumentos não conflita com as ga-
rantias e os direitos dos Guardas Munici-
pais e que  os profissionais designados pela
Administração Municipal para ocupar es-
sas funções sejam competentes e pautem
suas ações pela legislação, pelo senso da
imparcialidade e de justiça, não permitindo

desvio de suas finalidades legais.
O Sindicato também solicitou ao Pre-

feito e ao Secretário de Governo e Planeja-
mento a  revisão do RDGM, do piso salarial
dos Guardas Municipais e a reestruturação
de toda a parte operacional e administrativa
da Corporação, que está bastante obsoleta
face ao seu crescimento nos últimos anos,
cuja estrutura é basicamente a mesma des-
de a sua criação em 1989.

O Sindicato e a SERH se reuni-
ram no mês de agosto com a Em-
presa Calvo, responsável pelo for-
necimento da Cesta Básica de Ali-
mentos aos Servidores para cobrar
melhoria na qualidade de diversos
produtos, principalmente do feijão
e do arroz. Também foi cobrado
uma melhor organização e rapidez
na entrega da cesta nas residências,
além do fornecimento mensal aos
Servidores do cronograma das da-
tas e bairros de distribuição.

Estamos atentos e acompa-
nhando de perto.

Reclamação telefonar para:
0800-164716 (Paço) ou
30120048 (Transportadora).

Bolo de Mandioca da Festa Julina
 

8 xic. Mandioca crua e
ralada (grossa, cerca de
1,5 kg)

3 xic. Açúcar

5 ovos

4  colheres(sopa) margari-
na

100 gr. Queijo ralado

1 colher (chá) sal

Cerca de 2 copos de leite

1 colher e meia de fer-
mento em pó

Modo de fazer:
Bater as claras em neve e
reservar.

Bater o açúcar com a margari-
na e acrescentar as gemas.

Acrescentar  o queijo, a mandi-
oca, sal e as claras em neve.
Misture lentamente.

Acrescentar o leite, até dar
consistência  de bolo (massa
mole) e fermento.

Colocar em assadeira untada
(tamanho médio)

Assar em forno quente.
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URBES não atende
nossas solicitações

Desde 2005 o Sindicato vem solici-
tando a atualização do valor do Vale re-
feição dos Servidores da URBES, que não
possuem refeitório próprio para almoça-
rem.

O Presidente da Empresa informou
que considera legítima a reivindicação
mas que por questões financeiras anali-
sará o pedido apenas no próximo ano.

O Sindicato lamenta profunda-
mente o descaso e já solicitou para
que essa reivindicação seja incorpo-
rada ao Orçamento de 2007.

Licença Prêmio
O Sindicato lamenta também o não en-

vio pela Administração Municipal do pa-
recer jurídico que respaldou o
“indeferimento” da concessão da Licença
Prêmio aos Servidores da URBES. Essa
atitude vem dificultando a análise por par-
te do Departamento Jurídico do Sindicato
quanto ao posicionamento da Administra-
ção Municipal. Esperamos que essa pos-
tura seja revista e que nos seja forne-
cido essa documentação já que trata-
se de garantia constitucional.



No dia 05 de setembro a Câmara
Municipal aprovou o Projeto de Lei nº
323/2006, de autoria do Poder Executi-
vo, autorizando o convênio com o Go-
verno do Estado de São Paulo, através
da Secretaria de Estado da Educação,
para a implantação e o desenvolvimento
dos Projetos “Escola Bonita - Escola
Feliz” e “Sabe Tudo” em 10 Escolas
Estaduais, ao custo total de R$
4.600.000,00.

Também serão atendidas em uma se-
gunda etapa, mais 57 escolas estadu-
ais com o Programa  Escola Bonita -
Escola Feliz, ao custo de R$ 60.000,00
cada, visando melhorias na segurança,
iluminação, fachadas, acessibilidade,
ajardinamento e calçadas.

Ao que tudo indica esse convênio de-
monstra que a disponibilização dos re-
cursos financeiros será de “mão única”,
ou seja, apenas o Município fará o de-
sembolso dos recursos para a implanta-
ção dos projetos com o custo total de
R$ 8.020.000,00.

Questionamentos aos Vereadores
O Sindicato esteve na Câmara Mu-

nicipal e entregou um manifesto a todos
os Vereadores e aproveitou para apre-
sentar os seguintes questionamentos:

No mês de agosto, o Prefeito Vitor no-
meou uma Comissão de estudos que deverá
elaborar as propostas de adequação do Pla-
no de Cargos e Carreiras do Magistério
Municipal de Sorocaba (Lei 4.599/94), atra-
vés do Decreto nº 15.100/2006, com repre-
sentantes da SEDU, SERH, SEJ, SG, Conse-
lho Municipal da Educação, Câmara Muni-
cipal e Sindicato dos Servidores Municipais.

As propostas elaboradas pela Comissão
serão entregues ao Prefeito, visando auxili-

Horário dos Ônibus que
atendem o nosso Clube

Sindicato questiona parceria de projetos

• Por que não implementar o projeto
“Sabe Tudo” em outras escolas muni-
cipais, como as do Jd.Atílio Silvano, Jd.
Botucatu, São Guilherme, Vila Angélica,
Mineirão, Vitória Régia (EM Norma Jus-
ta DallÀra), Pq. Laranjeiras, entre ou-
tras que estão bem distribuídas nos bair-
ros da cidade?

• Por que não aplicar esses recursos,
primeiramente para reformar as CEI´s,
visto que muitas. estão em precárias con-
dições, outros funcionando em prédios
alugados? Além do que a comunidade

escolar de várias CEI´s já vêm aguar-
dando essas ações por parte do Poder
Públicos há muitos anos

Preocupação e Expectativa
O Sindicato não é contra o convênio,

apenas está preocupado e gostaria que
o Município priorizasse a melhoria
estrutural das suas unidades esco-
lares, principalmente da Educação
Infantil , para posteriormente celebrar
parcerias com outras redes públicas. Isto
sem falar na precariedade em que se

Comissão apresentará propostas para
adequar quadro do magistério

ar a Administração Municipal na elabora-
ção de um Projeto de Lei que possivelmente
deverá ser enviado pelo Executivo para de-
liberação e aprovação pelo Legislativo ain-
da neste ano (é o que a maioria dos inte-
grantes do quadro magistério e a diretoria
do Sindicato espera que ocorra).

A atual legislação apresenta várias
distorções e precisa se adequar às exigênci-
as da Lei Federal de Diretrizes de Bases da
Educação - LDB (Lei 3.934/96). A principal
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Terminal Santo Antônio

Segunda a sexta: 05:25, 08:20, 08:55,
09:51, 10:27, 11:04, 15:36

Sábado: 09:10, 10:20, 11:30, 12:40,
13:50, 15:00, 15:00

Domingo: 08:43, 09:55, 11:10,
12:25,13:40,15:00
 

Saída ponto final

Segunda a sexta: 08:20, 09:16, 11:05,
12:19, 1652,17:30, 18:08, 18:46

Sábado: 13:15, 14:25, 15:35, 17:00,
18:10, 19:20

Domingo: 13:10, 14:30, 15:45, 17:00,
18:15, 19:30

ATENÇÃO
Dia 28 de outubro, o Clube de Campo estará
fechado para as atividades normais . Será

utilizado para o FUNCIONARIANDO.

CEI-20
Interditada por
problemas
estruturais

necessidade do sistema é unificar o quadro
do magistério que hoje está dividido em duas
classes, ou seja, de infantil e de ensino fun-
damental.

O Sindicato está confiante no trabalho
que vem sendo realizado pela Comissão e
espera avançar nas discussões e negocia-
ções com a Administração Municipal, pois
o próprio Ministério Público não aceita mais
que a Prefeitura continue mantendo a pre-
cariedade da estrutura em que se encontra
o quadro do magistério municipal.

Só como exemplo: a SEDU realiza anual-
mente mais de 350 contratações de profes-
sores substitutos, além das inúmeras desig-
nações temporárias de docentes efetivos que
saem da sala de aula (educação infantil, en-
sino fundamental e ensino médio) para as
exercerem funções de suporte pedagógico
(especialistas), interferindo diretamente na
qualidade pedagógica do ensino aprendiza-
gem dos alunos.

encontra o quadro de funcionários
operacionais e administrativos da maio-
ria das unidades escolares da nossa rede
municipal.

O Sindicato também está confi-
ante, pois pela “aparente disponibi-
lidade de recursos”, não faltará em-
penho por parte a Administração
Municipal para que ocorra o mais
breve possível, o equacionamento
das deficiências estruturais da rede
municipal e de outras unidades da
Prefeitura.

Linha 23

Situação da
CEI-18
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Acontecerá no dia 27 de ou-
tubro /sexta-feira ,das 23horas
às 4:00 com animação da “Ban-
da Harmonia”. O baile já se tor-
nou um evento tradicional,
aguardado com ansiedade pelos
Servidores e convidados, que to-
dos os anos têm abrilhantado
nosso Baile com sua presença.
No próximo Baile , devido ao
grande sucesso no passado, te-
remos novamente a presença
dos rapazes Free-Dancers; e a
novidade serão as moças. Eles
terão como missão dançar com
aqueles que não vierem com
acompanhantes.

Entrada gratuita a todos os ser-
vidores municipais, com direito a
um acompanhante, e com apresen-
tação de RG e holerite de setem-
bro ou carteira de sócio do Sindi-
cato. Os dependentes dos associ-
ados também têm entrada gratuita
com apresentação de carteira so-
cial (acima de 18 anos ). Os maio-
res de 12 anos podem participar,
desde que acompanhados dos
pais e portarem documentos de
identificação. Você não pode per-
der este evento!!!!

Baile dos Servidores

Reservas de mesa
A partir de 16 de outubro, na sede

do Sindicato (horário comercial) ou no
posto de atendimento do Paço Muni-
cipal,2ª/4ª e 6ª feiras das 8h as 10 hs.
Mesa Grande (8 lug.) - R$ 25,00
Mesa Pequena (4 lug.) - R$ 15,00
Convidados - R$15,00 (convite no dia
do evento)

Toda 1ª sexta-feira do mês, das 22:00 às
3:00. Traga seus colegas e curta som ao vivo.
Sócios e dependentes entrada gratuita, com
apresentação da Carteira Social. Convida-
dos R$5,00 .

Todo 2º sábado do mês teremos  som ao
vivo ou DJ, das 14:30 às  18:00 hs no terraço
do Clube de Campo, para os sócios.

SEXTAS e SÁBADOS
DANÇANTES

As  aulas te-
rão ínicio dia 24 de
setembro - sempre
aos domingos
das 16:00 as 18:00
hs,com o profes-
sor Vanderlei An-
tonio da Silva , na
sala de multimeios. Inscrições no local - mí-
nimo de 10 participantes.

Dança de Salão

Cursos de artesanato
aos finais de semana,
no Clube de Campo

Origami  - 1º e 3º Sábados – das 14
às 17 horas. Trazer: régua e tesoura
(pequenas). Iniciando novas turmas

Peças decorativas com utilização
de meia de seda - 2º e 4º Sábados -
das 14:00 às 17:00 horas. Investimen-
to inicial para compra dos materiais:
R$ 3,00
Iniciando novas turmas

Biscuit  – 1º e 3º Domingos, das 14 às
17 horas. Iniciando novas turmas
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