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Editorial

Direito de Greve dos Servidores Públicos
Apesar de estar assegurado na Constituição

Federal desde  1988, a falta de regulamentação do
direito de greve dos Servidores Públicos demons-
tra claramente o tratamento de descaso que  vem
sendo  dispensado aos Servidores Públicos pelo
Presidente da República e do Congresso Nacio-
nal. Lamentavelmente, o passado histórico que
contribuiu para o Lula alçar a Presidência da Re-
pública não está balizando as suas atitudes e pro-
postas em relação aos Servidores Públicos. Tal-
vez por que, apesar de estar em seu segundo
mandato, ele ainda entende que os Servidores
Públicos não devem ser considerados como Tra-
balhadores e sim, meros realizadores dos prag-
máticos programas políticos partidários estabe-
lecidos pelos Governantes de plantão aprova-
dos a cada quadriênio pelo voto popular. A priori,
as propostas apresentadas pela Advocacia Geral
da União, com a aquiescência do atual Presiden-
te, muito mais que uma “regulamentação” de um
estado de direito, significará a legalização da mor-
daça e da intimidação ao exercício pleno da Cida-
dania pelos Servidores Púbicos.

A imposição de dois terços como exigência

para que a greve seja votada pelos interessados e
o mínimo de 40% de Servidores em serviço, sob
a égide de se garantir a prestação de serviços aos
Cidadãos, demonstra nitidamente a preocupa-
ção do Governo em evitar que os Servidores Pú-
blicos através do exercício ao direito de greve,
acabem utilizando esse instrumento para denun-
ciar as irregularidades dos gestores; as precárias
condições de trabalho; as distorções e discrepân-
cias salariais entre os servidores concursados e
comissionados, isto sem falar nos rotineiros as-
sédios morais que estão sujeitos.

Mais que o direito de greve, os Servidores
Públicos entendem ser imprescindível a garantia
do direito à data base para as negociações coleti-
vas.

Atualmente a maioria dos Servidores Púbi-
cos Brasileiros fica a mercê da “boa vontade” dos
mandatários de plantão, que para fins de valori-
zação e respeito ao funcionalismo público, invo-
cam a LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal para
se auto-dispensarem do compromisso de propi-
ciar a melhoria do piso salarial das categorias e de
implantar um plano de cargos e carreira

condizente.Outro ponto interessante, é que na
ânsia de “moralizar” a greve no Serviço Público,
não está sendo observado o mesmo empenho
por parte dos Governantes na realização de de-
bates com a sociedade quanto à necessidade de
implantação de políticas públicas, que efetiva-
mente resultem em gestões mais eficientes e efi-
cazes, e conseqüentemente, que possibilite a re-
dução das “politicagens”, que comprometem e
inviabilizam a melhoria da qualidade da presta-
ção de serviços pelos PROFISSIONAIS DO
SERVIÇO PÚBLICO.

Não basta apenas regulamentar o “direito”
de greve dos Servidores, que servirá apenas para
camuflar e justificar as fragilidades na condução e
gestão das máquinas públicas. Os Governos de
todas as esferas precisam garantir a formação e a
geração de administradores públicos comprome-
tidos com a fixação de metas e a meritocracia,
através da constituição do quadro permanente
de funcionários com perfil híbrido, que aliem co-
nhecimento técnico e habilidade política, foca-
dos e comprometidos exclusivamente com as
coisas e causas públicas.

SAAE muda
holerite dos
Servidores

Por solicitação do Sindicato através do Of. 56/07, de
08/05/2007, desde o mês de maio, o SAAE passou a
entregar aos seus Servidores um renovado holerite (reci-
bo de pagamento de salário). Agora em novo formato,
impressão a jato de tinta e papel mais resistente. O ante-
rior era de qualidade muito ruim e sem as informações
necessárias, por isso o pedido de mudança, que foi pron-
tamente atendido pela Diretoria da Autarquia.

Outro ponto positivo, é que no novo holerite tam-
bém passou a constar a referência onde o Servidor está
enquadrado e qual a sua data de admissão, podendo as-
sim saber com exatidão o salário  a que tem direito.

Processos Disciplinares no SAAE
O Sindicato através do Of. DJ 028/07, de 1º de junho

e DJ 030/07, de 11 de junho, solicitou cópias de proces-
sos disciplinares abertos pela Diretoria do SAAE contra
diversos Motoristas/Monitores, utilizando-se de infor-
mações e documentos de reivindicações protocolados
pelo Sindicato, sobre insalubridade.

No caso da confirmação do procedimento, a atitude
da Administração da Autarquia  poderá  caracterizar
possível “assédio moral”, e o Sindicato irá tomar medi-
das judiciais cabíveis contra os responsáveis. Pois ja-
mais aceitará ou permitirá qualquer tipo de repressão
para inibir os Servidores de lutarem pelos seus direitos.

Comissão finaliza estudos sobre a
Guarda Municipal

A Comissão de Estudos,
nomeada pelo Prefeito Mu-
nicipal Vitor Lippi, para re-
visão da legislação munici-
pal (Lei 4.519/94) e elabora-
ção de proposta de reorga-
nização da Guarda Munici-
pal de Sorocaba, concluiu os
trabalhos com base na linha
de atuação estabelecida pela
Administração, observando-
se a legislação vigente.

A Comissão pautou as
propostas visando reestru-
turação e a adequação da es-
trutura organizacional, ope-
racional e administrativa,
com vista à otimização e à qualidade dos ser-
viços prestados pela Guarda Municipal.

Também foram apresentadas propostas
para a implantação de ferramentas de valori-
zação da Corporação, por meio da revisão e
reestruturação do plano de cargos e carrei-
ras, visando reconhecimento; manutenção da
motivação e da qualificação permanente dos
Guardas Municipais.

As propostas deverão ser analisadas pelo
Prefeito Vitor Lippi  e pelo Secretário de
Governo e Planejamento Maurício Biazotto
Corte . Em caso de aprovação, elas deverão
ser transformadas em projeto de lei, para de-
liberação e aprovação pela Câmara Munici-
pal, levando em consideração a sustentabili-
dade e disponibilidade financeira do Municí-
pio.

Direito à ampla defesa pelos GMs
O Sindicato dos Servidores atenden-

do diversas reclamações dos Guardas Mu-
nicipais, através do Of. DJ nº 26/07, de

25/04/07 cobrou do Comando da Corpora-
ção o cumprimento do Artigo 76 da Lei
4.519/97, que determina: “Em qualquer
caso, é assegurada a ampla defesa”.

Esse direito vinha sendo tolhido para fins
de aplicação de penalidades através de pro-
cesso regular, principalmente quando trata-
va-se de rito sumário.

O novo Comandante da Guarda Munici-
pal, Coronel Carlos Eduardo dos Reis Leal,
através do Of. Nº 271, de 1º de junho/2007
informou ao Sindicato que, a partir desta data,
os Guardas Municipais que estiverem res-
pondendo processo regular serão notificados
com a antecedência de 72 (setenta e duas)
horas para apresentarem a sua defesa.

A decisão do Comandante reflete o res-
peito e a preservação dos direitos e das ga-
rantias individuais previstas na Constituição
e no Estatuto dos Servidores, que também
deverá ser refletida em todas as ações da
Corregedoria(Órgão de Fiscalização).
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Depois de muitas negociações, finalmente o Quadro de Cargos e Carreiras do Magisté-
rio Municipal foi reestruturado através da aprovação da Lei 8.119, de 29/03/2007. Com essa
nova Lei, todas as vagas da Rede Municipal deverão ser preenchidas através de Concurso
Público.

A Prefeitura, através da Secretaria de Recursos Humanos, publicou no Jornal do Muni-
cípio dia 1º de junho/2007, o Edital nº. 05/2007 que prevê a realização do Concurso Público
do Magistério Municipal para o preenchimento inicial de 258 vagas para os cargos de
docentes e suporte pedagógico, assim distribuídas:

Concurso Público para
o Magistério Municipal

Inicialmente estão sendo oferecidas 258 vagas para docen-
tes e suporte pedagógico

• 100 vagas para Professor de Educação Básica I (séries iniciais do
ensino fundamental e educação infantil);
• 34 vagas para Professor de Educação Básica II (30 de Educação
Física, 02 de Física, 01 de Ciências Físicas e Biológicas e 01 de (Arte);
• 40 vagas para Diretor de Escola;
• 36 vagas para Vice Diretor de Escola;
• 33 Vagas para Orientador Pedagógico;
• 15 vagas para Supervisor de Ensino.

Certamente o empenho de todos os envolvidos  no processo de reestruturação do Magistério
Municipal (Sindicato, Servidores, Administração Municipal e Câmara Municipal), que iniciou-se
pela aprovação da Lei 8.119/2007 e completa-se  com a realização do  Concurso Público, através do
Edital 05/2007, significa  um passo importantíssimo  para a  melhoria da   gestão pública. A estrutura
organizacional da Rede Municipal será mais sólida, eficaz e eficiente.  Além de garantir a melhoria da
qualidade de todo o  processo e atendimento educacional da Rede Municipal.

As inscrições serão no período de 11 a 27 de junho de 2007. Mais informações os colegas
encontrarão no Jornal do Município do dia 1º de junho/2007, no site www.sspms.com.br no icone
“OUTRAS INFORMAÇÕES. O local da inscrição é Rua Souza Pereira, 448, das 10 às 16 horas.

Encontra-se disponibilizado pela APEOESP todo material bibliográfico do concurso  para serem
xerocopiado na COPYTROM (R: General Osório, 34)

FUNDEB será discutido em
Audiência Pública

A Câmara Municipal de Sorocaba, através de
solicitação da Vereadora. Tânia Bacelli realizará
Audiência Pública no dia 26 de junho, às 19 ho-
ras, para tratar do Projeto de Lei nº 129/2007, do
Poder Executivo que cria o Conselho Municipal
de Acompanhamento e Controle do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Edu-
cação (o FUNDEB). O FUNDEB foi criado pelo
Governo Federal, pela Medida Provisória nº 339,
de 28/12/2006 em substituição ao FUNDEF e o
seu Conselho Gestor Municipal deverá ser inte-
grado por  representantes  da Administração/
SEDU, do Quadro do  Magistério, dos Estudan-
tes, dos  Pais de Alunos, do Conselho Municipal

da Educação e do Conselho Tutelar.
Outro fator importantíssimo, é que os recur-

sos do FUNDEB destinam-se ao atendimento
desde a Creche até o Ensino Médio e o Programa
de Alfabetização  de Jovens e Adultos. Por isso a
Comunidade em geral deve acompanhar de perto
e saber exatamente como será o seu funciona-
mento e quais serão as prioridades a serem esta-
belecidas pelo Município.O Sindicato também
solicitou esclarecimentos à SEDU através do Of:
nº 71/07 de 13 de junho para poder repassar aos
colegas do Magistério. O Sindicato espera que a
Rede Municipal participe da Audiência Pública
e aproveite para apresentar sugestões e tirar to-
das as dúvidas sobre o FUNDEB.

Mesmo com a realização do Concurso Público haverá necessidade de regulamentação
de diversos artigos da nova Lei do Magistério Municipal nº. 8.119/2007, para poder ser
aplicada em sua plenitude.

O Sindicato dos Servidores, através do Ofício nº. 57/07, datado de 10/05/2007, cobrou
da Administração Municipal (SEDU, SERH e SEJ) os ajustes necessários dos quais desta-
cam-se:

• Artigo 13: Módulos para suporte pedagógico;
• Artigo 13 - § Único: Definição de Professor Volante (PEB I);
• Artigo 18: Processo Seletivo - Função Atividade;
• Artigo 32: Atribuições de jornadas de docentes (verificar a acumulação);
• Artigo 38: Atribuições de aulas - efetivos;
• Artigo 42: Atribuições de aulas - substituições/função atividade;
• Artigo 47- II: Módulo para afastamento de sala de aula;
• Artigo 50: Remoção de docentes;
• Artigo 50 - § 5º: Remoção de suporte pedagógico;
• Artigo 52: Calendário Escolar - Definição de cronograma de férias;
• Artigo 53 - § 7º: Programa de Apoio às classes de inclusão;
• Artigo 55: Substituição de suporte pedagógico;
• Artigo 8º: Republicação da lei 4.599/94.

No dia 1º de junho/2007 foi publicada no Jornal do Município, a Regulamentação sobre
desconto pecuniário para fins de falta de pessoal docente, através da Resolução Conjunta
SERH/SEDU nº. 01, de 29/05/07. Também foi publicada no dia 04 de maio/2007, a Resolução
SEDU/GS nº 22, de 26/ 04/2007, que trata  da composição da Jornada de Trabalho do
Professor de Educação Básica II.

O Sindicato alerta os Colegas do Magistério para que acompanhem de perto todas as
novas regulamentações que refletirão diretamente no ajuste da vida funcional, salarial e
no desenvolvimento/cumprimento das funções e atribuíções previstas na nova lei 8.119/
2007.

Sindicato cobra
regulamentação da
Lei do Magistério

Zaqueu Proença
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Formada em fevereiro de 2006, a Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) da Prefeitura tem atuado na preven-
ção de acidentes que envolvam funcionári-
os e munícipes. A CIPA conta com a orienta-
ção da Secretaria de Recursos Humanos
(SERH) e, atualmente, trabalha na elabora-
ção dos mapas de risco das secretarias e
prédios públicos municipais. A meta é fazer
um diagnóstico da situação de segurança
de todas as áreas de trabalho e, assim, apli-
car medidas necessárias para evitar aciden-
tes.

Os objetivos da CIPA são observar e re-
latar as condições de segurança nos ambi-
entes de trabalho; propor medidas para re-
duzir e eliminar riscos existentes ou neutrali-
zar os mesmos; discutir os acidentes ocorri-
dos; solicitar medidas que previnam impre-
vistos e, ainda, orientar os trabalhadores
quanto à sua prevenção. A comissão é com-
posta por 36 representantes, sendo 18 titu-
lares e 18 suplentes. "O grupo que forma a
CIPA tem a missão de zelar pela segurança
de todos. São funcionários que, voluntaria-
mente, se dispõem a isso", lembra o secretá-
rio de Recursos Humanos, Rodrigo More-
no.

Segundo a Engenheira de Segurança do
Trabalho, Eliacy Meira Araújo Barreto Cos-
ta, o mapa de risco é uma representação grá-
fica dos perigos que podem existir num es-
paço de trabalho e uma forma de
conscientizar as pessoas sobre eles. "Se há
risco no ambiente de trabalho e uma das
medidas preventivas for utilizar equipamen-
tos de proteção individual como luvas, o
funcionário deve usá-la" exemplifica a
engenheira. Os Cipeiros já finalizaram a des-
crição de risco do Centro de Educação In-
fantil (CEI) nº33. Também estão sendo feitos
mapas da Unidade de Pronto Atendimento
da Zona Norte, da Garagem da Prefeitura e
do Centro de Saúde Sorocaba I. Os próxi-
mos locais que serão visitados serão o Zoo-
lógico Municipal Quinzinho de Barros, a
Chacrinha da Secretaria de Obras e Infra-
Estrutura Urbana (SEOBE) e a área de Trân-
sito da URBES - Trânsito e Transporte.

CIPA da Prefeitura faz mapa de risco de ambientes públicos

Mudança e
participação URBES elege nova CIPA

No dia 08 de maio, a URBES realizou a eleição da CIPA para o mandato de dois anos a
partir de 1º de junho. O Sindicato acompanhou as eleições que transcorreu com normalida-
de e, desde já, deseja sucesso aos novos integrantes da CIPA:

Representantes dos Trabalhadores:
Marino Vieira Ribeiro  e Josenilson Silva Coelho

Representantes da parte patronal:
Celso Bersi e  Sérgio Pires de Abreu

O mapa também detecta pequenas alte-
rações que podem ser feitas para melhorar o
local. As mudanças são aplicadas em pe-
queno, médio e longo prazo. São constata-
dos também a presença de ruídos, proble-
mas em instalações elétricas e buracos. "O
mapa é um instrumento de qualidade no qual
funcionário é ouvido", destaca Eliacy.

A engenheira salienta ainda que todo
funcionário pode colaborar com o trabalho
da CIPA dando sugestões para as melho-
rias. "Quando o Cipeiro passar pelo seu se-
tor, dê sugestões para as mudanças", com-
pleta a mesma.
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A Comissão da Saúde nomeada pelo Pre-
feito Vitor Lippi, em setembro/2006,  respon-
sável para elaboração de estudos e apre-
sentação propostas de reorganização da
Secretaria da  Saúde do Município, realizou
apenas duas reuniões em (16 e 23/fev/2007)
e não vem  conseguindo  avançar  nos tra-
balhos, apesar de ser considerado extrema-
mente importante para a melhoria do siste-
ma municipal da saúde.

Depois de várias tentativas e diante das
dificuldades em realizar os encontros, o Sin-
dicato dos Servidores preparou várias su-
gestões, e no dia 13 de abril protocolou o
ofício nº 41/07 na Secretaria da Saúde, para
que fossem analisadas pela Comissão.

Comissão da Saúde não consegue avançar nos estudos
Porém, até a presente data não recebe-

mos nenhum retorno por parte da Adminis-
tração Municipal. Cópia do ofício foi enca-
minhada a todas as unidades, através de e-
mail.

Atendendo pedidos de diversos Servi-
dores da Saúde, durante os meses de abril e
maio o Sindicato também se reuniu com os
representantes dos Dentistas, dos Enfermei-
ros, dos Auxiliares de Enfermagem e com os
Coordenadores de Unidades de Saúde, onde
foram prestados esclarecimentos sobre o
trabalho desenvolvido em fevereiro, além de
colhidas várias sugestões para serem mais
bem discutidas junto à Comissão.

Os Servidores entendem que também

deverá ser revista as metas  da Secretaria da
Saúde, para que seja corrigida as deficiênci-
as na gestão estrutural, administrativa e de
recursos humanos.

Essas deficiências estão sobrecarregan-
do e comprometendo a qualidade dos servi-
ços prestados pelos Servidores junto co-
munidade.

Lamentavelmente, para o Sindicato e
para os Servidores, face à falta de soluções
por parte da Comissão e da SES, o primeiro
semestre foi praticamente perdido. Se não
houver maior empenho por parte da Admi-
nistração Municipal, dificilmente haverá
tempo hábil para se promover a tão deseja-
da reestruturação da Saúde Municipal.

Situação dos Auxiliares de Educação foi discutida em Audiência Pública
A Câmara Municipal de Sorocaba realizou

no dia 31 de maio, Audiência Pública para tratar
da situação funcional e salarial dos Auxiliares de
Educação, por solicitação do Vereador Arnô Pe-
reira.

O cargo de Auxiliar de Educação foi criado no
ano de 2001, através da Lei 6.478, em substitui-
ção aos Agentes Infantis e Regentes Maternais.
Todos atuam nas Creches Municipais, com salá-
rios diferenciados, ou seja, enquanto o Auxiliar
de Educação ganha R$ 685,85, o Agente Infantil
e Regente Maternal  ganham  R$ 965,73.

Essa diferenciação salarial, além de ser uma
grande desvalorização dos Auxiliares de Educa-
ção, acabou criando uma "discriminação" entre
os próprios colegas que atuam numa mesma uni-
dade escolar. Isto sem falar que os Auxiliares de
Educação possuem atribuições e responsabilida-
des muito mais complexas, além do requisito de
escolaridade (ensino médio completo) ser supe-
rior aos do Agente Infantil/Regentes Maternais
(ensino fundamental incompleto).

Essa "discriminação" também fere o §
1º, do artigo 72, da Lei Orgânica do Municí-
pio, que determina: "A lei assegurará aos
Servidores da administração direta, isonomia
de vencimentos para cargos e atribuições
iguais ou assemelhadas..."

O Sindicato dos Servidores vem solicitando
desde 2006 a correção dessas distorções, porém,
a Administração Municipal alega que está estu-
dando o caso, e que no momento não dispõe de

recursos   para  pagar a diferença salarial de R$
279,88 aos Auxiliares de Educação.

O Vereador José Francisco Martinez, Líder
do Governo,  através do  requerimento nº 408,
aprovado pela Câmara Municipal, demonstrou
solidariedade a essa causa e também solicitou
informações para o Prefeito Vitor Lippi. Este,
por sua vez, através do Of. GP-RI nº 327/07, de
24/04/2007,  respondeu que a Prefeitura está
analisando a situação dos Auxiliares de Educa-
ção.

Durante a Audiência Pública o Vereador Arnô

5ª Conferência Municipal da Saúde

Pereira disponibilizou uma verba de R$ 350 mil
reais, referente ao direito às emendas orçamentá-
rias de 2007, para que a Prefeitura ao menos
inicie o parcelamento do ajuste dessa diferença
salarial.

O Presidente da Câmara, Vereador Paulo
Mendes também considerou legítima essa rei-
vindicação e pediu para que a Prefeitura/SEDU
não veja esse ajuste como aumento de despesa e
sim, como investimento, além da necessidade da
correção de uma grave injustiça. Os Vereadores
João Donizetti e Tânia Bacelli que também esti-

veram presentes pediram maior empenho por
parte da Administração Municipal para resolver
o quanto antes essa grave situação.

Com a realização dessa audiência pública, o
Sindicato espera que a Administração Municipal
retome a negociação para que a injustiça seja
corrigida o mais breve possível, e se coloca à
disposição para negociar o parcelamento do mon-
tante previsto em R$ 2 milhões, segundo dados
da SERH.  Atenção: Colegas Auxiliares de
Educação , vamos continuar mobilizados e
firmes na luta!

No dia 14 de junho, com o apoio do Sindicato dos Servidores, foi realizada a
escolha dos 27 Delegados que representarão os Servidores Municipais da Saúde,
na 5ª Conferência Municipal da Saúde, que será realizada no período de 22 a 24 de
junho/2007.

Será muito importante a participação dos Colegas da Saúde, pois a Conferência
além de definir as políticas públicas para a Saúde e Qualidade de Vida, também  serão
estabelecidas as diretrizes para a gestão do controle social e financeiro das ações
do Município.

Audiência Pública
na Câmara

A Câmara Municipal de Sorocaba reali-
zará no dia 25/junho/2007, às 19 horas, a
pedido do Vereador Antonio Sergio Ismael,
audiência pública para tratar do tema
"Reestruturação da Secretaria da Saúde".
Será uma grande oportunidade para os Co-
legas da Saúde apresentarem as suas su-
gestões e cobrarem o andamento dos traba-
lhos da Comissão. Não percam a oportuni-
dade!!! (depois será tarde para reclamações
ou lamentos).  O Sindicato conta com a pre-
sença de todos que querem ajudar a melho-
rar a estrutura da Saúde no Município.
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Festa de
1º de Maio
Dia do Trabalhador

Lembramos que Servidor também é Trabalhador.
Assim mais uma vez ocorreu no clube de campo uma

festa de arromba que contou com a Banda Café Brasil e
Cristian Laluna na animação. Brinquedos infláveis para as
crianças; exposição de artesanatos feitos pelos associa-
dos; curso de maquiagem; sorteio de prêmios; gincana de-
senvolvida pela equipe de educação ambiental do SAAE e
muito mais. Mas a principal atração foi a  alegria de todos,
contagiando o ambiente.

Nesta data foi inaugurada a Pista de Caminhada do
Clube de Campo que leva o nome do servidor “Paulo
Ferraz”, homenagem extensiva a todos os Servidores Pú-
blicos. Parabéns a cada um dos mais de 3 mil  participantes
e a todos os colaboradores.

Melhorias no
Clube de Campo

Neste primeiro semestre executamos obras de importância
para o associado. Como a instalação de novos sistemas de
proteção contra descargas atmosféricas (para-raio) em todo o
Clube de Campo e Salão de Eventos, isso, em cumprimento à
legislação municipal. Além disso, o vestiário externo (junto ao
campo) passou por melhorias como: a colocação de novo piso,
chuveiros e pintura. Benfeitorias que serão inauguradas no iní-
cio do Torneio de Futebol Society, dia 17 de  junho . Com estas
novas obras continuamos a primar pelo bom atendimento e
segurança no Clube de Campo.
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Próximos Eventos

Torneio de Futebol Society/2007

Concurso de
Videokê
Inscrições na sede ou
no clube de campo, de
25 junho a 31 de julho.
Apresentações terão
início dia 11 de agosto,
sempre aos sábados
às 14h

Curso de Defesa
Pessoal para
Mulheres
Dia: 07 de julho, das
8h30 às 12h. Inscrições
na sede (segunda a
sexta-feira) ou no clube
de campo (finais de
semana)  Vagas
limitadas.

Dia : 04 de agosto
Horário: das 23h às 04 h
Traje: Esporte Fino
Animação: Banda Face Nova
Preço: R$ 30,00 (individual)

Cardápio:
salgados variados / coquetel
de frutas / cerveja (Skol e
Brahma) / refrigerantes (inclusive diet) / água / bebida quente / mesa
de café e doces

VENDA DE CONVITES NA SEDE.
Não perca mais este evento da Área sócio-cultural

Coquetel Dançante

Sempre
aos

domingos
às 9h

Início: 17
de junho
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O Sindicato sempre utiliza a via de nego-
ciação para defender os interesses do Fun-
cionalismo Municipal.

Quando esgotada essa possibilidade
junto a Administração Municipal, são ajui-
zadas  Ações Judiciais para fazer valer os
direitos dos Servidores, principalmente em
relação às causas trabalhistas e previden-
ciárias.

Os atendimentos são feitos através do

Sindicato defende interesse
do Funcionalismo em

Ações Judiciais
Servidores recebem assistência jurídica em causas individu-
ais e coletivas.

Departamento Jurídico e vão desde uma sim-
ples orientação e assessoria jurídica até ca-
sos mais complexos, abrangendo também o
acompanhamento e defesa em Processos de
Sindicância,  Disciplinares e defesas relaci-
onadas a estágio Probatório, bem como pe-
didos de Revisão Disciplinares.

Atualmente o Sindicato representa os
Servidores em várias Ações Judiciais, entre
causas coletivas e individuais, entre elas:

Ações de Cobrança de Horas Extras Motoristas de Ambulância
Ações de Cobrança de Horas Extras dos  Vigias Patrimoniais da PMS
Ações de Cobrança de Horas Extras dos  Vigias Patrimoniais da SAAE
Ação de Cobrança de Sexta-Parte de Servidores do SAAE
Ação Cobrança de  Adicional Tempo de Serviço (professores)
Ação Cobrança de  Adicional DE Insalubridade (PMS)
Ação de Cobrança de Faltas Abonadas dos Especialistas da  Educação
Ação de Cobrança Horas Extras nas Férias
Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias
Ações de Indenização
Ação de cobrança do RETP para Alunos Guardas Municipais (última turma)
Ação Coletiva para aplicação do Plano de Carreiras
Várias Medidas Cautelares com obtenção de liminares

A atuação da Diretoria do Sindicato e do
Departamento Jurídico junto à Administração

Municipal tem trazido resultados satisfatórios
para os Servidores dos quais destacam-se:

· Negociação da dívida dos Servidores junto ao BNL (com mais de 120% de desconto);
· Correção das diferenças salariais dos professores (promoções);
· Correção nos décimos dos especialistas junto à Administração Municipal;
· Realização de Concursos Públicos para as Áreas Administrativas e Técnicas;
· Realização de Concurso Público para o Magistério Municipal (ver matéria página 3);
· Apresentação de propostas para reestruturação da Guarda Municipal (ver matéria
página 2)

A Advogada, Dra. Lígia Barbosa de Carvalho é a responsável pelo Departamento Jurídico
do Sindicato. Os atendimentos ocorrem através de horários pré-agendados na Sede do Sindi-
cato pelo telefone 3231-3002.

Sindicato defende
interesse do
Funcionalismo

Agendamento Prévio

Os Servidores Municipais que atuam na Área de Fiscalização da SEF ganharam
no dia 11 de maio um digno refeitório para almoçarem. Essa era uma reivindicação
antiga dos Servidores e do Sindicato que foi atendida pelo Prefeito Vitor Lippi, que
juntamente com os Secretários de Finanças e de Recursos Humanos, Diretores do
SSPMS e Servidores, participaram da  inauguração. Antes desse agradável refeitó-
rio,   os Servidores recebiam marmitex. A Empresa COAN, responsável pelas refei-
ções do refeitório do Paço é quem fornecerá a alimentação aos Funcionários da
Fiscalização (Rua Aparecida). Parabéns a todos que participaram dessa conquista.

Área de Fiscalização
ganha refeitório
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O Sindicato dos Servidores através do Of. Nº
51/07, datado de 25/04/2007, reiterou junto ao
novo Secretario de Recursos Humanos, Rodrigo
Moreno, diversas reivindicações e assuntos
pendentes desde 2005, dos quais se destacam:

- Curso de Administração Pública Muni-
cipal: retorno, se possível no 2º semes-
tre/2007, observada a evolução funcio-
nal (prevista no Plano de Cargos e Car-
reiras);
- Segurança e Prevenção no Trabalho:
elaboração de mapas de riscos, contrata-
ção de mais 2 (dois) Técnicos de Segu-
rança e a  realização da SIPAT (em outu-
bro/2007);
- Saúde Ocupacional: reestruturação da
seção e a implementação de ações de
controle, acompanhamento e apoio per-
manente, principalmente aos Servidores
com restrições médicas e afastados por
auxílio doença.
- Preenchimento de cargos vagos atra-
vés de Concursos Públicos: visando a
reposição de vagas existentes por apo-
sentadoria, ampliação das demandas de
serviços e, principalmente,   redução de
contratações de trabalhadores terceiriza-
dos (especialmente nas áreas  adminis-
trativas e técnicas);
- Licença Prêmio: agilizar o cronograma
de pagamento e definir a aplicação da Lei
nº 8.094/2007, que deverá ser alterada por
questões constitucionais, segundo infor-
mações da própria SERH.

Apesar do empenho do novo Secretário de
Recursos Humanos, o Funcionalismo Municipal
e o Sindicato dos Servidores esperam maior di-
namismo e resolutividade por parte desse órgão,
pois  faltam apenas 18 meses para o término da
atual Administração e muitos assuntos ainda
estão  pendentes desde 2005.

Sindicato cobra ações do novo
Secretário de Recursos Humanos

Rodrigo Moreno
novo SERH (a
esquerda) em
Reunião Pública
sobre assuntos do
interesse do
Funcionalismo

Concurso Público
de Auditor Fiscal

No dia 15 de abril, a VUNESP apli-
cou novas provas aos Candidatos que
estavam inscritos no Concurso Público
para os Cargos de Auditor Fiscal de Tri-
butos Municipais, que havia sido can-
celado por determinação da Justiça.
Após a homologação do concurso, no-
vos colegas foram convocados no dia
06 de junho para tomarem posse. Com a
chegada desses novos profissionais,
espera-se que a Prefeitura amplie as
suas ações na área de fiscalização de
tributos, contribuindo para aumentar a
arrecadação do Município e propicie
uma melhor valorização dos salários dos
Servidores.

Implantação de Crachá e
impressão de  holerite

A SERH implantou no mês de abril, Cra-
chá de Identificação destinado a todos os
Funcionários que trabalham no Paço, in-
clusive para os Secretários Municipais e o
Sr. Prefeito Vitor Lippi.

O Crachá tem por finalidade facilitar a
identificação dos Servidores junto ao
Munícipe, além de ser fundamental para a
segurança dos Colegas no local de traba-
lho.

Futuramente o Crachá será estendido
a todas as unidades externas e servirá para
o registro de ponto diário de trabalho, uti-
lização do transporte coletivo e para uso
do refeitório.

Com os dados colhidos através do Cra-

chá (registro de entrada e saída/diária)
será efetuado o fechamento da folha de
freqüência e o sistema irá gerar o paga-
mento mensal/individual de cada Servi-
dor. Por isso o Sindicato solicita muita
atenção por parte dos Colegas para o uso
correto do Crachá.

A SERH também modificou a impres-
são do holerite dos Servidores da Prefei-
tura, que passou a ser colorido e com
apresentação mais agradável. Ainda fal-
ta à PMS completar as ações de valoriza-
ção interna do holerite, através da me-
lhoria dos pisos salariais e da aplicação
do plano de cargos e carreiras por parte
da Administração Municipal.

Vamos continuar lutando para que este
documento seja motivo de mais
ORGULHO!!!
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O Sindicato dos Servidores Municipais
vem participando ativamente de diversas
ações e atividades realizadas pelo Movimen-
to Sindical de Sorocaba, em defesa dos inte-
resses dos trabalhadores.

Desde 1º de janeiro de 2007, o Sindicato
dos Servidores Municipais tornou-se Mem-
bro Integrante do Grupo de Trabalho do
Conselho Sindical, da Sub Delegacia Regio-
nal  do Ministério de Trabalho de Sorocaba,
que representa  todas as Centrais Sindicais
e os Sindicatos dos Trabalhadores que com-
põem Sorocaba e Região.

As principais atividades
realizadas foram:

• Emenda 3 - Dia 23 de abril: foi realiza-
do em Sorocaba uma grande mobilização que
paralisou o Comércio e as Agências Bancá-
rias do Centro, por meio período, em favor
da manutenção do Veto do Presidente Lula
a Emenda 3.

Entenda o que significa a  Emenda 3

· Não assinar a Carteira de Trabalho
dos seus funcionários;

· Obrigar o funcionário a abrir firma e
emitir nota fiscal. O trabalhador será for-
çado a se tornar uma Pessoal Jurídica (PJ),
tendo que pagar impostos como se fosse
uma empresa que obtém lucro;

· Como PJ, o trabalhador deixa de re-
ceber o 13º salário, férias remuneradas,
FGTS (inclusive em caso de dispensa), vale-
transporte e assistência médica, entre ou-
tros. O INSS terá que ser pago pelo próprio
trabalhador, se um dia ele quiser se apo-
sentar.

· A empresa poderá deixar de pagar o
salário caso o funcionário não emitir a nota
fiscal;

· Se o funcionário achar ruim, poderá
ser dispensado sob o pretexto de “quebra
de contrato de prestação de serviços”.

• 3ª. SEMANA CULTURAL
COMERCIÁRIA

De: 17 a 22 de Abril – O SSPMS partici-
pou do ciclo de palestras da  3ª. SEMANA
CULTURAL COMERCIÁRIA, evento reali-
zado pelo Sindicato dos Empregados no
Comércio de Sorocaba, no Clube dos Co-
merciários, com o objetivo de levar cultura e
conhecimento para os comerciários e demais
categorias de trabalhadores de Sorocaba.

Na ocasião mais de 1.200 pessoas entre
comerciários, sindicalistas e estudantes
prestigiaram a iniciativa da entidade comer-
ciaria.

Servidores apóiam o Movimento Sindical

• Conjunto Hospitalar de Sorocaba/CHS

Dia 24 de abril: o Movimento Sindical
participou de Ato Público denunciando às
péssimas condições do CHS. Neste dia, a
pedido do Diretor do CHS, Sr. Sidney
Abdalla, foi formada uma Comissão de Diri-
gentes Sindicais de todas as Centrais e do
SSPMS para cobrar e acompanhar as provi-
dências de melhorias daquela importante
instituição de saúde pública.

• III SEMPAT – Semana Municipal de
Prevenção de Acidentes de Trabalho

De 1º a 7 de maio: A Prefeitura de Soroca-
ba, através da Secretaria da Saúde, sob a
coordenação do CEREST realizou com su-
cesso o evento. A SEMPAT, criada através
da Lei Municipal nº 7.347, de 16/02/2005, de
autoria do Vereador Arnô Pereira vem cres-
cendo a cada ano por tratar-se de importan-
te instrumento para a melhoria da conscien-
tização da sociedade sorocabana visando à
redução e a prevenção de acidentes. Soro-
caba é uma das cidades com o maior índice
de Acidentes de Trabalho no Brasil.

• CIST- Comissão Intersetorial da Saúde
do Trabalhador-

No dia 7 de maio, os membros da CIST
foram empossados pelo Prefeito Vitor Lippi,
em evento solene, realizado durante o en-
cerramento da Semana Municipal de Preven-
ção de Acidente de Trabalho (SEMPAT).

A CIST atuará em conjunto com o Cen-
tro de Referência em Saúde do Trabalhador
(CEREST) e Conselho Municipal da Saúde
tendo por objetivo, o controle e avaliação
da política de saúde do trabalhador, indi-
cando as prioridades para as ações que se-
rão executadas pelo Município.

Servidores do Paço
recebem  manifesto
sobre Emenda 3

Movimento Sindical no centro

Semana Cultural Comerciária
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SSPMS E APEOESP
realizarão curso preparatório

para o concurso do Magistério.
Inscrições a partir de 20 de
junho. VAGAS LIMITADAS.
Informações :3231-3002
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A Diretoria do Sindicato em visita ao
Laboratório Municipal de Análises Clí-
nicas - LAMAC no dia 12 de junho/07,
 constatou que as condições daquele pró-
prio municipal continuam
precárias.  Lamentavelmente as reivin-
dicações de melhorias enviadas pelo
SSPMS à Secretaria da Saúde - SES,
constantes do Of. 18/2005, de 27/01/05,
ainda não foram atendidas.

Desde 2005, diversas reuniões foram
realizadas entre o Sindicato e a SES, que
se comprometeu em sanar de forma
definitiva as deficiências existentes,
porém, alega estar esbarrando na   falta
de   disponibilidade  financeira para po-
der ampliar o prédio (terreno existe), 
contratar mais funcionários por concur-
so público (técnicos) e investir em no-
vos equipamentos e mobiliários. Apesar
das limitações estruturais, os funcionári-
os do LAMAC são  considerados heróis,

Laboratório Municipal continua
em condições precárias

pois realizam em média 60.000 exames
clínicos/mês, numa estrutura que foi pro-
jetada para atender no máximo 12.000
exames por mês (isso é inadmissível) .

O Sindicato solicita   providências em
caráter de urgência por parte da SES,
pois  dificilmente Sorocaba  poderá  con-
tinuar garantindo a  prestação dos  ser-
viços prestados com qualidade  aos seus
 600.000 habitantes, se não ocorrer a me-
lhoria das condições do LAMAC. 

Pelo tratamento que vem sendo
dispensado,  tem-se a impressão que
o LAMAC não é prioridade ou,  é
mais conveniente e menos oneroso
para o Poder Público manter  con-
vênio com laboratórios particulares.
Se isso for correto, então que a SES 
faça a adequação dos serviços (re-
dução) de acordo com a disponibili-
dade estrutural existente, já que  não
dá mais para tolerar atual situação

Horário dos Ônibus
Linha 23

Saída do ponto final
Segunda à sexta:
8:20, 9:16, 9:51; 11:04, 16:58, 18:14.
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

Terminal Santo Antonio
Segunda à Sexta
5:25, 8:20, 8:55, 10:27, 11:05, 12:19;
15:36; 17:36; 18:52
Sábado
9:10, 10:20, 11:30, 12:40, 13:50,
15:00
Domingo
8:43, 9:55, 11:10, 12:25, 13:40, 15:00

PIADA

Conversa de
megalomaníacos

Três argentinos e um brasileiro
fumam um baseado no terraço de
um edifício:
1º. argentino: - Eu tenho muito
dinheiro... Vou comprar o Citibank!
2º. argentino: - Eu sou muito rico...
Comprarei a General Motors!
3º. argentino: - Eu sou um
magnata... Vou comprar a Microsoft!
E os três ficam esperando o que o
brasileiro vai falar.
O brasileiro dá mais uma tragada...
faz uma pausa... e diz:
- Não vendo...

RECEITA

Massa para Pizza,
Tortas e Empada

Modo de preparo

Juntar todos os ingredientes e sovar. Caso
a massa grude na mão pode colocar mais
farinha de trigo.
Para torta: fazer 2 (duas) receitas uma para
forrar a assadeira e outra para cobrir o
recheio.
Para pizza: pode abrir a massa com a mão
na própria assadeira cobrir com o recheio
(a gosto) e coloca para assar.

Ingredientes
3 xícaras de farinha de trigo ;
1 xícara de leite;
1 ovo;
½ de óleo;
1 colher de café de sal;
1 colher de sopa de fermento em pó;

Retire o seu
Cartão SSPMS
na Sede e
aproveite os
convênios.
Horário
comercial.
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Academia

Terça à Sexta-feira - 9h às 20h30
Sábado - 9h30 às 12h30 - 13h30 às
18h

PILATES

Sábado: 16h às 17h30
Domingo: 15h às 15h50

Taekwon-do

Sábado - 14h às 16h
Domingo - 10h30 às 12h
Mensalidade: R$12,00

Dança de Salão

Domingo: 16h às 18h
Quarta-feira: 19h às 20h30

Horários
Funcionamento do clube de campo:
terça-feira a domingo das 9h às 21h

VIDEOKÊ

Aos Sábados e no 2º e 4º domingo do
mês: das 14h às 18h

Sexta Dançante

Toda 1ª sexta-feira do mês, das 22h
às 3h. Proibida a entrada de menores
18 anos

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 Sindicato
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