VOLTA ÀS AULAS SÓ COM VACINA!
Sindserv SBC se posiciona e cobra vacinação para os profissionais da Educação e
alunos antes de retorno às aulas, mas governo Orlando Morando quer retorno imediato em
fevereiro e coloca em risco comunidade escolar durante a pandemia em alta no casos de
contaminação e morte no Estado de São Paulo; EMEB tem suspeita de contaminação
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EM ASSEMBLEIA VIRTUAL

SERVIDORES REIVINDICAM
REAJUSTE SALARIAL DE 10%
CAMPANHA SALARIAL DE 2021 É MARCADA POR ASSEMBLEIA REALIZADA DE FORMA VIRTUAL,
DEVIDO À PANDEMIA; CATEGORIA COBRA CONDIÇÕES MÍNIMAS E VACINAÇÃO PARA TODOS
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SINDSERV

MANDATO EM DEFESA
DOS NOSSOS DIREITOS!

Em janeiro de 2021 demos início a um novo capítulo no Sindserv SBC. Iniciamos uma nova
gestão, com novos diretore(a)s
e conselheiro(a)s à frente da entidade que representa você, servidor público municipal de São
Bernardo. Alguns rostos podem
ser novos, mas a disposição em
lutar pelos nossos direitos é o
mesmo. Vivemos um período de
ataques diretos à nossa categoria.
Ironicamente, somos tratados
por parte da classe política como
inimigos públicos. Porém, o que
nos mantem em pé e firmes na
luta é justamente a disposição
em lutar pelos nosso direitos,
conquistados com muito suor
ao longo de décadas. E pra passarmos por esse período trevoso,
precisamos estar juntos, em unidade. Viva o servidor público!

O papel do dirigente sindical

Dirigente sindical é o trabalhador eleito para exercer cargo e
acompanhar as mais diferentes
pautas de reivindicações dos
trabalhadores e prever possíveis
mudanças de cenário e falhas que
estejam ocorrendo, encontrando soluções o mais rapidamente
possível. Ele tem como responsabilidade contribuir diariamente
para as suas categorias, exercendo papel fundamental na movimentação popular do seu conjunto. Ele ainda deve promover a
participação, organizar, mobili-

SINDSERV SBC FAZ PLANEJAMENTO
VIRTUAL DO MANDATO 2021-2024
A nova direção do Sindserv SBC
iniciou em fevereiro o planejamento de trabalho do sindicato
para os próximos quatro anos.
Na pauta, o foco principal foi a
defesa dos direitos dos servidores
e retomada de ganhos históricos
da categoria que foram retirados pela atual gestão municipal.
Devido às restrições presenciais
causadas pelo COVID-19, o planejamento foi realizado de forma
virtual, com a participação da diretoria executiva, funcionários e
lideranças sindicais da CUT, FETAM, MTST, MSTL, Metalúrgicos do ABC, Bancários do ABC,
DIEESE, Sindema e CNSP. Entre

os convidados a palestrar, Milton Pomar, mestre em políticas
públicas, contextualizou o movimento sindical brasileiro. “É
preciso se sindicalizar e ter um
sindicato fortalecido. É imprescindível. Sem isso, os instrumentos de luta ficam enfraquecidos.
É preciso ter essa consciência e
levar isso até o servidor”, afirmou.
Representante do DIEESE, Victor Pagani, apresentou os indicadores econômicos da cidade. “Haverá pressão maior
do munícipe com a prefeitura.
Há aumento da demanda por
serviços públicos pelo cenário atual do país”, completou.

zar e educar sua categoria. Nossa
missão é garantir a manutenção
e preservação dos direitos dos
trabalhadores, coibir injustiças e
garantir a cidadania e qualidade
de vida no trabalho dos servidores, feito em prol de toda a população. Nossa luta é pela consciência de classe e pela organização
do trabalhador contra qualquer
opressão. Nesse contexto, os desafios para a classe trabalhadora
estão cada vez maiores. Os trabalhadores precisarão cada vez
mais de dirigentes preparados

e capazes de liderar a resistência contra todos os ataques aos
seus direitos. Formação e informação serão características cada
vez mais necessárias. Os líderes
sindicais precisarão repensar as
estratégias e os focos de ação. Somente com uma liderança preparada, capacitada e disposta a
inovar é que o movimento sindical terá capacidade de orientar a
classe trabalhadora para enfrentar os desafios que virão. Nesse
sentido, nos preparamos para
melhor representá-lo, servidor!

SEGUE AÇÃO CONTRA CONGELAMENTO
DE LICENÇA, SENHORIDADE E ADICIONAIS
O Sindserv SBC possui ação judicial questionando o congelamento da contagem do tempo
de serviço para efeitos de licença
prêmio e adicionais de tempo de
serviço dos servidores públicos
municipais de São Bernardo do
Campo. Na ação, é cobrado da
prefeitura a contagem do tempo
de serviço prestado pelo servidor para a obtenção das licença-prêmio, senhoridade e outros
adicionais de tempo de serviço,
entre maio de 2020 a dezembro
de 2021. Segundo o jurídico do
Sindserv, tais benefícios não
acarretam em aumento de despesa para o município. Diferen-

te dos outros municípios, como
Santo André, o prefeito Orlando
Morando apresentou projeto de
lei, atual lei 6898/2020, confirmando a lei complementar federal 173/2020, visando dificultar o pagamento dos benefícios.
Assim, o prefeito se respaldou
de forma proposital para barrar
a concessão dos benefícios aos
servidores municipais e tentar
dificultar o questionamento judicial . Mesmo diante disso, o
sindicato não vai recuar. Todos
os nossos esforços, incluindo
medidas e instrumentos legais,
estão voltados para buscar a
justiça para a nossa categoria.
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Ação civil pública do Sindserv pode ser
prenúncio de fim das terceirizações na prefeitura
As notícias dando conta do
processo de saída a Prefeitura
de São Bernardo da Central de
Convênios com a Fundação
ABC podem ser um prenúncio
de grande vitória dos servidores estatutários. Isso porque o
Sindserv SBC apresentou ação
civil pública, em 2013, denunciando como inconstitucional
e abusiva a terceirização do
serviço público de saúde pelo
município. No mesmo processo, o Sindserv SBC pede a anulação dos contratos, que tiram
o espaço devido do serviço público e da valorização do servidor. O processo já tem sentença
proferida desde junho de 2016,
julgando como procedente
anular os contratos e autorizando apenas a contratações
para prestação de serviços de
forma complementar. A pre-

feitura apresentou recurso junto ao
Tribunal de Justiça, mas foi prontamente negada. Como tática conhecida entre os servidores, o município apresenta recursos para ganhar
tempo. Com a manutenção da sentença, o Sindserv SBC mantem sua
luta para que a prefeitura promova

a valorização do servidor público
estatutário e de carreira, e que assim
seja promovido processo de abertura de concursos públicos, para preenchimento dos inúmeros cargos
vagos, ocupados pela terceirização.
FUABC - o Sindserv documentou
e denunciou junto à Secretaria de

Saúde municipal os privilégio de funcionários contratados pela Fundação ABC
em detrimento de servidores
estatutários na Saúde - horas
crédito no banco de horas,
dadas apenas aos funcionários celetistas da Fundação
ao entrar minutos antes e/ou
minutos depois da jornada
diária. A mesma situação não
ocorre com quem é servidor
público estatutário, embora haja legislação municipal
que garanta a compensação.
Ainda, segundo as denúncias, o servidor público da
saúde em regime estatutário
pode computar 25 minutos de
atraso no mês vigente, sendo
descontado a partir deste limite de tolerância, ainda que
tenha entrado minutos antes ou saído minutos depois.

Quem atuou na linha de frente
da pandemia e foi contaminado
pode dar entrada no CAT

VOLTA ÀS AULAS SEM VACINA É
CRIME CONTRA PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO E ALUNOS
No auge da pandemia em pleno
ABC, período em que foi registrado o maior número de mortes
em decorrência do coronavírus,
a Prefeitura de São Bernardo vira
as costas para os profissionais da
Educação e, consequentemente,
para pais e alunos. A administração anunciou o retorno às aulas
para o início do mês de março,
sem consultar os educadores e
muito menos o sindicato, entidade que os representa. A situação
é grave, já que foram registrados
casos de pessoas infectadas pelo

COVID-19 em diversas escolas que anunciaram o retorno
às atividades em todo o estado. Em São Bernardo, a EMEB
Áureo Cruz chegou a divulgar
um comunicado em suas redes
sociais, dando conta de diversos funcionários afastados por
licença médica, devido a contaminação por coronavírus. Nós
não somos contra o retorno das
atividades nas escolas, mas acima de tudo, somos a favor da
vida. Portanto, diga NÃO! ao
retorno às aulas sem vacinação.

Os servidores públicos municipais de São Bernardo que
atuaram na linha de frente da
pandemia e foram contaminados com a COVID-19 durante o
cumprimento de sua função tem
o direito dar entrada à Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT). O sindicato tem recebido diversas reclamações dos
servidores a respeito do Serviço
de Saúde do Servidor e o Serviço de Inspeção Médica, que não
realizaram o preenchimento do
CAT, documento que reconhece o acidente de trabalho e as
doenças ocupacionais. Quem
se sentir prejudicado pelo não
preenchimento do documento e o não reconhecimento do
mesmo pelo Serviço de Inspeção Médica (SIM) deve procurar
o Departamento de Segurança
do Trabalho do Sindserv SBC
para uma avaliação individual
da documentação do servidor
em questão e, se assim entendi-

do, o preenchimento do CAT.
Nos casos em que as intervenções administrativas ou extrajudiciais adotadas pelo Departamento de Segurança do
Trabalho do sindicato não tenham respostas da prefeitura, o
trabalhador é encaminhado para
o departamento jurídico do sindicato, para que medidas sejam
tomadas na esfera judicial ou por
meio do Ministério Público do
Trabalho. O não reconhecimento do acidente de trabalho pode
trazer dificuldades futuras a
cada trabalhador(a), levando em
consideração que a COVID-19 é
uma doença que pode apresentar futuras sequelas – neste caso,
garante o recebimento integral
de seus vencimentos sem perda
nas férias e demais prejuízos.
Caso aconteça o falecimento do
servidor, com a confirmação da
doença adquirida em ambiente
de trabalho há a garantia de direito a pensão integral à família.
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CATEGORIA REIVINDICA 10,06% DE REAJUSTE
Os servidores públicos de São
Bernardo aprovaram a pauta de
reivindicação da categoria, durante assembleia geral realizada
no dia 17 de fevereiro. Por unanimidade, os trabalhadores reivindicam reposição salarial de
10,06%, referente a perdas infla-

cionárias acumuladas entre março de 2019 e fevereiro de 2021,
de acordo com o INPC/IBGE.
Além da reposição salarial, importantes itens foram destacados
na pauta, como o pagamento de
biênios e licença prêmio, readequação dos valores de vale re-

feição e vale transporte, manutenção do IMASF, não retomada
das aulas até que profissionais da
educação e alunos sejam vacinados, garantia de EPIs aos servidores, entre outros A assembleia
foi realizada totalmente de forma
virtual, atendendo às normas sa-

nitárias devido à pandemia do
COVID-19. Após a aprovação da
pauta pelos servidores, o Sindserv
SBC encaminha o documento ao
gabinete do prefeito, aguardando
a abertura de negociação com a
categoria. Confira na íntegra a
pauta aprovada pelos servidores:

PAUTAS FINANCEIRAS

Natal, por matricula, no valor da
cesta básica calculada pelo DIEESE no mês de dezembro, a todos os trabalhadores/as ativos e
inativos (com ou sem paridade)
da administração direta, indireta
e autarquias.
4 - Vale Transporte
Vale transporte para todos trabalhadores estatutários sendo igualitário ao sistema celetista.
5 - Regime Jurídico Único
Discutir implementação do regime jurídico único com os trabalhadores, com análise das perdas
dos servidores.
6 - Equiparação Salarial
A. Equiparar os salários entre os
regimes celetistas estatuários;
B. Isonomia salarial.

2 - Avaliação Funcional
Revisão dos critérios na forma
de avaliação dos trabalhadores
e trabalhadoras, que considere
também a avaliação dos subordinados à chefia imediata e as condições estruturais e institucionais
para a realização do trabalho.
3 - Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora
A. Melhoria das condições de
trabalho e equipamentos em todas as áreas, com fornecimento
de Equipamentos de proteção
Individual de Segurança (EPI) e
do combate à COVID -19
B. Divulgar uma lista dos já vacinados e dos critérios de prioridades atendidos em cada caso.
C. Criação de campanha contra
assédio moral e canal de denúncia, conforme a Lei Municipal
4742/2001
D. Autonomia para preenchimento do CAT pelo sindicato
(também para estatutários).
E. Todos os servidores da linha
de frente, desde o início da pandemia, tenham LTS transformado em CAT.
4 - Educação – Estrutura e Não
Retomada das Aulas Presenciais Sem Vacinação
A. Não retorno às aulas presenciais até que todos e todas tenham sido vacinados.
B. Estrutura para os profissionais
da educação realizarem trabalho
remoto (pacote de dados e equipamentos)
5 - Folga Quinzenal e Jornada
de Trabalho
A. Retorno imediato das folgas

quinzenais para trabalhadoras e
trabalhadores plantonistas;
B. Readequação da Jornada dos
Auxiliares de Educação e Trabalhadores e Trabalhadoras da
Saúde.
C. Tratamento isonômico para
os trabalhadores e trabalhadoras
diretos do município e terceirizados da saúde.

1 - Reposição imediata das perdas inflacionárias
Acumuladas referentes ao período de 2019/2020 (10,06% de
março de 2019 até fevereiro de
2021, segundo o INPC/IBGE).
2 - Pagamento de biênios e licença prêmio
Em razão da lei 173/20 compromisso de pagamento dos biênios
e licença prêmio, com pagamento em janeiro de 2022 aos servidores que completariam o tempo
necessário para a obtenção dos
benefícios até dezembro de 2021.
3 - Vale refeição
A. Cartão servidor cidadão –
Considerando a alta inflacionria no grupo de alimentação,
15,53% segundo o INPCe outros
índices calculados pelo IBGE,
FGV e elaborado pelo DIEESE,
implantar o Cartão Servidor Cidadão para trabalhadores ativos
e aposentados (com ou sem paridade) da administração direta,
indireta e autarquias no valor
correspondente a cesta básica
calculada pelo DIEESE no valor
de R$ 654,15, com uso exclusivo
no comércio de de São Bernardo
do Campo.
B. Vale Refeição de R$32,95,
calculado segundo o índice da
ABBT (Associação Brasileira das
Empresas de Benefícios ao Trabalhador)
C. Vale Refeição para trabalho
extraordinário que ultrapassar 4
horas diárias;
D. Abono de Natal - Abono de

PAUTAS SOCIAIS
1 - Assistência Médica
A - Manutenção do IMASF
Ampliando a contrapartida patronal, com transparência e prestação de contas
B. Abertura de discussão sobre
a rede de atendimento com o
SINDSERV, no intuito de rever
decisões que oneraram de forma
abusiva o usuário.
c. Revisão do contrato para o
Plano Familiar Geral Básico
(PFGB): ampliar o atendimento
aos trabalhadores e suas famílias
em hospitais e clínicas; PLANO
IMASF – Planos Intermediário
e Especial: Manutenção do atendimento de qualidade aos trabalhadores e suas famílias nas clínicas e hospitais;

PAUTAS POLÍTICAS E
JURÍDICAS
1 - Mesa Permanente de
Negociação
Retomada da mesa permanente
de negociação entre o sindicato
dos trabalhadores e governo;
2 - Compromisso de Concurso
Público em 2022 e Contratação
dos já aprovados (validade)
A. Chamar os que já passaram
em concursos e realizar novos a
partir de 2022.
B. Fim das terceirizações;
C. Cotas Raciais
3 - SBCPREV
Revogação da lei municipal
6.955/2021 contra a reformulação administrativa do SBCPREV,
tirando do servidor de carreira
não comissionado a condição de
opinar sobre o destino de suas
contribuições previdenciárias e a
autonomia jurídica da autarquia.
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