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LUTA POR AULAS REMOTAS E VACINA JÁ!

Sindserv SBC garantiu lilminar junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT2) e 
conseguiu a suspensão das aulas presenciais na rede municipal; departamento 
jurídico orienta servidores no preenchimento da folha de presença e demais 
dúvidas do funcionalismo. Luta, agora, é pela vacinação de todos os servidores

MARÇO TEVE PROGRAMAÇÃOMARÇO TEVE PROGRAMAÇÃO
ESPECIAL DE LUTA DAS MULHERESESPECIAL DE LUTA DAS MULHERES

LUTA POR DIREITOS E IGUALDADE FOI PAUTA DO SINDICATO AO LONGO DE MARÇO; 
PROGRAMAÇÃO INCLUIU DEBATES, SORTEIOS E BATE PAPO SOBRE FILME VOLTADO 

PARA SERVIDORES E SERVIDORAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

MÊS DA MULHER
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08 de Março, Dia Internacio-
nal de Luta pelos Direitos das 
Mulheres. Esta data nos remete 
a pensar que ainda temos uma 
longa jornada a ser percorrida 
pela igualdade de gênero, onde 
homens e mulheres tenham as 
mesmas oportunidades e direitos 
garantidos. Essa lacuna de exclu-
são e desigualdade cresce ainda 
mais quando pautamos a classe 
social e raça a qual pertencemos.   
Crescemos em meio aos papeis 
e adjetivos construídos social-
mente e atribuídos às mulheres, 
nos rotulando como seres frá-
geis, destinadas à maternidade, 
tarefas do cuidar e aos afazeres 
domésticos.  Essas concepções 
vão nos colocando numa condi-
ção na estrutura social de explo-
ração, opressão e, muitas vezes, 
submissão e inferioridade frente 
à nossa real capacidade e possi-
bilidades de escolha. Essas desi-
gualdades estruturais vão sendo 
construídas ao longo da histó-
ria e são parte da forma como o 

MÊS DA MULHER

sistema capitalista se organizou. 
Um sistema que definiu o papel 
das mulheres, que impôs uma 
divisão sexual do trabalho, des-
tinando espaços que são para os 
homens e espaços que ficam a 
cargo das mulheres, desvaloriza-
dos na nossa sociedade. Segundo 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (PNAD), das 
mais de 6,2 milhões de pessoas 
empregadas como trabalhado-
res domésticos, 4,5 milhões são 

mulheres. Ainda, quando ocu-
pamos cargos semelhantes ou 
iguais aos homens, temos salá-
rios inferiores. Pesquisas realiza-
das pelo IBGE expressam que  o 
rendimento médio das mulheres 
ocupadas com idade entre 25 e 
49 anos de idade (R$ 2.050) equi-
valia a 79,5% do recebido pelos 
homens (R$ 2.579) nesse mesmo 
grupo etário. Considerando-se a 
cor ou raça, a proporção de ren-
dimento médio da mulher bran-

ca ocupada em relação ao do 
homem branco ocupado (76,2%) 
era menor que essa razão entre 
mulher e homem de cor preta ou 
parda (80,1%).  O cenário expos-
to reflete em como a sociedade 
machista e patriarcal se posicio-
na frente a pauta da mulher, so-
fremos a violência psicológica, 
patrimonial e doméstica. Somos 
51,8% da população brasileira e 
aproximadamente 50% são ar-
rimo de família. Portanto que-
remos ser vistas e respeitadas 
na nossa individualidade e que 
nossas vozes não sejam caladas. 
Reafirmamos assim o debate em 
pauta “Lugar de Mulher é Onde 
Ela Quiser”. Com a consciência 
de que precisamos de políticas 
públicas integradas para que nos-
so sonho se concretize. Vamos à 
luta pela derrubada desse siste-
ma econômico que nos humi-
lha, oprime e brutalmente mata!
Fatima  Leal - vice-presiden-
te do Sindserv SBC da Ges-
tão Experiência e Renovação.

Os servidores e servidoras pú-
blicas municipais possuem dois 
canais abertos de denúncias caso 
não recebam equipamentos de 
proteção individual (EPI) em 
seus devidos departamentos. 
Durante o período de pandemia, 
a prefeitura é obrigada a oferecer 
EPIs a TODO o funcionalismo. 
Caso isso não ocorra, os ser-
vidores  devem encaminhar 
queixa para o Ministério Pú-
blico do Trabalho, no link 
http://www.prt2.mpt.mp.br/
procuradorias/ptm-sao-ber-
nardo-do-campo/sobre, ou 
ainda para o Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo, 
através do e-mail pjsaobernar-
do do c amp o@mpsp.mp.br .
Nesse canal é possível apon-
tar, além da falta, EPIs ina-
dequados ou até mesmo  o 
descumprimento de todos os 
protocolos de segurança que 
garantam a saúde e preservação 
da vida, como o distanciamen-
to mínimo no local de trabalho. 

SERVIDORES E 
SERVIDORAS POSSUEM 
CANAIS ABERTOS DE 
DENUNCIAS

MÊS DE LUTA DAS MULHERES TEVE 
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL NO SINDSERV SBC
O mês de março con-
tou com programa-
ção especial organi-
zada pelo Sindserv 
SBC. Acompanhe 
nas nossas redes so-
ciais e no nosso site 
cada uma das ações:
06 de março / 14h – 
ATO VIRTUAL or-
ganizado pela Frente 
Regional de Enfrenta-
mento à Violência con-
tra as Mulheres (www.facebook.
com/frenteregionalabcdmrr).
08 de março – FAIXAÇO nas 
ruas das cidades do ABCD-
MRR, organizado pela Frente 
Regional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres. 
10 de março/ 18h30 – RODA 
DE CONVERSA “A Luta das 
Mulheres Trabalhadoras” - uma 
saudação às mulheres e uma con-
versa sobre as lutas de nosso tem-
po: a reforma administrativa, o 
racismo, perda de direitos, a vio-
lência e o feminicídio, o serviço 
público e a organização da luta. 

12 de março/ 18h30 – DIVUL-
GAÇÃO DO FILME ABRA-
ÇO – exibição do trailer e bate 
papo com a atriz, o diretor e a 
presidenta do SINTESE sobre 
esse longa metragem que retra-
ta a militância política, a luta 
social e a educação. Filme pro-
duzido por sindicato de profis-
sionais da educação de Sergipe.
15 de março/ 18h30 pelo Face-
book do SINDSERV SBC– SOR-
TEIO DE KIT entre as mulheres 
trabalhadoras do setor público, 
sindicalizadas, que comentaram 
no post #8demarço e comparti-

lharam nosso post de 
saudação às mulheres 
no dia Internacional de 
Luta. O KIT foi com-
posto por três obras 
da escritora Conceição 
Evaristo (Olhos ‘Água, 
Becos da Memória e In-
submissas Lágrimas de 
Mulheres), o livro in-
fantil Monstro Rosa, e 
a obra “Somoscromos”, 
de Letícia Mendonça.

Até 15 de março - Inscrições 
abertas para o Curso Promoto-
ras Legais Populares – Direitos 
e Autonomia das Mulheres. O 
curso promove o acesso à in-
formação e a formação sobre a 
igualdade e o respeito aos direi-
tos das mulheres, realizado em 
parceria entre entidades da so-
ciedade civil e do poder público 
(UFABC) e foi aberto a todas 
as mulheres (Incrições realiza-
das no endereço - https://proec.
ufabc.edu.br/cursos/cursos-
-de-extensao/17-curso-de-pro-
motoras-legais-populares-sbc).

Fatima Leal, vice-presidente  do  Sindserv SBC, na  gestão  Experiência  e  Renovação
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Se você conhece algum traba-
lhador ou trabalhadora do setor 
público municipal de São Ber-
nardo do Campo que apresente 

SINDSERV SBC POSSUI FERRAMENTA DE MONITORAMENTO DO 
COVID-19 ENTRE SERVIDORES E SERVIDORAS MUNICIPAIS

sintomas ou tenha confi rmado 
diagnóstico de COVID, peça que 
preencha o formulário no site 
do Sindserv SBC. Com a coleta 

de dados, é possível denunciar e, 
principalmente, acionar meios 
legais para impedir que aulas e 
outras ações possam ocorrer de 

forma presencial. Acesse https://
sindservsbc.org.br/monitora-
mento-covid-19/ para enviar 
os dados ao nosso sindicato. 

São bem vindos livros de lite-
ratura, política, história, geo-
grafi a, ciências sociais, direi-
to,  etc, que contribuam para a 
formação e análise histórica e 
social da classe trabalhadora. 
Para doar você deve entrar em 
contato pelo e-mail da Direto-
ria de Formação do Sindservsbc: 
formacao@sindservsbc.org.br 
ou pelo telefone  11 4345-1444. 

SINDSERV SBC CONTA COM DOAÇÕES PARA NOVA BIBLIOTECA 
Uma boa notícia para o servidor 
sindicalizado. Em breve o Sind-
Serv SBC terá uma biblioteca 
para todos os associados e as-
sociadas. A nossa ideia é dispo-
nibilizar as obras para consulta 
e empréstimo para os trabalha-
dores e trabalhadoras, além de  
criar uma conexão com a cidade. 
Como vocês podem contribuir 
para a nossa biblioteca? Divul-

gando a nossa mais nova inicia-
tiva e doando livros para com-
por o nosso acervo. Também 
recebemos sugestões para que 
esse espaço seja construído da 
melhor maneira por todos nós. 
Nosso objetivo é garantir cada 
vez mais a formação do servidor, 
oferecendo-lhe a oportunidade 
de estudos e cultura. Participe, 
a sua contribuição será valiosa! 

NOVA PEC CONGELA SALÁRIO DE SERVIDOR FEDERAL POR 15 ANOS E DÁ 
BRECHA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS A ADOTAREM NO FUTURO

Ministro Paulo Guedes e presidente Bolsonaro deram novo ‘presente’ para o funcionalismo público; governo tem  colocado o servidor público como inimigo

Aprovada pelo Senado no início 
de março e encaminhada para 
apreciação da Câmara dos Depu-
tados, a PEC Emergencial criou 
ajustes fi scais no orçamento da 
União em contrapartida para a 
criação do novo Auxílio Emer-
gencial. O problema é que mais 
uma vez o funcionalismo público 
como um todo deve pagar a con-

ta. Isso porque há dispositivos 
no texto que dão a brecha para 
os efeitos, voltados para o servi-
dor federal, também serem im-
plantados nas esferas estaduais 
e municipais, a exemplo do que 
ocorreu na Reforma da Previ-
dência. Em resumo, a PEC apon-
ta que todas as vezes que a dívida 
da União ultrapassar 95% das 

próprias receitas no período dos 
próximos 15 anos, o governo de-
verá barrar o aumento salarial a 
servidores, paralisar a concessão 
de benefícios e gratifi cações, pro-
gressão ou promoção de função, 
contratar apenas servidores para 
reposição, deixar de criar novos 
cargos e barrar novas funções 
que aumentem despesas, além 

da negativa para concursos pú-
blicos. A utilização  dessas medi-
das nos estados e municípios po-
derá se dar de forma facultativa. 
Entretanto, já sabemos que esse 
novo pacote de maldades contra 
o funcionalismo tende a ser uti-
lizado. Ou seja, mais uma vez o 
servidor público é tratado como 
inimigo do  Governo Federal. 
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EDUCAÇÃO

O Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT2) acatou ação apresentada 
pelo Sindserv SBC e, por meio 
de liminar, proibiu o retorno das 
atividades presenciais nas esco-
las municipais. A medida é váli-
da até que aconteça o julgamento 
final do mandado de segurança 
apresentado pelo sindicato ou 
que a região metropolitana entre 
na fase verde, ou ainda, até que 
todos os profissionais da Edu-
cação municipal sejam vacina-
dos. A multa, caso a medida seja 
descumprida, é de R$ 10 mil por 
cada escola reaberta. Também 
estão proibidos os descontos 
em salários dos servidores pelo 
não comparecimento presencial.  
O sinal verde do TRT2 para a 
liminar ocorreu, coincidente-

mente, no mesmo dia em que 
ocorreu reunião na Secretaria de 
Educação para tratar do traba-
lho remoto a todos os profissio-
nais das unidades escolares. Essa 
demanda já havia sido debatida 
e apresentada pela categoria na 
assembleia realizada entre traba-
lhadores e trabalhadoras e o Sind-
serv SBC. Agora, segue a nossa 
luta para que todos os profissio-
nais da Educação sejam incluídos 
como alta prioridade no plano de 
vacinação contra a COVID-19 
em São Bernardo do Campo.
Em meio à vitória judicial, os ser-
vidores e servidoras da Educação 
realizaram grande carreata pelo 
Centro na terça-feira (02/03) à 
noite. Entre as demandas que são 
colocadas como prioridade es-

tão condições de infraestrutura 
mínimas para os profissionais, 
como o oferecimento de inter-
net e equipamentos para a reali-
zação do trabalho remoto, além 
da garantia de assistência social 
aos alunos e família por meio 
de auxílio emergencial munici-
pal, a exemplo do que ocorreu 
no país no início da pandemia. 
ORIENTAÇÃO JURÍDICA - O 
departamento jurídico do Sind-
serv SBC esclarece dúvidas dos 
servidores em relação à liminar 
dada pelo TRT2. A liminar é vá-
lida a partir de sua publicação. 
Além da liminar, as dúvidas re-
correntes dos trabalhadores da 
educação municipal dizem res-
peito à amplitude da liminar. Dr. 
Kleber Bispo, advogado do sin-

TRT2 ACATA AÇÃO DO SINDSERV E OBRIGA PREFEITO A 
GARANTIR TRABALHO REMOTO A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

CONVÊNIOS DO SINDSERV SBC - WWW.SINDSERVSBC.ORG.BR/CONVÊNIOS

dicato,  esclareceu durante live 
que a liminar é válida para todos 
os profissionais do magistério, 
não apenas para professores e 
professoras. No que diz respeito 
ao preenchimento da folha de 
ponto, a orientação do jurídico é 
no campo de assinatura apontar 
home office, enquanto no campo 
de observação escrever “liminar 
TRT2 que suspende os efeitos do 
Ato Administrativo da REDE nº 
21/2021 (SE), de modo a proibir 
retorno das atividades presen-
ciais nas escolas municipais de 
São Bernardo do Campo”. Caso 
o servidor seja prejudicado com 
falta, o departamento jurídi-
co do sindicato dará total res-
paldo jurídico a cada caso que 
possa ocorrer com o servidor. 

30% DE DESCONTO aos 
associados e associadas 
nas unidades Assunção e 

Baeta Neves

Sindserv SBC realizou uma série de protestos em defesa dos direitos dos servidores da Educação: carreata, faixaço e ato nos arredores do Paço Municipal

CUPOM DE DESCONTO nas 
compras pelo site da editora e 
Livraria Expressão. Basta pedir 

o cupom pelo email 
secretaria@sindservsbc.org.br 

20% DE DESCONTO aos 
associados e associadas e seus 

dependentes, nos cursos de 
Graduação, Pós-Graduação e 

Extensão 
Carência de 90 dias 
para os dependentes 

dos associados


