SINDSERV SBC FAZ SARAU DA INDIGNAÇÃO
Atividade virtual reuniu trabalhadores e trabalhadoras e convidou moradores e
moradoras da cidade de São Bernardo e fazedores de cultura do ABC para lembrar o
mês de luta dos povos indígenas e do campo. Sarau também marca o centenário de
Paulo Freire, renomado educador e ﬁlosófo brasileiro, referência na educação brasileira.

JORNAL #207

SÃO BERNARDO DO CAMPO | ANO XIV | 2021 | GESTÃO EXPERIÊNCIA E RENOVAÇÃO

CAMPANHA SALARIAL

PREFEITO IGNORA NEGOCIAÇÃO E
DEIXA SERVIDORES SEM REAJUSTE; COMO
O GOVERNO FEDERAL, ADMINISTRAÇÃO
TRATA A CATEGORIA COMO UM INIMIGO
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DIA MUNDIAL DA SAÚDE

O Dia Mundial da Saúde é comemorado em 7 de abril. A
data coincide com a criação da
Organização Mundial da Saúde
(OMS), em 1948. Esse é o segundo ano que comemoramos essa
data em uma pandemia. Na verdade, nos últimos anos não temos muitos motivos para comemoração, pois os anos de 2020
e início de 2021 estão marcados
com a triste pandemia do coronavírus, que matou no mundo
inteiro, até então, cerca de 3 milhões de pessoas, sendo no Brasil
mais de 375 mil vidas. O nosso
país, neste momento, lidera o segundo lugar das nações em que
o vírus mais matou no mundo.
O Brasil especialmente está sofrendo um verdadeiro massacre
com a ausência de ações coordenadas de saúde pública e o
acesso igualitário à vacinação.
Há exatamente um ano atrás,
após a OMS definir o surto da
doença como pandemia, poucos
dias depois foi confirmada a primeira morte no Brasil. Hoje es-

tamos vivendo o momento mais
crítico da pandemia. O número
de pessoas contaminadas diariamente é assustador e os mortos
pela COVID-19 passam de 3 mil
por dia. Esses óbitos são o reflexo
do descaso do Governo Federal
e do comportamento de parte
das pessoas, que não leva a sério
as medidas preventivas e ainda
desafia o vírus com festas clandestinas, passeios e viagens desnecessárias. Como consequência
dessas atitudes irresponsáveis temos o colapso do sistema de saú-

de nas redes pública e privada.
Nossos queridos profissionais da
saúde estão há mais de um ano
trabalhando incansavelmente na
linha de frente, em esforço diário para salvar vidas e oferecendo aos pacientes todo o conforto
possível. E para dificultar ainda
mais, enfrentam diversos problemas, como falta de estrutura
física (medicação, equipamentos
de proteção individual), falta de
contratação de novos profissionais, falta de apoio emocional,
e de apoio de parte da popula-

ção, que não respeita as medidas
preventivas de isolamento social
(quando é possível). Sendo assim, esses profissionais da Saúde
passam seus dias trabalhando
exaustivamente, sem os recursos
mínimos necessários, distantes
de seus familiares e com o sentimento de estar “enxugando gelo”.
Nesse momento gostaríamos de
fazer um apelo a todo(a)s. Apesar
de estarmos cansados e exaustos
dessa pandemia, não podemos
baixar a guarda. Precisamos continuar nos mantendo isolados,
usar máscara de proteção facial
em todos os ambientes, lavar as
mãos e usar álcool em gel. Apesar da saudade que sentimos de
parentes e amigos e das nossas
reuniões sociais, precisamos
unir nossas forças para ajudar a
conter a disseminação do vírus.
*Erivaldo Marinho, diretor de
Saúde Ocupacional e Segurança
do Trabalho do Sindserv SBC.
*Priscila Santos, técnica em Segurança do Trabalho do Departamento de Saúde e Segurança
do Trabalho do Sindserv SBC.

VACINA JÁ PARA NOSSOS
SERVIDORES E SERVIDORAS
Pior crise sanitária registrada no blica de São Bernardo do CamBrasil ao longo das últimas déca- po tenha condições de retomar
das, a pandemia do coronavírus os trabalhos de forma integral.
já registra quase 400 mil mortes
no nosso país. Nós, do Sindserv
SBC, defendemos a vacinação,
já, para todos e todas! Somente
com todos os brasileiros vacinados poderemos voltar ao nosso
dia a dia de trabalho, estudos e
lazer normalmente e com segurança. Desde o início da quarentena lutamos para que os servidores e servidoras não sejam
expostos de forma desnecessária
ao risco de contaminação do coronavírus. Por meio de ações na
Justiça, conseguimos suspender
as aulas e atividades presenciais
nas escolas municipais, tendo como foco o ensino remoto
com condições básicas para os
servidores. Também lutamos e
conseguimos a garantia de EPIs,
higienização e distanciamento
mínimo. Agora nossa luta é para
que toda a população seja vacinada e que toda a máquina pú-

PROFISSIONAL E TRABALHADOR DA
ATUANDO NO COMBATE À COVID-19
Uma boa notícia aos profissionais da saúde em meio à pandemia que assola o mundo: quem
atuou no combate à COVID-19 e
ficou incapacitado deverá ser indenizado pelo Governo Federal.
A medida faz parte da lei federal 14.128, sancionada em 26 de
março, que garante o pagamento
de indenização a profissionais e
trabalhadores da saúde que atu-

am no período de emergência
de saúde pública em decorrência
do coronavírus e que ficaram incapacitados permanentemente
de exercer suas funções de trabalho. A indenização também
é válida para cônjuges, dependentes e herdeiros, em caso de
falecimento dos profissionais da
saúde. A lei engloba profissionais
reconhecidos pelo Conselho Na-
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SEM DIÁLOGO, PREFEITURA EXTINGUE A
FUNDAÇÃO CRIANÇA E DEMITE FUNCIONÁRIOS
Principal serviço de atendimen- ços da fundação. O contrato com
to a crianças de São Bernardo do a nova prestadora de serviço gira
Campo, a tradicional Fundação em torno de R$ 1,84 milhão por
Criança foi totalmente desmon- ano. Em uma das pontas do protada pela atual administração do cesso estão os antigos funcionámunicípio. No final de março de rios da Fundação Criança. Para
2021, a prefeitura iniciou o pro- aprovar a extinção da mesma, a
cesso de dispensa dos funcioná- prefeitura conseguiu a aprovação
rios da autarquia municipal. O de projeto de lei 6.940, ‘a toque de
argumento utilizado pela gestão caixa’, como tem sido de costume
é que a extinção do órgão vai ge- na gestão do atual prefeito. Sem
rar economia aos cofres públi- realizar o debate com a sociedacos. Entretanto, anunciou edital de e com os funcionários, decipara contratação de empresa ter- diu encerrar as atividades da funceirizada para assumir os servi- dação, terceirizando os serviços.

SARAU VIRTUAL DA INDIGNAÇÃO
LEMBRA LUTA DOS POVOS INDÍGENAS
Em 2021 celebramos o cente- nas e a luta no campo. Em abril
nário do educador Paulo Freire. de 1966, 21 trabalhadores rurais
Como parte de um calendário de sem terra foram mortos em Elatividades programadas, o Sind- dorado dos Carajás, no Pará. O
serv SBC realizou o Sarau da In- dia 17 de abril é o dia internaciodignação. Na obra Pedagogia da nal de luta dos trabalhadores do
Indignação: cartas pedagógicas campo, data emblemática na luta
e outros escritos, Freire escreve pela reforma agrária. No abril das
uma carta indignada no dia 20 lutas convidamos trabalhadores,
de abril sobre o ato criminoso de moradores e fazedores de cultura
um grupo de jovens em Brasília, para participar do sarau, comparque atearam fogo ao corpo de tilhando sua canção, poesia, griGaldino dos Santos, da etnia pa- to de indignação, e rumo à constaxó e que o levou à morte. Abril trução de um 1º de Maio à altura
marca a luta dos povos indíge- dos desafios que enfrentamos.

DA SAÚDE QUE FICOU INCAPACITADO
19 TERÁ QUE SER INDENIZADO

LIVE DEBATEU SAÚDE DO
SERVIDOR DURANTE NA PANDEMIA
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O Sindserv SBC realizou atividade de comemoração do Dia
Mundial da Saúde, celebrado
em 7 de abril. Durante o encontro virtual, foram debatidas
questões como a saúde mental
dos servidores durante a pandemia, os impactos da doença
nos idosos e na sociedade, além
da caracterização da COVID-19
como doença ocupacional. “A

cional de Saúde, fisioterapeutas,
nutricionistas, assistentes sociais
e profissionais de testagem de
laboratórios, agentes comunitários de saúde, além de trabalhadores de apoio da saúde com
atribuições administrativas, de
limpeza, segurança, coveiros e
trabalhadores de necrotérios.
Para receber o benefício é necessário comprovar a incapaci-

dade laboral ou óbito por meio
de diagnóstico de Covid-19,
comprovado mediante laudos
de exames laboratoriais e laudo
médico que ateste quadro clínico compatível com a COVID-19.
A indenização é realizada em
pagamento único de R$ 50 mil
ao profissional ou trabalhador
incapacitado, seus dependentes
ou herdeiros em caso de óbito.

pandemia tem acrescentado dificuldades para o trabalhador,
principalmente em países em
que os governantes não levaram o assunto à sério. Por isso,
nós estamos na luta em defesa
da vida”, afirmou Simone Sierra,
diretora de Organização de Base
e Sindicalização do Sindserv
SBC. Assista o debate pelo link
https://fb.watch/4VCiRUYL_L/
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MAIS UM ‘NÃO’ AO FUNCIONALISMO: PREFEITURA COMPLETA
QUATRO ANOS SEM DIÁLOGO COM OS SERVIDORES DE SBC
Passados dois meses desde que o
Sindserv SBC protocolou a Pauta de Reivindicação de 2021 da
categoria junto aos gabinetes do
prefeito e do presidente da Câmara Municipal, mais uma vez
o funcionalismo foi completamente ignorado. Não houve uma
manifestação sequer por parte
de quem comanda o Paço Municipal. É o mesmo tratamento
que os servidores e servidoras
vem recebendo desde que a atual
administração assumiu a cida-

de. Zero diálogo e zero direitos.
Esse é o modo como tratam o
servidor. Vale ressaltar que houve uma série de tentativas por
parte do sindicato de dialogar
com a prefeitura, com o intuito
de garantir o aumento salarial da
categoria, direito garantido em
Constituição. Esse mesmo governo vem destruindo uma série
de conquistas históricas dos servidores - ataques como a Reforma da Previdência evidenciam
cada vez mais os desmontes.

NÃO CAIA NA CONVERSA DE BOLSONARO E CIA; REFORMA
ADMINISTRATIVA AFETA ATUAIS E NOVOS SERVIDORES!
A Reforma Administrativa proposta pelo Governo Federal, por
meio da PEC 32/2020, é mais
uma bomba no colo dos servidores públicos. Ao contrário do que
vem sendo apontado por parte
da mídia e pelo próprio governo,
a PEC afeta futuros, mas também
atuais servidores. Levantamento
realizado pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos),
por meio de nota técnica, mostra
que além de retirar direitos históricos da categoria para novos
servidores, as mudanças vão al-

terar e agravar o quadro trabalhista para quem já atua como
servidor público. Confira alguns
dos pontos que vão nos afetar:
enfraquecimento da estabilidade
(servidor pode perder seu cargo
a partir de uma decisão proferida por órgão judicial colegiado),
retirada de direitos existentes
(adicionais referentes a tempo de
serviço, independentemente da
denominação adotada, licença-prêmio, licença-assiduidade ou
outra licença decorrente de tempo de serviço, progressão ou promoção baseada exclusivamente

em tempo de serviço, a incorporação, total ou parcial, da remuneração de cargo em comissão,
função de confiança ou cargo de
liderança e assessoramento ao
cargo efetivo ou emprego permanente, entre outros), redução
da possibilidade de o servidor
de carreira assumir cargos estratégicos de liderança, prejuízos para os Regimes Próprios de
Previdência Social, redução das
equipes de trabalho e concentração de maiores poderes nas
mãos do presidente da República
para extinção, transformação e

fusão de entidades da administração indireta. Soma-se a tudo
isso a possibilidade de fragmentação das representações de trabalhadores, maiores dificuldades
nas greves com flexibilização
da estabilidade e possibilidade
de contratação de trabalhadores temporários para a eventual
substituição de trabalhadores
grevistas e perda do poder de
barganha nas negociações coletivas. Confira a íntegra da nota
no endereço www.dieese.org.
br/notatecnica/2020/notaTEc247reformaAdministrativa.pdf.

CONVÊNIOS DO SINDSERV SBC - WWW.SINDSERVSBC.ORG.BR/CONVÊNIOS
30% DE DESCONTO aos
associados e associadas
nas unidades Assunção e
Baeta Neves

DIVERSOS DESCONTOS em
tratamentos de odontologia,
estética, atendimento
psicológico, nutrição e
micropigmentação

CUPOM DE DESCONTO nas
compras pelo site da editora
e Livraria Expressão. Basta
o servidor pedir o cupom
pelo email secretaria@sindservsbc.org.br

90 dias de carência para
dependentes de associados,
R$8 mensal por pessoa

20% DE DESCONTO aos
associados e associadas e
seus dependentes, nos
cursos de Graduação,
Pós-Graduação e Extensão

30% DE DESCONTO nos
cursos oferecidos pela
Escola Latino-americana de
História e Política
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