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APOSENTAD@SAPOSENTAD@S

Mesmo vacinado(a), é 
preciso manter os cuidados 
durante toda a pandemia!

COVID-19

ATUALIZAÇÃO DOS 
PROCESSOS COLETIVOS

AUXÍLIO FUNERAL É 
DIREITO DE FAMILIARES

CHEGAMOS A QUATRO 
ANOS SEM REPOSIÇÃO

Sindserv SBC atualiza a 
categoria sobre processos 
coletivos em andamento

Familiares de servidores ou 
aposentados tem direito a contar 
com o auxílio junto à prefeitura

Prefeito nega novamento diálogo 
e categoria chega ao quarto ano 
seguido sem reposição salarial
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A vacinação contra a COVID-19 
segue em andamento em São 
Bernardo do Campo. Quem ain-
da não garantiu a primeira ou 
segunda doses deve inicialmente 
realizar um cadastro no site vaci-
naja.sp.gov.br. Com o preenchi-
mento da fi cha junto ao  site de 
vacinação do Governo do Esta-
do, em seguida é necessário fazer 
o agendamento pelo site da pre-
feitura (https://www.saobernar-
do.sp.gov.br/web/coronavirus). 
Neste endereço deve ser selecio-

a outras pessoas que não tenham 
recebido a vacina. O mesmo 
cuidado vale para as máscaras 
de proteção. Elas são extrema-
mente importantes na preven-
ção do contágio da COVID-19. 
Também é válido lavar as mãos 
e utilizar álcool em gel sempre 
que possível, já que o vírus pode 
estar presente em qualquer su-
perfície. Em todos os casos, a 
consciência de cada um  vem 
em primeiro lugar. Cuidar de si 
também é e cuidar do próximo. 

Mesmo que já tenha sido vaci-
nado contra a COVID-19, o mo-
mento de pandemia aguda que 
vivemos no Brasil ainda exige 
uma série de cuidados indivi-
duais. Caso já tenha recebido a 
segunda dose da vacina contra o 
coronavírus, ainda se faz neces-
sário seguir os protocolos contra 
a doença. O isolamento social 
segue sendo uma medida efi caz 
contra a disseminação do vírus. 
Ainda que esteja vacinado, exis-
te a chance de propagar o vírus 

nado o grupo a qual o aposenta-
do ou aposentada pertence. Caso 
tenha recebido a primeira dose e 
perdeu o prazo para receber a se-
gunda, o mais indicado é procu-
rar a UBS na qual o aposentado 
esteja cadastrado. Um lembrete 
importante: é necessário rece-
ber a segunda dose do mesmo 
fabricante em que foi vacinado 
pela primeira vez. Por exemplo: 
quem recebeu a primeira dose da 
AstraZeneca não pode receber 
a segunda dose da CoronaVac.

Vacinação: caso ainda não tenha 
recebido, garanta a segunda dose

Isolamento social e proteção individual 
ainda são extremamente necessários

Fruto de muitas lutas sociais, as 
garantias individuais e coleti-
vas básicas, se consolidaram na 
Constituição Federal de 1988, 
prevendo assegurar o Estado de 
Bem-Estar Social por meio da ga-
rantia dos direitos sociais. Esses 
direitos são os que resguardam 
os direitos mínimos à sobrevi-
vência de uma sociedade e estão 
previstos no artigo 6º da nossa 
Constituição. Entre os outros di-
reitos, em 2010 foi introduzido, 
por meio da Emenda 64, o di-
reito à alimentação no artigo 6º.
Mas... o que isto signifi ca? Sig-
nifi ca que o direito à alimenta-
ção passa a ser Lei e impõe ao 
Poder Público a responsabili-
dade de proporcionar meios 
para que cada cidadã ou ci-
dadão brasileiro se alimente 
adequadamente todos os dias. 
Essa é uma condição que o povo 
brasileiro vem perdendo, nos úl-
timos anos, com uma crise políti-
ca que se inicia em 2015, gerando 

aumento do desemprego e tendo 
sua situação piorada em 2017 
com cortes importantes em polí-
ticas de saúde e transferência de 
renda, culminando em 2018 com 
o sucateamento de algumas es-
truturas socias que fazem o con-
trole social, como por exemplo o 
CONSEA- Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar. Com o ad-
vento da Pandemia, que vem as-
solando o planeta, e de maneira 
mais cruel o Brasil, essa situação 
agravou-se muito. Sabe-se que 
hoje mais de 125 milhões de pes-
soas vivem em insegurança ali-
mentar no Brasil, ou seja vivem 
sem acesso regular ao alimento. 
O que seria necessário, então, 
para evitar essa situação? A res-
posta já existe e consta há mais 
de três décadas da nossa Carta 
Magna. A política de assistên-
cia social, direito do cidadão e 
dever do Estado, operacionali-
zada através do SUAS (Sistema 
Único de Assistência Social), 

deve prever acolhimento, ca-
dastro, acompanhamento, busca 
ativa entre outras ferramentas 
no sentido de mapear e atender 
as situações de vulnerabilidade.
Além disso, outras ações se fa-
zem necessárias, pois vivemos 
em tempos de guerra, e nesses 
tempos é preciso agir com ra-
pidez, o que não aconteceu no 
Brasil. O auxilio emergencial 
no valor mínimo de R$ 600,00, 
valor abaixo do necessário para 
que as pessoas pudessem re-
almente permanecer em casa, 
começa a ser pago em Maio de 
2020. Em 2021 esse auxilio tem 
valor reduzido a um mínimo de 
R$ 150,00 e começa a ser pago 
apenas em abril passado. A inse-
gurança alimentar grave, que é a 
FOME, aumenta muito   atingin-
do de forma cruel mais de 19 mi-
lhões de brasileiras e brasileiros.
Em meio à pandemia a fome vol-
ta para a mesa dos brasileiros e 
com a total ausência de ação das 

políticas de proteção. Nesse ce-
nário a sociedade civil organiza-
da tem se mobilizado e o que se 
vê são inúmeras ações de solida-
riedade angariando e distribuin-
do alimentos às mesas vazias.
Nesse contexto é urgente que os 
três níveis de governos, federal, 
estadual e municipal, passem a 
agir de forma organizada e pla-
nejada no sentido de mapear es-
ses bolsões de pessoas atingidas 
pela fome e direcionar recursos 
para um auxilio emergencial com 
valor realmente exequível e que 
perdure enquanto durar a pan-
demia. Que a política da Assis-
tência, por meio dos CRAS-Cen-
tro de Referência da Assistência 
Social seja ágil e operacionalize 
esse atendimento e deixe de ser 
um mero receptor e distribuidor 
de alimentos arrecadados na va-
cinação, a exemplo do que tem 
acontecido aqui no Município de 
São Bernardo do Campo, segun-
do relatos que temos recebido.

ARTIGO: QUEM TEM FOME TEM PRESSA
Por Vera Gallo, assistente social e presidenta do Instituto Vida de Direitos Civis e Ecológicos
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Um auxílio pouco conhecido 
está à disposição de familiares e  
dependentes de servidores ativos 
ou aposentados: o auxílio fune-
ral. Ele custeia o serviço de sepul-
tamento de funcionários na ativa 
ou aposentados, abatendo o cus-
to dos serviços de sepultamento 
de acordo com o salário do fale-
cido. Caso o custo do processo 
seja maior que os rendimentos 
do servidor(a) ou aposentado(a), 
o familiar deverá cobrir os valo-

O Sindserv SBC atualiza os ser-
vidores aposentados a respei-
to dos processos coletivos  da 
categoria que estão em anda-
mento na Justiça. Acompanhe:
Fuprem – O Departamento Ju-
rídico do Sindserv SBC já está 
efetuando os pagamentos dos 
credores das requisições de pe-
queno valor e nos próximos 
meses iniciará o pagamento dos 
credores de precatórios, am-
bos da Lista 1 do processo do 
Fuprem.  O fechamento do Fó-
rum e a suspensão dos prazos 
devido à quarentena da pande-
mia do novo coronavírus pre-

judicou um pouco os trabalhos, 
mas estamos nos empenhan-
do para superar esses entraves. 
URV – O Sindserv SBC ob-
teve resultados parcialmen-
te favoráveis em segunda ins-
tância ainda aguardamos o 
posicionamento do Tribunal de 
Justiça sobre os recursos inter-
postos pela Prefeitura aos Tri-
bunais Superiores, STF e STJ.  
FGTS – O Departamento Jurí-
dico do sindicato deu entrada na 
ação coletiva em 2014, pedindo 
a revisão da correção do FGTS 
desde 1999. Na ação, é pleiteada 
a aplicação de um índice econô-

mico que refl ita as reais perdas 
da infl ação para os servidores 
– INPC, IPCA ou outro similar. 
Atualmente, é utilizada a cha-
mada Taxa de Referência (TR). 
A ação coletiva do Sindserv SBC 
busca atender aos direitos dos 
servidores e empregados públi-
cos que no período indicado aci-
ma (a partir de 1999) possuíam 
conta vinculado do FGTS , ou seja 
, que são ou foram vinculados ao 
regime celetista nesse período. 
Indenização da Lei de imple-
mentação das progressões 
da Lei 2240/76 antes da apo-
sentadoria – O Departamen-

to Jurídico do Sindserv SBC 
continua batalhando na Ação 
Coletiva com pedido de indeni-
zação pela não implementação 
das progressões da Lei 2240/76 
antes da aposentadoria. Em que 
pese a sentença e acórdão des-
favoráveis, o Sindserv SBC re-
correrá até a última instância. 
Senhoridade – apesar de nosso 
departamento jurídico ter lutado 
até a última instância, propondo 
recursos até o Supremo Tribunal 
Federal (STF), o Poder Judiciário 
não acolheu o pedido do SIND-
SERV SBC, não havendo mais 
recursos a serem interpostos.

ATUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS COLETIVOS DO SINDSERV SBC

O envelhecimento acentuado 
da população de São Bernar-
do do Campo é um ponto sem 
volta. De acordo com registros 
do IBGE e TSE, teremos cer-
ca de 250 mil pessoas idosas no 
município em 2035. Os dados 
são preocupantes levando em 
consideração a falta de políticas 
direcionadas para o setor. Um 
exemplo disso é a quantidade de 
analfabetos funcionais na cidade, 
aproximadamente 138 mil pes-

soas. “A maior parte dessas pes-
soas são idosas. Quando se tem 
maior idade e não tem o mínimo 
de escolaridade, são pessoas que 
tem mais difi culdade ainda de ter 
uma vida com qualidade. Isso faz 
toda a diferença. É em São Ber-
nardo, não é no interior do país”, 
afi rma Milton Pomar, mestre em 
Políticas Públicas e palestrante 
da live Envelhecendo com Qua-
lidade, atividade virtual realiza-
da pelo Sindserv SBC em abril. 

O quadro exige políticas dire-
cionadas para a população idosa. 
Cenário nacional – até 2035 o 
Brasil terá uma mudança dra-
mática no quadro populacional. 
Seremos uma população mais 
velha, com menos gente nascen-
do e ainda mais pessoas viven-
do. A população brasileira está 
parando de crescer e, em alguns 
anos, vai diminuir. Seremos cada 
vez mais menos pessoas para 
cuidar dos idosos, uma situação 

nova em que a sociedade terá 
que se adaptar e com um agra-
vante: não há movimentação 
por parte do governo brasilei-
ro para reverter esse quadro e 
um cenário preocupante, com 
aposentadoria ‘magra’ e aten-
dimento em áreas essenciais, 
como Previdência e Saúde, ex-
tremamente defi citárias. “Esta-
mos num limiar de uma tragédia 
humanitária de grandes pro-
porções”, aponta Milton Pomar.

res restantes. Para utilizar o be-
nefício é necessário entrar em 
contato com o Departamento de 
Gestão de Pessoas da Prefeitu-
ra pelo telefone (11) 2630-4733 
ou pelo email atendimento.rh@
saobernardo.sp.gov.br. Será ne-
cessário apresentar documento 
que comprove o falecimento do 
servidor ou aposentado (guia de 
sepultamento ou certidão de óbi-
to) para dar entrada no processo 
e receber as instruções seguin-

Você sabia? Familiares de servidores e aposentados 
tem direito a contar com auxílio funeral junto à prefeitura

Envelhecer com qualidade: próximas décadas terão envelhecimento 
acentuado da população de SBC, mas falta política para os idosos

tes. O benefício  é ressarcido ao 
dependente  entre 30 e 40 dias 
após a formalização do pedido. 
UNION - vale ressaltar que o 
servidor ou aposentado associa-
do ao Sindserv SBC possui um 
convênio com a empresa Union, 
voltada para  a assistência fune-
rária. Além de toda a assistência 
que é prestada para os associa-
dos, o benefício pode ser am-
pliado para seus devidos depen-
dentes, por R$ 8 mensais. Para 

mais informações acesse o site 
do sindicato (www.sindservsbc.
org.br) e confi ra as demais van-
tagens de contar com o convênio 
funerário do Sindserv SBC. No 
mesmo endereço é possível con-
ferir os demais convênios que 
são disponibilizados, nas áreas 
de saúde, educação, cultura, se-
guros, e lazer. Também é possí-
vel contar com essas informa-
ções na sede do sindicato (Rua 
Caetano Zanella, 90, Vila Olga).   
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Passados três meses desde que o 
Sindserv SBC protocolou a Pau-
ta de Reivindicação de 2021 da 
categoria junto aos gabinetes do 
prefeito, do presidente da Câma-
ra Municipal e de cada um dos 28 
vereadores da cidade, mais uma 
vez o funcionalismo foi comple-
tamente ignorado. Não houve 

uma manifestação sequer por 
parte de quem comanda o Paço 
Municipal. É o mesmo tratamen-
to que os servidores e servidoras 
vem recebendo desde que a atual 
administração assumiu a cidade. 
Zero diálogo e zero direitos. Esse 
é o modo como tratam o servidor. 
Vale ressaltar: houve uma série 

de tentativas por parte do sin-
dicato de dialogar com a prefei-
tura, com o intuito de garantir 
o aumento salarial da catego-
ria, direito garantido em Cons-
tituição. Esse mesmo governo 
vem destruindo uma série de 
conquistas históricas dos servi-
dores – ataques como a Refor-

ma da Previdência evidenciam 
cada vez mais os desmontes. 
Por isso, servidores e servido-
ras, é importante mantermos 
um sindicato fortalecido. Par-
ticipe, filie-se e se junte à nossa 
luta, a luta pelos nossos direitos! 
Confira a íntegra da pau-
ta da categoria em 2021:

Quatro anos sem reajuste: prefeito 
nega diálogo outra vez e deixa servidores 
e aposentados sem reposição salarial

PAUTAS 
FINANCEIRAS

1 - Reposição imediata das per-
das inflacionárias
Acumuladas referentes ao pe-
ríodo 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 compro-
misso de pagamento dos biênios 
e licença prêmio, com pagamen-
to em janeiro de 2022 aos servi-
dores 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, implan-
tar o Cartão Servidor Cidadão 
para trabalhadores ativos e apo-
sentados (com ou sem paridade) 
da administração direta, indireta 
e autarquias no valor correspon-
dente 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 índi-
ce da ABBT (Associação Bra-
sileira das Empresas de Be-
nefícios ao Trabalhador)
C. Vale Refeição para traba-
lho extraordinário que ul-

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

PAUTAS SOCIAIS
1 - Assistência Médica
A - Manutenção do IMASF
Ampliando a contraparti-
da patronal, com transpa-
rência e prestação de contas
B. Abertura de discussão so-
bre 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 atendimen-
to aos trabalhadores e suas fa-
mílias em hospitais e clínicas; 
PLANO IMASF – Planos In-
termediário e Especial: Manu-

tenção do atendimento de qua-
lidade aos trabalhadores e suas 
famílias nas clínicas e hospitais;
2 - Avaliação Funcional
Revisão dos critérios na forma 
de avaliação dos trabalhadores 
e trabalhadoras, que considere 
também a avaliação dos subordi-
nados à chefia imediata e as con-
dições estruturais e institucionais 
para a realização do trabalho.
3 - Saúde do Trabalhador 
e da Trabalhadora
A. Melhoria das condições de 
trabalho e equipamentos em to-
das as áreas, com fornecimento 
de Equipamentos de proteção 
Individual de Segurança (EPI) 
e do combate à COVID -19
B. Divulgar uma lista dos já va-
cinados e dos critérios de prio-
ridades atendidos em cada caso.
C. Criação de campanha 
contra assédio moral e ca-
nal de denúncia, conforme 
a Lei Municipal 4742/2001
D. Autonomia para preenchi-
mento do CAT pelo sindica-
to (também para estatutários).
E. Todos os servidores da li-
nha de frente, desde o iní-
cio da pandemia, tenham 
LTS transformado em CAT.
4 - Educação – Estrutura e Não 
Retomada das Aulas Presen-
ciais Sem Vacinação
A. Não retorno às aulas pre-
senciais até que todos e to-
das tenham sido vacinados.
B. Estrutura para os profis-

sionais da educação realiza-
rem trabalho remoto (paco-
te 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 Jorna-
da dos Auxiliares de Edu-
cação e Trabalhadores e 
Trabalhadoras da Saúde.
C. Tratamento isonômico 
para os trabalhadores e traba-
lhadoras diretos do municí-
pio e terceirizados da saúde.

PAUTAS POLÍTICAS E
JURÍDICAS

1 - Mesa Permanente de
Negociação
Retomada da mesa permanente 
de negociação entre o sindica-
to dos trabalhadores e governo;
2 - Compromisso de Concurso 
Público em 2022 e Contratação 
dos já aprovados (validade)
A. Chamar os que já passa-
ram em concursos e reali-
zar novos a partir de 2022.
B. Fim das terceirizações;
C. Cotas Raciais
3 - SBCPREV
Revogação da lei municipal 
6.955/2021 contra a reformula-
ção 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.


