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CAMPANHA DO AGASALHO EM ANDAMENTO
Em parceria com o Projeto Meninos e Meninas de Rua, Sindserv SBC faz 
campanha do agasalho entre os meses de junho e julho; sede do sindicato é 
ponto de arrecadação e todos agasalhos arrecadados ao longo da campanha 
serão distribuídos aos jovens que fazem parte do projeto

PREFEITO E VEREADORES 
ALIADOS PÕEM FIM AO IMASF
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Dia Mundial do Meio 
Ambiente
No último dia 05 de junho cele-
bramos o Dia Mundial do Meio 
Ambiente. Foi nessa data que, 
em 1972, teve início a primei-
ra das Conferências das Nações 
Unidas sobre o ambiente huma-
no, a Conferência de Estocol-
mo (Suécia). Neste ano a data 
se constituiu como uma opor-
tunidade de reflexão diante das 
graves ameaças e desmontes nas 
políticas socioambientais. Assis-
timos ao desmatamento e aos in-
cêndios florestais na Amazônia, 
às queimadas no Pantanal e no 
Cerrado, à destruição dos órgãos 
de fiscalização, controle, estu-
do e monitoramento e devemos 
nos perguntar sobre a respon-
sabilidade de tamanho desastre.  
A devastação da Amazônia cres-
ceu a índices alarmantes a par-
tir de 2016 (segundo o Inpe) e 
acelerou a partir de 2019, au-
mentando 30%. Já em março 
de 2021 os dados do Sistema de 
Alerta do Desmatamento (SAD) 
mostram um aumento de 216% 
no desmatamento da Amazônia 
considerando o mesmo período 

do ano passado (o maior da série 
histórica para o mês nos últimos 
10 anos). Há ainda mudanças 
propostas no campo legislativo, 
como a PEC 215, que pode trans-
ferir ao Congresso (bancada ru-
ralista) a responsabilidade pela 
demarcação de terras indígenas 
e territórios quilombolas. Em 
maio de 2021, o PL 6.299/2002 
(PL do Veneno), voltou à pauta 
e liberaria mais princípios ati-
vos dos agrotóxicos, diminuiria 
a fiscalização e aumentaria as 
isenções fiscais.  Segundo ma-
téria do Repórter Brasil, o valor 
que o governo deixa de arreca-
dar com as isenções fiscais do 
Bolsa-Agrotóxico “é mais que 
o dobro do que o SUS gastou 
em 2017 para tratar pacientes 

com câncer (R$ 4,7 bilhões)”. 
O retrocesso também está ex-
presso na diminuição da parti-
cipação social e transparência, 
como se pode observar na re-
dução dos assentos (22 para 4) 
destinadas à sociedade civil no 
CONAMA (Conselho Nacio-
nal do Meio Ambiente) e ou-
tras reestruturações; a demissão 
e ameaças a servidores e pro-
fissionais técnicos nos princi-
pais órgãos (ICMBio, IBAMA, 
Inpe); e o apagão de dados e 
deslegitimação de órgãos que 
produzem essas informações. 
Esse texto, portanto, é uma de-
núncia e um clamor em defesa 
da vida. Em que pese todo um es-
forço individual para a constru-
ção de práticas ambientalmen-

te responsáveis, é preciso dizer 
claramente que não basta cada 
um fazer a sua parte, é preciso 
lutar e envolver-se politicamente 
para mudar a situação, uma vez 
que a questão é sistêmica. Caso 
contrário, vamos alimentar a su-
perficialidade e a ocultação da 
lógica perversa do sistema capi-
talista. Se por um lado podemos 
contribuir com a redução do 
consumo, a reciclagem do lixo, 
a mudança nos hábitos alimen-
tares e escolhas conscientes, de 
que forma uma ação individual 
que não considere a dimensão 
da política e das políticas públi-
cas pode lidar com problemas 
como incêndios, desmatamento, 
pesticidas pulverizados no solo? 
A resistência passa exatamente 
pelo fortalecimento de políticas 
que visem um mundo social-
mente justo e ecologicamente 
correto. Somente com a resis-
tência ao capitalismo neoliberal 
e uma reorientação do modo 
de produção é que poderemos 
sonhar com transformações so-
cioambientais verdadeiramente.
Ariana de Cássia Rums-
tain, diretora de Formação 
Sindical do Sindserv SBC.

Mais uma triste página da reti-
rada de direitos de servidores e 
aposentados foi escrita pelo atual 
governo que administra a prefei-
tura de São Bernardo do Campo. 
‘Na calada da noite’, sem abrir 
diálogo com servidores e, prin-
cipalmente, sem os beneficiários 
que utilizam o plano de saúde 
da categoria, o prefeito enviou 
à Câmara Municipal o projeto 
de lei 47/2021, que extinguiu o 
IMASF.  O duro golpe ocorreu 
no dia 30/06, enquanto o Sind-
serv SBC, a AUIMASF (Asso-
ciação dos Usuários do IMASF) 
e servidores e aposentados re-
alizavam caminhada e carreata 

pelo Centro em protesto à falta 
de transparência no instituto e a, 
até então, provável terceirização 
do IMASF. Ao todo, 25 vereado-
res da base de sustentação deram 
o aval para a extinção de um dos 
nossos maiores patrimônios. São 
eles: Afonsinho (PSDB), Almir 
do Gás (PSDB), Ary de Oliveira 
(PSDB), Aurélio (PSDB), Bis-
po João Batista (Republicanos), 
Danilo Lima (PSDB), Eliezer 
Mendes (Podemos), Dr. Manuel 
(Cidadania), Eduardo Tudo Azul 
(PSDB), Fran Silva (PSD), Gordo 
da Adega (Republicanos), Hen-
rique Kabeça (PSDB), Ivan Silva 
(PP), Joilson Santos (PT), Jorge 

Araújo (PSD), Julinho Fuzari 
(DEM), Lucas Ferreira (DEM), 
Mauricio Cardozo (PSDB), Ne-
tinho Rodrigues (PP), Palhinha 
(Avante), Paulo Chuchu (PRTB), 
Reginaldo Burguês (Podemos) e 
Toninho Tavares (PSDB). O ve-
reador Glauco Braido (PSD) se 
absteve da votação e o Estevão 
Camolesi (PSDB), presidente do 
Legislativo, não votou, mas pau-
tou o projeto de lei de autoria à 
mando do prefeito e ‘a toque de 
caixa’, sem a devida discussão ou 
abertura de audiência pública 
para debate com a categoria.  Os 
únicos vereadores a votar contra 
a extinção do IMASF foram Ana 

do Carmo (PT), Ana Nice (PT) e 
Getúlio (PT). No dia 4 de julho 
novo ato em frente à casa do pre-
feito foi realizado, em protesto à 
vergonhosa extinção do instituto. 
Pregão - O juiz Alexandre Jorge 
Carneiro da Cunha Filho, da 1ª 
Vara Cível de São Bernardo do 
Campo, acatou ação apresenta-
da pelo departamento jurídico 
do Sindserv SBC e suspendeu o 
pregão de venda da carteira do 
IMASF, marcado para aconte-
cer em 7 de julho. Ainda cabe 
recurso por parte da prefeitu-
ra, mas trata-se de uma impor-
tante vitória para a categoria 
e para os usuários do IMASF.

Com aval da base de vereadores, prefeito extingue o IMASF ‘na canetada’
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O Sindserv SBC fechou uma par-
ceria com o Colégio Objetivo. Os 
associados e associadas do sindi-
cato terão descontos de até 75% na 
mensalidade de dependentes nas 
unidades Senador Fláquer, em 
Santo André, e Frei Gaspar, em 
São Bernardo do Campo. A par-
ceria é válida para matrículas no 
1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, 
nos períodos da manhã e tarde.
Para usufruir da parceria, basta o 
associado ou associada entrar em 
contato com uma das unidades 
escolares e apresentar a carteiri-
nha de identificação do Sindserv 

SBC. Confira abaixo os valores 
de desconto para cada aluno:
1º ano (manhã): desconto de 70%
1º ano (tarde): desconto de 75% 
2º ano (manhã): desconto de 68%
3º ano (manhã): desconto de 65% 
No segundo semestre, as matrí-
culas para 2022 também conta-
rão com preços promocionais 
para os associados do Sind-
serv SBC. Os contatos de am-
bas as unidades escolares são:
- Senador Fláquer (San-
to André): 11 4990-5529
- Frei Gaspar (São Bernar-
do do Campo): 11 4535-5530

Educação: parceria com o Colégio 
Objetivo dá desconto para associado

O Sindserv SBC realizou ao longo 
do mês de junho discussões vir-
tuais com os servidores públicos 
municipais para ouvir e debater 
as dificuldades e necessidades da 
categoria. Por meio de ciclos se-
toriais, divididos em grupos por 
afinidade das funções ou área de 
atuação, os debates virtuais ser-
viram para a apresentação da 
atual composição do Sindserv 
SBC, além de diálogo e aproxi-
mação do sindicato com a base 
de trabalhadores(as). Também 
foi importante escutar as neces-
sidades e anseios do funciona-

lismo em relação ao sindicato, 
seguido de propostas e sugestões 
de cada um do(a)s participantes. 
Ao todo foram realizadas 11 li-
ves  pelo  aplicativo Zoom, con-
templando as áreas de atuação 
nas secretarias de Serviços Ur-
banos, Obras, Habitação, Ges-
tão de Pessoas, Planejamento, 
Finanças, Departamento Jurí-
dico, Comunicação, Compu-
tação, Educação, Cultura, Es-
portes, Meio Ambiente, Saúde, 
Assistência Social, Segurança 
Pública, Aposentados e Opera-
cionais Estatutários e Celetistas. 

Ciclos setoriais debateram as
necessidades dos servidores de SBC

Servidores da Educação fizeram 
paralisação por vacinação 

Jurídico do Sindserv garante vitória 
em ações individuais de servidoras

Os servidores da rede municipal 
de Ensino  realizaram paralisa-
ção no dia 11 de junho. A me-
dida  foi uma resposta aos casos 
de contaminação por COVID-19 
na rede e do anúncio por parte 
da prefeitura de retomada das 
atividades presenciais sem a va-
cinação de todos os trabalhado-
res da Pasta. O prefeito chegou 
a anunciar, após mobilização de 
servidores em conjunto com o 
sindicato, que faria a vacinação 
de todos os profissionais, mas re-
cuou e anunciou que seguiria o 

Plano Estadual de Vacinação. O 
Sindserv SBC, por sua vez, vem 
atuando juridicamente desde o 
início da pandemia para que o 
trabalho remoto, com condições 
essenciais aos servidores, fosse 
mantido até que todos os traba-
lhadores da Educação fossem va-
cinados. Além das ações jurídi-
cas, o sindicato atua diariamente 
na mobilização e conscientização 
do funcionalismo pela necessida-
de de união diante das medidas 
impostas pela administração sem 
o menor diálogo com a categoria.

O departamento jurídico do 
Sindserv SBC garantiu  os di-
reitos  de  cinco servidores que 
entraram com ações judiciais 
contra a prefeitura. Em dois ca-
sos similares,  as trabalhadoras 
conseguiram a redução da jor-
nada de trabalho para acompa-
nhamento do tratamento de seus 
filhos com Transtorno Aspecto 
Autista e Síndrome de Sotos, res-
pectivamente. Uma merendei-
ra da rede municipal de Ensino 
também garantiu a retomada do 
pagamento de adicional de insa-

lubridade que havia sido cortado 
pela prefeitura  em 2011. Ainda 
na Secretaria de Educação, outra 
servidora conseguiu, por meio de 
mandado de segurança, a  apo-
sentadoria utilizando duas ma-
trículas - o pedido fora negado 
à servidora  sob aplicação da Re-
forma da Previdência. Em outro 
caso, o departamento jurídico do 
sindicato conseguiu uma vitória 
a favor de uma servidora que, 
afastada pelo INSS, cobrava o pa-
gamento de gratificação natalina 
entre abril e dezembro de 2018.
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30% DE DESCONTO aos 
associados e associadas 
nas unidades Assunção e 

Baeta Neves

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

o servidor pedir o cupom 
pelo email secretaria@sind-

servsbc.org.br 

20% DE DESCONTO aos 
associados e associadas e 

seus dependentes, nos 
cursos de Graduação, 

Pós-Graduação e Extensão 

DESCONTOS em 
tratamentos de odontologia, 

estética, atendimento 
psicológico, nutrição e 

micropigmentação

30% DE DESCONTO nos 
cursos oferecidos pela 

Escola Latino-americana de 
História e Política 

90 dias de carência para 
dependentes de associados, 

R$8 mensal por pessoa

30% DE DESCONTO a 
associados e dependentes 
nos cursos da BUSF-Brasil 

O Sindserv SBC e o Projeto Me-
ninos e Meninas de Rua orga-
nizam uma nova campanha em 
São Bernardo entre os meses de 
junho e julho. Durante o inverno, 
o sindicato terá uma urna para 
receber doações de agasalhos. 
Todas as roupas doadas serão 
distribuídas para a crianças e jo-
vens que participam do projeto. 
O Projeto Meninos e Meninas 
de Rua tem como principal ob-
jetivo a defesa dos direitos das 
crianças e adolescentes em si-
tuação de vulnerabilidade so-
cial. As doações recebidas pelo 
Sindserv SBC passarão por um 
criterioso processo de higieni-
zação, seguindo protocolos sani-
tários de segurança para, então, 
serem doados.  A campanha do 
agasalho segue até 30 de julho. 
Outra ação organizada pela par-

ceria entre o sindicato e o projeto 
será a Feijoada da Solidarieda-
de. No dia 24 de julho a sede do 
Sindserv fará a venda, em esque-
ma de drive thru, de feijoadas 
no valor de R$ 25. Todo o mon-
tante arrecadado será revertido 
em alimentos que serão doados 
para o mesmo projeto social. 
O sindicato conta com a parti-
cipação de todos os servidores 
e servidoras, além da população 
em geral, em ambas as ações so-
ciais, importantes em tempos de 
crise econômica e social no país. 
A sede do sindicato fi ca na Rua 
Caetano Zanella, 90, na Vila Olga, 
próximo ao terminal Ferrazópo-
lis. Para mais informações para 
aquisição do bilhete para a  feijo-
ada o servidor ou morador deve 
entrar em contato com  o sindica-
to pelo telefone (11)  4345-1444.

Campanha arrecada agasalhos 
para o Projeto Meninos e Meninas 
de Rua de São Bernardo do Campo

Integrantes da GCM associados 
ao Sindserv SBC poderão contar 
com um novo e importante con-
vênio voltado para toda a cor-
poração. O sindicato deverá ofe-
recer, a partir de julho, suporte 
de advogados criminalistas para 
apoio aos servidores ou servido-
ras da guarda que tenham algu-
ma ocorrência criminal. O bene-
fício depende da adesão mínima 
de 100 GCMs e poderá ser válido 
tanto para o período de serviço 
quanto fora dele. Dessa forma, 
seria oferecido suporte ao GCM 
da primeira à última instância na 
questão criminal.  “(Com a ade-
são) Daremos todo o suporte ne-
cessário ao servidor, do início até 
o fi m da ocorrência, incluindo 
a parte administrativa também”, 
aponta Célio Vieira, diretor de 

Assuntos Jurídicos do sindicato. 
“(O convênio) É muito impor-
tante porque muitos guardas se 
deparam com situações em que 
necessitam desse tipo de servi-
ço e nem sempre sabem como 
proceder. Tendo o suporte espe-
cializado e necessário nesse tipo 
de ocasião, o servidor evitará de 
passar por situações desagradá-
veis”, completou Célio. Para con-
tar com o novo benefício será ne-
cessário pagar um valor à parte 
da contribuição de associado(a). 
O valor está sendo defi nido e de-
pende da quantidade de pessoas 
que aderirem ao convênio. Para 
mais informações, os integrantes 
da GCM devem entrar em conta-
to direto com o departamento ju-
rídico do sindicato, pelo telefone 
(11) 99242-8914 ou pelo e-mail.

GCMs associados poderão contar 
com convênio voltado para auxílio 
de advogados criminalistas 


