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Sindicato soma forças pelo Projeto 
Meninos e Meninas de Ruas de São Bernardo
ONG que atua na defesa de crianças e adolescentes em situação de rua luta pela 
permanência em espaço no Centro; sindicato atua pelo fortalecimento da entidade

Reparar o passado
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Mês da Consciência Negra terá 
programação especial do Sindserv SBC
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Mês da Consciência Negra

É preciso reparar o passado!

Desde que recebeu notificação 
de despejo por parte do Prefei-
to Orlando Morando, no início  
de outubro, o Projeto Meni-
nos e Meninas de Rua (PMMR) 
tem encontrado o apoio de 
militantes, artistas e persona-
lidades de expressão nacional, 
como Guilherme Boullos, o 
ator global Ailton Graça, o ra-

pper Emicida e a cantora baiana 
Daniela Mercury, entre outros.
O Sindserv SBC também esteve 
presente ativamente apoiando 
e fortalecendo a resistência do 
PMMR, participando de ativida-
des e auxiliando nas demandas 
cotidianas. É importante ressal-
tar que a parceria com a entidade 
já vem de longa data, inclusive 

com ações para a arrecadação de 
recursos que colaborem com as 
ações do projeto, como a Feijo-
ada Solidária, onde toda a verba 
arrecadada foi destinada para a 
entidade. Para a Coordenadora 
do projeto, Neia Bueno, a presen-
ça do Sindserv SBC tem sido pri-
mordial nesse cenário de dificul-
dades. “O Sindserv tem sido uma 

das nossas fortalezas, com apoio 
institucional e ações de solidarie-
dade às famílias”. O Projeto Me-
ninos e Meninas de Rua atua em 
São Bernardo desde 1989 e atu-
almente realiza ações de assistên-
cia social, saúde, cultura e educa-
ção para mais de 350 famílias.  
Por Priscila  Cardoso, espe-
cial para  o Sindserv SBC.

SINDSERV SBC COLABORA PARA O FORTALECIMENTO 
DO PROJETO MENINOS E MENINAS DE RUA

Projeto Social

20 de Novembro para o movi-
mento negro é um dia de reflexão 
e celebração da luta do povo que 
foi o principal pilar para o desen-
volvimento econômico e estru-
tural deste país. A data se contra-
põe ao falso 13 de maio. É o dia 
de lembrarmos Zumbi, Dandara 
e Acotirene dos Palmares, anô-
nimos que fizeram a luta pela 
vida e nos deram a oportunida-
de de existir. A estes saudamos. 
Lembramos 1695, quando o 
Território Negro Quilombo dos 
Palmares foi atacado e destruído 
após muita resistência pelo esta-
do oficial. A mesma persistência 
que nossos ancestrais tiveram 
para viver por liberdade por um 
abrigo nos foi passada e segui-
mos combatendo os desdobra-
mentos da escravização que se 
engenhou em um sistema racista, 
que beneficia e dá privilégios por 
grupo étnico, pelo tom da pele, 
gênero e classe social - e se per-
petua,  legitimando-se por leis do 

Estado e barreiras institucionais.
20 de novembro é a lembrança 
da dor, da resistência e do amor 
de estarmos em família e em de-
senvolvimento em algum lugar 
da África que tanto tentam nos 
apagar. A memória é um grande 
alimento que nos dá energia e faz 
continuar a acreditar que é pos-
sível destruir a casta dos privilé-
gios e da diversidade desse agru-
pamento de povos para construir 
uma solidária nação brasileira.
*Na próxima edição do Sindserv 
Jornal será publicada uma entre-
vista com Ketu Riahb, ex-presi-
dente do Sindserv SBC e autor 
desse texto.

O Sindserv SBC realiza no dia 
29 de novembro assembleia para 
discutir a pauta da campanha 
salarial da nossa categoria em 
2021. A direção do sindicato re-
alizou  no início de novembro 
nova reunião com  o secretário 
de Administração e Inovação, 
Kiko Teixeira, para tratar  da 
pauta, apresentada no início do 
ano.  O objetivo da assembleia é 
posicionar a categoria a respeito  
das reuniões realizadas e dar os 
encaminhamentos  sobre a pau-
ta. A assembleia será realizada de 
forma presencial, na sede do sin-
dicato (Rua Caetano Zanela, 90 
- Vila Olga, próximo ao termi-
nal Ferrazópolis), com primeira 
chamada marcada para aconte-
cer às 18h30 e a segunda às 19h. 
Participe  e mobilize seus colegas 
de trabalho e aposentado(a)s!     

Assembleia discute 
pauta da campanha 
salarial de 2021 

Confira a 
programação de 
novembro

• Lançamento da 
campanha 'Natal Sem 
Fome', 16/11, com live às 
19h

• Sarau da Consciência  
Negra, 19/11, às 18h30, 
na Praça da Igreja Matriz 
(Centro de SBC)

• Lançamento de livro 
e tombamento dos 
terreiros de Candomblé, 
25/11, às 18h30h

•Primeira Exposição 
Cultural em 
Homenagem ao Mês 
da Consciência Negra, 
27/11, das 10h às 17h, no 
sindicato

Categoria
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Legislativo

Vigília garante mudança em artigo da Câmara

Nossa categoria teve o último re-
ajuste salarial em 2019, acumu-
lando uma perda de 17,06%. Vi-
vemos uma alta inflacionária no 
grupo de alimentos de 28,18%, 
com cestas básicas de R$ 673,45. 
Sob esse cenário, uma pesqui-
sa realizada por Victor Paggani, 
diretor do DIEESE, mostra que 
servidores bem remunerados e 
valorizados tem condições de 
prestar serviços melhores à po-
pulação – uma via de mão dupla, 
que reflete na economia local. 
Nossa pauta de reivindicações 
aprovada em assembleia e en-
caminhada à prefeitura é mais 
do que justa para acompanhar 
a inflação atual. Ela traz bene-
fícios como reposição do poder 
de compra salarial dos servido-
res, valorização da nossa classe, 
serviços com maior qualidade, 
e, consequentemente, um refle-
xo na ampliação da economia 
da cidade. A mesma pesquisa do 
DIEESE aponta a viabilidade no 
atendimento à pauta dos auxilia-
res em educação da rede de SBC 
(readequação da jornada de tra-

balho de 40h para 30h, com 2h 
de formação – dados atuais da 
folha de pagamento de setem-
bro de 2021, extraídos no portal 
da transparência da prefeitura). 
O estudo mostra que caso a re-
dução da jornada não implique 
novas contratações, o que exigi-
ria um remanejamento de pesso-
al para atender a demanda sem 
criação de novas vagas, não ha-
veria gastos com o pessoal, uma 
vez que os salários seriam man-
tidos. Caso se busque manter a 
quantidade de horas dedicadas 
pelos profissionais, na nova jor-
nada base semanal, seria preciso 
a contratação de 316 novos ser-
vidores - um acréscimo de 33,3% 
no efetivo. Há, portanto, uma 
margem tranquila para atendi-
mento a todas as reivindicações 
da pauta dos servidores; o que 
falta é a vontade política em fa-
zer. O sindicato vem buscando 
diariamente diálogo, reivindi-
cando uma mesa permanente 
de negociação e fazendo enfren-
tamentos para que os direitos 
dos servidores sejam garantidos. 

Pesquisa aponta os benefícios 
da valorização dos servidores

A pesquisa criada pelo Sindserv 
SBC voltada para a avaliação dos 
problemas de saúde dos auxilia-
res em educação da rede muni-
cipal deve ser preenchida para 
atualizar os dados e fortalecer 
da luta pelos direitos da catego-
ria. O formulário, que pode ser 
acessado pelo QR CODE acima, 
possui uma série de questões que, 
após preenchidas e analisadas 
pelo sindicato, deverão levantar 

Auxiliares em educação devem 
participar de pesquisa sobre 
adoecimento e fortalecer a categoria 

informações importantes, como 
as doenças e o desgaste físico e 
psicológicos que são gerados aos 
auxiliares por conta da alta carga 
horária de trabalho. São Bernar-
do do Campo é a única cidade da 
região que ainda não adequou 
seu quadro para 30 horas. O 
Sindserv SBC reforça a necessi-
dade de cada auxiliar em educa-
ção participar do levantamento 
e fortalecer a luta pela categoria.

A vigília que vem sendo realiza-
da pela direção do Sindserv SBC 
ao lado de servidores e servido-
ras na Câmara Municipal gerou a 
primeira vitória para a categoria. 
Por conta da mobilização reali-
zada no plenário do Legislativo, 
no último dia 27 de outubro, os 
vereadores alteraram o artigo 
199 da resolução 1.015 de 1991, 
que dava a possibilidade de ex-
pulsar qualquer pessoa durante 
as sessões realizadas na Câmara. 
O controverso texto foi alterado 
uma semana após mobilização 
do sindicato contra a aprovação 
do projeto de lei que instituiu 
as diretrizes do Regime de Pre-
vidência Complementar (acom-

EducaçãoPauta de reivindicação

panhe nossa live sobre o projeto 
pelo link https://fb.watch/9agL-
6vws2h/). O projeto foi aprova-
do poucas horas depois de ter 
sido enviado aos vereadores, sem 
o mínimo de discussão entre os 
próprios parlamentares e, muito 
menos, entre os servidores e apo-
sentados, foco do texto. Naquela 
ocasião os protestos de diretores 
do sindicato levaram a uma ten-
tativa, por parte da presidência 
da Câmara e demais vereadores, 
de expulsá-los  da Câmara, sim-
plesmente porque estavavam se 
posicionando contra a visível fal-
ta de transparência e diálogo da 
prefeitura e de sua base de vere-
adores aliados - marca registrada 

da atual adminstração da cidade 
com relação aos servidors e servi-
doras públicas.  Com a mudança, 
agora só serão expulsos aqueles 
que gerarem algum tipo de pe-
rigo à integridade física dos ve-
readores e funcionários  ou pra-
ticar algum tipo de vandalismo. 
Apesar da vitória, continuare-
mos na luta pela mudança no 
regimento interno da Câma-
ra, garantindo transparência e 
participação  dos servidores e 
servidoras em projetos que se-
jam de nosso interesse. Nos-
so abaixo assinado pela alte-
ração do regimento está no ar 
e pode ser acessado pelo link: 
https://bityli.com/C9WDQs.  

FAUSP e IMEP são 
nossos novos parceiros

Educação

O Sindserv SBC passa a con-
tar com duas novas parcerias 
na área de educação. A FAUSP 
(Faculdade Unida de São Pau-
lo) e o IMEP (Instituto Multi-
disciplinar de Educação Profis-
sional) farão parte do grupo de 
parceiros de nosso sindicato, 
oferecendo descontos de 70% 
nos cursos de primeira gra-
duação ou bacharelado, além 
de 10% de desconto nos cur-
sos de formação de docentes.
Para mais informações, acesse 
os sites http://fausp.edu.br/ e ht-
tps://imepeducacional.com.br.
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Parceria

Corte de cabelo a R$10, na sede 
do sindicato, a cada 15 dias;
www.escolasaturno.com.br

Suporte da Psicologia da PUC 
aos servidores associados do 

Sindserv SBC

Exames de vista gratuitos e 
descontos em serviços de ótica 

e audiometria aos assiciados

Descontos de 10% em graduação, 
pós e colégio, 50% em transferências 

para a FSA e 30% para colégio

Descontos de até 75% na mensali-
dade nas unidades Senador Fláquer, 
(Santo André), e Frei Gaspar (SBC)

Descontos nos cursos da 
Anhanguera, com mensalida-
des a partir de R$ 169,00/mês

Assistência funeral gratuita 
aos associados - R$ 8 a cada 
familiar, carência de 90 dias

Vasta gama de serviços 
para quem optar pela cobertura 

odontológica da empresa

A terceira edição do Sarau do 
Sindserv SBC terá como tema 
o Mês da Consciência Negra. O 
evento cultural será realizado 
novamente na Praça da Matriz, 
no dia 19 de novembro, às 18h30. 
Em outubro, o sarau homena-
geou as crianças e fez coro às en-
tidades de classe que cobram da 
prefeitua a manutenção do Pro-

Praça da Matriz

III Sarau do Sindserv terá como 
tema o Mês da Consciência Negra 

jeto Meninos e Meninas de Rua, 
atualmente sob risco de despejo 
por parte da administração - a 
ONG conta com apoio integral 
do nosso sindicato nessa luta.  
Para participar do sarau basta 
trazer sua música ou poesia com 
o tema do mês e entrar na roda 
com nossos amigos e amigas ar-
tistas, servidores e aposentados.  

O Sindserv SBC recebe nova edi-
ção da Feira de Calçados e Rou-
pas ao longo de novembro. Entre 
os dias 08/11 e 19/11 serão reali-
zadas vendas de artigos de marcas 
famosas, como Mizuno, Malwee, 
Speedo, Nike, entre outros, com 
preços especiais para servidores e 
aposentados associados do Sind-

serv. Confira a programação: 
08/11: das 13h às 18h
09/11 a 17/11: das 10h às 18h
19/11: das 10h às 14h
O Sindserv SBC fica na Rua 
Caetano Zanela, 90, na Vila 
Olga. Para contar com os des-
contos basta apresentar a car-
teirinha de sindicalizado(a).

Nova feira de Calçados no Sindserv
Na sede do sindicato

O Sam’s Club traz a me-
lhor experiência de compras 
com mais de 5mil produtos
exclusivos, nacionais, impor-
tados, e marca própria. o Sam's 
possui um time de curadores que
viajam pelo mundo em bus-
ca de produtos incríveis para 
os nossos sócios. Abasteça sua
casa com os melhores produ-
tos em bebidas, açougue, hor-
tifrúti, mercearia, perecíveis,
bazar, higiene, lim-
peza e muito mais!
Não perca tempo! Venha 
ser sócio do Sam’s Club!
Acesse o hotsite espe-
cial, realize seu cadas-
tro e garanta seu desconto.
Para garantir o desconto, infor-
me no cadastro o código digital 
SINDSERVSBC_SAMS no site

h t t p s : / / s i t e . s a m s -
c l u b . c o m . b r / p a r c e r i a
Condições do benefício:
• Desconto de R$ 10,00 na pri-
meira anuidade.
• Desconto não cumulativo 
com outras campanhas.
• Desconto exclusivo para cola-
boradores da empresa parceira.
• Para garantir o desconto co-
laborador deve informar o có-
digo da parceria.
• Após realizar o cadastro no 
hotsite especial, colaborador 
receberá um contato
telefônico para finalização da 
associação.
Aproveite e baixe o App 
Sam’s & Você e fique por den-
tro de todas as novidades!
Qualquer dúvida entre em con-
tato pelo número: 0800.727.7014

Sam's Club é nosso novo parceiro


