EM EVENTO DA LOA, PREFEITURA SINALIZA
AUMENTO PARA A CATEGORIA EM 2022
Em audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA), na Câmara Municipal em
novembro, governo sinaliza reajuste para os servidores e aposentados no próximo ano
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SINDSERV SB
Campanha salarial 2021

Trabalhadores e trabalhadoras aprovam retomada da pauta econômica
da campanha salarial e protestos contra a Notre Dame Intermédica
Os servidores e aposentados
de São Bernardo do Campo
deliberaram a retomada da
discussão da pauta econômica da campanha salarial com
o governo e o início de uma
série de manifestações contra os serviços prestados pelo
Grupo Notre Dame Intermédica, em assembleia realizada
em novembro. A escolha pela
retomada da pauta econômica
vem ao encontro com as últimas reuniões entre o Sindserv
SBC e a prefeitura. O sindicato
pauta junto ao governo a retomada das discussões de 2020 e
2021, anos em que a prefeitura
sequer se manifestou diante da
campanha salarial dos servidores. No entendimento de todos
na assembleia, a forte crise econômica e a inflação vigente no
país fazem ainda mais urgente
recomposição inflacionária do
salário da categoria. A empresa

responsável pelo plano de saúde
da categoria também será alvo
de ações por parte dos servidores e aposentados. O número
de reclamações sobre os serviços prestados pela empresa tem
crescido e a extinção do IMASF
sucateou ainda mais os serviços
prestados. Cenário econômico:
de acordo com levantamento do
DIEESE, a prévia da LOA 2022
aponta redução de 4% na despesa do município com o chamado

pessoal, ou seja, a manutenção
de servidores públicos. “Há que
se cobrar explicações junto aos
vereadores para que isso seja esclarecido e, ainda, que o servidor
tenha reajuste salarial”, apontou
Victor Pagani, diretor técnico do
DIEESE. Nos últimos dois anos
a prefeitura alega que não pode
realizar reajuste no salário do
funcionalismo por conta da Lei
Complementar 173, criada pelo
Governo Federal para combater

a pandemia. Naquela ocasião,
estados e municípios receberiam aporte financeiro da
União, mas se comprometeriam a não dar reajuste os servidores públicos. Entretanto,
a legislação não impede o reajuste inflacionário, sobretudo
por conta da alta inflação no
país e a consequente perda de
compra da população. “Os números mostram um empobrecimento de 30% dos servidores”, garantiu Pagani. O estudo
apresentado pelo DIEESE ainda
mostra uma alta taxa de terceirização nos serviços públicos
do município. Isso tudo aliado
à grande quantidade de contratação de OSS (Organizações de
Saúde) e grande quantidade de
verba para publicidade tem dado
o tom das prioridades do governo
à frente da prefeitura. Portanto,
servidore(a)s e aposentado(a)s,
a hora de nos mobilizar é agora!

Em audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA), na Câmara
Municipal prefeitura sinaliza reajuste para a nossa categoria em 2022
A prefeitura sinalizou no final
de novembro que pretende dar
reajuste salarial para servidores e
aposentados no próximo ano. A

notícia surgiu durante apresentação da Lei Orçamentária Anual
de 2022, em audiência pública na
Câmara Municipal. A sinalização

vem de encontro com a mobilização do Sindserv SBC junto à nossa categoria, pela retomada da
negociação da pauta econômica

da Campanha Salarial de 2021.
O Sindserv SBC, ao lado de toda
a nossa categoria, segue na luta
pela defesa dos nossos direitos!

Consciência negra

Em celebração ao Mês da Consciência Negra, o Sindserv SBC realizou em novembro a Feira Cultural da Consciência Negra. Na sede do
sindicato, o evento contou com a participação dos aposentad@s em exposições e oficinas culturais sobre o tema da consciência negra, além
de comidas típicas e roda de samba. O evento fez parte da programação do Mês da Consciência Negra do sindicato.
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Jurídico

Segurança do Trabalho

Principais conquistas do setor
jurídico do Sindserv SBC em 2021
AÇÕES COLETIVAS
1 - Liminar exitosa do TRT da
2ª Região que proibiu o retorno das atividades presenciais
nas escolas de São Bernardo do
Campo, no auge da pandemia.
2 - Liminar exitosa proibindo o
congelamento da contagem do
tempo para fins de licença prêmio, senhoridade, biênio e outros
adicionais de tempo de serviço.
3 - Liminares exitosas na luta
contra a extinção do IMASF.
4 - Decisão favorável no Tribunal de Justiça condenando
o SBCPREV a pagar ao valores retroativos dos reajustes dos
aposentados da educação em
razão do enquadramento feito
quando da aprovação do Estatuto do Magistério vigente.
AÇÕES INDIVIDUAIS
1 - Conversão de tempo de
labor especial em tempo co-

mum a um servidor, acarretando em um maior tempo
de contribuição tendo em vista a contagem diferenciada.
2 - Liminar exitosa que permite servidor associado, que
corria risco de morrer, a receber seu tratamento médico hiper-especializado, às expensas do IMASF e prefeitura.
3 - Êxito em processo administrativo disciplinar de servidor municipal indiciado pelo Estatuto
da GCM, para ser desligado por
justa causa , por supostamente ter cometido infração penal.
4 - Decisão favorável obtida pelo
retorno de posse de arma de servidor público associado em 48 horas, após pedido e posicionamento da defesa. No caso, o servidor
levou um tiro de criminosos, e
também teve sua arma apreendida, seu instrumento de trabalho.

Atividades do departamento de
Segurança do Trabalho em 2021
60 atendimentos (até o mês de novembro)
- 12 visitas por denúncia de casos de COVID-19 no retorno às aulas
- 02 visitas técnicas em UBS
Material informativo
- 25/03 – Lançamento do Folder COVID-19 (https://bityli.com/
e2sZvq)
- 06/04 – Roda de Conversa no Dia Mundial da Saúde
- 20/09 – Lançamento do Convênio entre SINDSERV e PUC, com o
tema 'Saúde Mental e Assédio Moral'
- 05/10 – Elaboração do Questionário de Pesquisa para os Auxiliares em Educação - Readequação da Jornada de Trabalho(https://
bityli.com/yPn4Yh)
- 16/11 – Lançamento do folder sobre acidentes de trabalho (https://
bityli.com/oK7Ed3)

Doação de alimentos

Natal da Solidariedade: faça a sua doação!

O Sindserv SBC lançou em novembro a campanha Natal da
Solidariedade. Por meio da ação
social, será realizada a arrecadação de alimentos através de

doações de nossos associados e
associadas. Todos os itens doados serão distribuídos para o
projeto social Cozinha Solidária do Montanhão, que produz

refeições diariamente e as distribui para famílias carentes de
São Bernardo do Campo. A sede
do sindicato será um ponto de
arrecadação dos alimentos. Par-

ticipe e faça a sua doação até 18
de dezembro. Com a sua ajuda
poderemos garantir um Natal
sem fome para milhares de famílias de São Bernardo do Campo!
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Retrospectiva 2021

Mobilização contra a Reforma Administrativa, no Centro de São Bernardo
Panfletam contra a Reforma Administrativa

Ato pelo ensino remoto na pandemia

Ato pela vacinação dos servidores

Faixaço no Paço pelo ensino remoto em São Bernardo

Defesa do Projeto Meninos e Meninas de Rua Mobilização contra a destruição do IMASF, no Centro

Consciência negra

Recesso

Sindicato recebeu o lançamento de livro sobre terreiros

Atendimento ao associado será alterado em dezembro

Em comemoração ao Mês da
Consciência Negra, o Sindserv SBC sediou o lançamento
do livro "Terreiros Tombados
em São Paulo: Laudos e Reflexões sobre a Patrimonialização
de Bens Afro-Brasileiros", em
novembro. A atividade foi realizada de forma híbrida, com

Os horários de atendimento presencial na sede do Sindserv SBC
serão alterados em dezembro
devido ao recesso de fim de ano.
Entre os dias 20 de dezembro e
16 de janeiro as atividades presenciais estarão suspensas. Durante esse período o sindicato
fará atendimento de forma remo-

transmissão ao vivo pela página do sindicato no Facebook,
e contou com a participação de
importantes nomes que representam as religiões de matrizes
africanas, representantes de conselhos de patrimônio, parlamentares, representantes da CUT e
servidores públicos municipais.

ta aos nossos associados. Após
o recesso o atendimento volta
a funcionar normalmente em
nossa sede (Rua Caetano Zanela, nº90). Confira os telefones:
Jurídico: (11) 99242-8914, Secretaria Geral : (11) 945382741, Segurança do Trabalho:
(11) 98942-1689

CONFIRA TODOS OS CONVÊNIOS DO SINDSERV SBC EM NOSSO SITE: WWW.SINDSERVSBC.ORG.BR/CONVÊNIOS

Descontos de até 40% em
hotéis, pousadas e colônias de
férias para nossos associados

Exames de vista gratuitos e
descontos em serviços de ótica
e audiometria aos assiciados

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

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

20% de desconto para os
associados na locação de
apartamentos em Ubatuba

Descontos de 10% em graduação,
pós e colégio, 50% em transferências
para a FSA e 30% para colégio

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

Vasta gama de serviços
para quem optar pela cobertura
odontológica da empresa
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