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JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
SINDSEL SE MOBILIZA CONTRA POSTURA DE
GOVERNO MUNICIPAL E REFORMAS NO PAÍS

GRITO DOS EXCLUÍDOS - No desfile do dia 7 de setembro, o SINDSEL se manifestou e esteve presente no bloco do Grito
dos Excluídos, juntos do MST e de movimentos estudantis. O bloco foi liderado pela diretora do sindicato Nicinha Lopes,
aliada a discursos de diversos representantes da mobilização.
O manifesto foi referente aos descasos do Governo de Limeira, à aprovação da Reforma Trabalhista, da Terceirização, e o
congelamento que limita o investimento na saúde, educação e assistência social PG.2

NÃO AO CORTE DE SALÁRIOS
O GOVERNO DE LIMEIRA COGITA CORTE DO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DEVIDO A PREFEITURA
TER CONTRAÍDO DÍVIDAS. PG 3

Avisos

MESA DE NEGOCIAÇÃO
CONFIRA UM RESUMO DA REUNIÃO QUE
ABORDOU ASSUNTOS PENDENTES DA PAUTA DE
REIVINDICAÇÕES ENTRE OUTROS. PG 3

FIQUEM ATENTOS!
Festa T ropical Servidor
RETIRE SEU CONVITE ENTRE OS DIAS 09 E 20 DE OUTUBRO NA SEDE DO SINDSEL- Pg 4
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Aposentadoria

Editorial

Grito dos Excluídos
O Grito dos Excluídos é uma manifestação popular carregada de
simbolismo, sempre aberto e plural de pessoas, grupos,
entidades, igrejas e movimentos sociais comprometidos com as
causas dos excluídos. Nele, agentes e lideranças abrem um canal
para que o Grito sufocado venha a público, dando forma e
visibilidade à causa.
Em 2017 o lema nacional é “Por direitos e Democracia, a luta é
todo dia”. O tema chama a atenção da sociedade para a urgência
da organização e luta popular frente à conjuntura de retrocesso em
que o país vive hoje, incluindo a perda iminente de direitos dos
trabalhadores. O tema também reforça que o sistema está
preocupado em defender e resolver o problema da economia, por
isso o Grito quer rediscutir esse sistema, propondo que a vida
esteja em primeiro lugar.
De alguma forma nós trabalhadores(as) sofremos exclusão. É por
isso que em 2018 contamos com maior engajamento da
população e de lideranças no bloco!

Eunice Lopes
Diretora do SINDSEL

MOBILIZAÇÃO!

SINDSEL adere passeata
do Grito dos Excluídos
Foto - Murilo Pereira/SINDSEL

MUITOS FUNDOS E
POUCAS RESPOSTAS
Texto - Dir. Silvana Arado
O superintendente do IPML Insituto de Previdência do
Município de Limeira) apresentou
para o conselho de administração
no início do mês de junho, a
proposta de criar um fundo
financeiro, além da previdência
que já temos. O fundo seria de
responsabilidade da Prefeitura, ou
seja, o pagamento dos trabalhadores inativos do fundo financeiro
seria exclusivamente de responsabilidade do Município.
A proposta prevê a divisão dos
trabalhadores ativos e inativos em
dois períodos: os que entraram no
funcionalismo até 31/12/2009
ficariam no fundo financeiro, e os
que entraram após 01/01/2010 no
fundo de Previdência.
A preocupação do SINDSEL é o
impacto que isso causará no
orçamento da Prefeitura, e quanto
isso impactará no momento da
campanha salarial durante as
Mesas de Negociações, onde é
previsto a discussão sobre a
valorização dos trabalhadores.
Em contato com pessoas e
representantes de outras cidades
o sindicato obteve informações
de que esta divisão acaba por ser

uma segunda folha de pagamento.
O SINDSEL está atento,
estudando e buscando informações para saber se realmente a
única saída é segregação. Não
pagaremos pela falta de planejamento da Prefeitura na criação
Previdência em Limeira!

Reclamações
Temos recebido reclamações
sobre a demora do agendamento
do Instituto aos trabalhadores que
querem solicitar seu pedido de
aposentadoria. Diante disso,
levamos estas reclamações ao
conhecimento da mesa de negociação e também ao superintendente
do IPML. Solicitamos que haja mais
agilidade no atendimento aos
trabalhadores(as) que em sua
grande maioria quando chegam ao
IPML já estão com o tempo de
contribuição e idade para aposentar. Sem resposta ou deferimento,
acabam permanecendo no trabalho mais de noventa dias após já
terem o adquirido o direito ao
benefício.
Trabalhadores e trabalhadoras,
fiquem de olho com a onda nacional de retirada de direitos!

Agora temos um plantão para discutir sua aposentadoria.
Entre em contato pelo telefone 3702-8447 e fale com Kelly.

FOTOLEGENDA

Reunião com diretores e RLT's
Sindicatos e representantes do MST juntos no Grito dos Excluídos

No desfile do dia 7 de setembro, o
SINDSEL se manifestou e esteve
presente no bloco do Grito dos
Excluídos, juntos do MST e de
movimentos estudantis. O bloco foi
liderado pela diretora do sindicato
Nicinha Lopes, aliada a discursos de
diversas lideranças e representantes da mobilização.
O manifesto foi referente à
aprovação da Reforma Trabalhista,
da Terceirização, e o congelamento
que limita o investimento na saúde,
educação e assistência social Todos
são projetos que o Governo golpista
d o Te m e r t e m p a s s a d o n o
Congresso Nacional, os quais
afetarão negativamente a sociedade brasileira.
Reflexos em Limeira
Limeira está sofrendo os reflexos
destas reformas. O prefeito tem falado

no atraso de salários e já pensa em
alterações na Previdência Municipal.
Tem também buscado formas de
diminuir o investimento no servidor, e
isso significa menos investimentos à
população. Exemplo disso são a
intenção de fechamentos de algumas farmácias municipais e a
diminuição no atendimento das
creches, do período integral para
meio período.
Além destes protestos acima
citados, diante do tema do Grito dos
Excluídos, o SINDSEL ressalta sua
defesa à igualdade de oportunidades, independente da cor da pele, da
orientação sexual, ou esterereótipos(padrão) de beleza da sociedade.
Todos merecem oportunidades!
Não podemos permitir que retirem
nossos direitos. Juntos, sindicato,
população e servidores, enfrentaremos essas tentativas de retrocesso.

O SINDSEL- Sindicatos dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais
de Limeira – realizou no dia 25 de agosto uma reunião com Diretores,
Conselheiros, e Representantes de Locais de Trabalho na Câmara Municipal
de Limeira. Na ocasião, foi pautado e debatido as seguintes temáticas: Escola
sem partido, Justiça Fiscal, Congelamentos dos Gastos Públicos.
Foto - Kelly Dias/SINDSEL
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SINDSEL CONTRA O CORTE DE SALÁRIOS
Foto - Murilo Pereira/SINDSEL

Foto - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL

SINDSEL, sindicatos e Prefeitura em assinatura do Acordo Coletivo 2017. Atuais retiradas de direitos não foram discutidas em Mesa de Negociação

Em meados de agosto, o Governo
de Limeira se pronunciou à população,
sobre a possibilidade de corte do
pagamento dos servidores, devido a
Prefeitura ter contraído dívidas que
resultaram em precatórios.
O Sindsel, na ocasião emitiu Nota
oficial se posicionando e lamentando a
postura amadora do atual governo que
não debate os assuntos nas instâncias
criadas para este fim. Em momento
algum o assunto foi pautado nas
reuniões da Mesa de Negociação
Permanente. No dia 01 de agosto o
sindicato enviou ofício solicitando
informações sobre o pagamento dos
precatórios, visto estar
ciente que a Prefeitura
também tem precatórios
a pagar para servidores.
O sindicato apenas
obteve retorno após
muita cobrança, porém
a Prefeitura enviou uma
resposta genérica, sem
esclarecimentos.
Durante a Campanha Salarial 2017,
em momento algum foi citado precatório como entrave. A equipe que
explanou o orçamento é a mesma que
compôs a equipe de transição, a qual
deveria ter ciência do fato.
A dívida com o Santander é antiga,
e sempre foi cobrada, como o próprio
prefeito informou. A diferença entre
Botion e os demais prefeitos é que
nenhum deles ousou ameaçar corte no
pagamento de servidores. Na manhã
do dia 22 de agosto, o SINDSEL
recebeu diversas ligações com
questionamentos sobre este assunto

pautado na imprensa local.
O sindicato recebeu a notícia com
muita preocupação, pois o prefeito
utilizou o corte dos salários dos
trabalhadores(as) como primeira opção
no pagamento das dívidas.O poscionamento do SINDSEL é de que não se
faça corte no salário dos trabalhadores(as), pois são eles(as) quem levam o
serviço municipal à população.
Diante da apresentação das
prestações de contas dos quadrimestres - publicadas no Jornal Oficial do
Município e que estão no Portal de
Transparência - analisado os dados,
Limeira continua saudável financeiramente. O que esse
governo está fazendo
é terrorismo com os
trabal hadores e
trabalhadoras, visto
que o próprio prefeito
anunciou uma
arrecadação de 1
bilhão no dia anterior.
O SINDSEL
buscou um analista financeiro o qual
observou que Limeira não tem dívidas
com o Estado e nem com a União
podendo, se necessário, fazer empréstimo na casa de 1 bilhão.
É importante ressaltar que esta
dívida de precatório é paga parceladamente, e ocorre há anos, sendo retirado
judicialmente ao mês o percentual de
1,46% do orçamento previsto para o
pagamento dos mesmos.
O SINDSEL entende que o
Santander deverá entrar nesta fila dos
precatórios, assim como nós trabalhadores estamos aguardando.

INFORMATIVO

Mesa de negociação
No dia 13/09, o SINDSEL participou de mais uma Mesa de
Negociação com a Prefeitura Municipal de Limeira. Foram debatidos
assuntos pendentes da pauta de reivindicações entre outros mais
recentes do funcionalismo.
Um dos assuntos foi a licença prêmio das(os) vice-diretoras(es) e
coordenadoras(es). O SINDSEL discutiu a mudança da forma de
pagamento proposta pela Prefeitura para os cargos e solicitou que os
mesmos permanecessem da forma que sempre foi feita. Além disso,
sugeriu que fosse alterado o artigo 108 da lei 41/91, sobre a licença
prêmio, acrescentando as palavras função e posto de trabalho para que
assim não haja prejuízo a estas(es) trabalhadoras(es).
O sindicato está aguardando o parecer da Prefeitura, mas enquanto
o mesmo não ocorre, comunica que quem que tiver o benefício
modificado em sua remuneração, entre em contato com o setor jurídico
da entidade, para que se possa tomar as medidas cabíveis.
Também foi novamente debatido a área de moradia aos servidores
conquistada em 2011. O sindicato cobrou o relatório informando as
providências tomadas para a finalização do registro da escritura.
Além disso, foi solicitada a escala especial para os agentes da
zoonoses, (já prometida pelo Governo e aguardada pelo SINDSEL) e a
folga da GCM que também continua sendo cobrado pelo sindicato.

P R E C I S A M O S C O N T I N U A R U N I D O S PA R A
ALCANÇAR NOSSOS OBJETIVOS E METAS!

JUNTOS SOMOS

MAIS FORTES!
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Conquistas

Prefeitura de Limeira
renova convênio com Medical

IMPORTANTE
Todo paciente tem direito a
solicitar que seu diagnóstico seja
dado por escrito e não só
verbalmente como a grande maioria
dos médicos fazem;
Também é direito do paciente ler
sua ficha médica e saber o que o
médico está anotando em seu
prontuário;
Orientamos a todas(os) trabalhadoras(es) que tentem abrir um maior
diálogo com o médico assistente, e
que não saia com dúvidas;
Informe sempre sobre uso de

outros medicamentos. Diga
sempre as
condições de
trabalho, e peça para
escrever ou anotar as
orientações.
Ex. Fiz cirurgia, posso
comer? Posso andar? Posso
carregar peso? Posso
correr? Entre outros.
Em toda internação, após
liberação pode ser solicitado o
resumo da alta.

Mudanças de níveis e
Licença Prêmio
Foi um enfrentamento e uma árdua
luta para retomar o recebimento da
licença prêmio e da mudança de nível
aos trabalhadores de Limeira.
Colocamos em discussão na
Mesa de negociação com a
Prefeitura de Limeira e estamos
conseguindo, mês a mês, o pagamento desses direitos
Ressaltamos também, que para
que houvesse as mudanças de
níveis, os trabalhadores(as) fizeram

Festa T ropical

do Servidor
Local:
Clube do SINDSEL

Atrações:
Lorraine Ribeiro e Banda
Wilson Junior

Sorteio de brindes

Dia
27/10
19 horas

Evento exclusivo para sócios, conjugês e filhos

Convites
Retirar entre os dias 09/10 à 20/10

Contato
3702-8447 ou 3495-4108

formação em suas especialidades!
O SINDSEL parabeniza à
todos os servidores que se
aprimoraram e conquistaram a
mudança de nível que é justa e
merecida!

Plano Médico para filhos
estudantes
No dia 2/09 foi publicado no
Jornal do Município de Limeira, a
Lei 784/2017 que autoriza a
inclusão no Convênio Médico dos
filhos de 18 à 24 anos que cursam
nível superior. De acordo com a
publicação. os interessados devem
preencher o requerimento próprio
(disponível na área do servidor no
site da Prefeitura) e protocolar.
Quem já possui processo
referente ao salário família, não
precisará protocolar o documento ,
mas entregá-lo devidamente
preenchido no Departamento de
Gestão de Pessoas, junto com a
cópia do cartão do SUS.
As inclusões serão feitas serão
sempre feitas até o dia 20 de cada
mês de 2017.

FIQUE LIGADO!
RLT’S
As próximas reuniões de
Direção e Representantes
estão agendadas para:
25/10 e 24/11

SINDICÂNCIAS
Temos acompanhado diversas aberturas de sindicâncias
p e l o J o r n a l Of i c i a l d o
Município. O Sindsel reforça
às trabalhadoras e aos trabalhadores do Serviço Público,
que possui um departamento
jurídico para orientação e
sua ampla defesa.
Se você está passando por
uma sindicância ou conhece
alguém que esteja, entre em
contato conosco para acompanharmos o caso e darmos a
orientação adequada!

VOCÊ SABIA?
Filho(a) estudante maior de 18
anos que não trabalha, tem
direito ao salário família

