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JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

 QUEREMOS MORADIA E 
NOVA TABELA DE CARGOS!

No dia 14 de junho cerca de 150 servidores se reuniram em frente à Unicamp e foram ocupar 
o terreno localizado no Parque Residencial Abílio Pedro em manifestação ao descaso do 
governo de Limeira. Estavam presentes autoridades religiosas e representantes do MST.



        Um sorriso à espera de 
um milagre!

 E chegará enfim, o dia em 
que estará estampado em nossos 
rostos, o sorriso sincero e alegre ao 
sermos enf im valor izados e  
contemplados com a tão sonhado 
plano de carreira... que não passe de 
sonho . . . que  não  passe  de  
promessa!!! Já passou da hora... e a 
hora é Agora!!!  ’’

Maisa Gaudêncio Macedo 
Auxiliar Administrativa - Secretaria 
de Saúde

‘‘

Fala 
servidor! 

Editorial

Lutamos contra a terceirização sem 
limite do PLC 30/2015 , porque com a 
aprovação  a empresa poderá transferir 
uma etapa do seu processo produtivo 
para outras empresas. Depois vai ao mer-
cado comprar essa atividade pelo menor 
preço. A empresa terceirizada, por sua 
vez, é forçada a diminuir o custo do tra-
balho, consequentemente reduzindo o 
salário, aumen-
tando a jorna-
da, e sonegan-
do investimen-
to em medidas 
de proteção à 
saúde e  na 
segurança do 
trabalhador.

A terceiriza-
ção pode aca-
bar com direi-
tos trabalhistas 
como o FGTS, férias remuneradas e 13º 
salário. Um exemplo disso foi a SP 
Alimentação que contratou as merendei-
ras para atuar na Prefeitura. As trabalha-
doras tiveram problemas para receber e 
nem sabiam a quem recorrer. A 
Prefeitura, por fim, recebeu o trabalho, 
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Projeto Moradia

SINDSEL E SERVIDORES OCUPAM ÁREA 
E PEDEM ASSINATURA DA ESCRITURA

Na manhã do dia 14 de junho, o 
SINDSEL realizou uma manifestação junto 
de servidores públicos na área destinada ao 
projeto de Moradia para os trabalhadores da 
categoria. A área institucional, localizada na 
Av. Cônego Manoel Alves, Parque 
Residencial Abílio Pedro, foi devidamente 
desafetada e doada ao  sindicato em 2011 . 
Desde então, o atual prefeito de Limeira, 
Paulo Hadich, não assinou a escritura.

Na ocasião, cerca de 150 servidores 
ocuparam o terreno em manifestação ao 
descaso do governo de Limeira. Estavam 
presentes autoridades religiosas e represen-
tantes do MST. No ato foi realizado um café 
comunitário.

A diretora do SINDSEL, Nicinha Lopes, 
salientou aos presentes que a concretização 
do terreno só virá com a luta dos servidores. 
" Precisamos nos unir e lutar para de fato 
termos posse dessa área. É uma conquista 
nossa, e a lei 4869/11 nos garante isso. Se o 
prefeito ainda não assinou a escritura vamos 
pressioná-los para que isso aconteça " , 
enalteceu a diretora.

É válido ressaltar que  o projeto foi votado 
por unanimidade na Câmara em 2011, 
inclusive pelo atual prefeito Paulo Hadich, 
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Nossa próxima Assembleia  sobre o 
Projeto Moradia  para renovar cadastro 
e atualizar dados será dia 29 de agosto 
no Clube dos Funcionários.  Quem não 
comparecer será retirado do cadastro 
da entidade. O SINDSEL e os servidores 
continuarão realizando atos de protes-
to contra o descaso de Hadich.

Área foi doada pela Prefeitura em 2011 e até então o Prefeito Paulo Hadich não assinou a escritura para que o SINDSEL possa dar andamento ao projeto

Por que o SINDSEL é 
contra a terceirização?

ATENÇÃO

enquanto vereador.
A direção do SINDSEL lamenta a falta 

de interesse do Governo, pois poderia estar 
utilizando a entidade para captar fundos do 
Programa Minha Casa Minha Vida e 
desafogar e diminuir o déficit habitacional 
de Limeira.

O terreno, que constitui uma área de 
terras medindo 13.438,51m², foi doado ao 
Sindsel durante o Governo Silvio Félix e a 
escritura assinada pelo Zovico. Infelizmente 
ao assumir o governo, o cartório solicitou à 
Prefeitura a correção do nome de uma rua. 
Desde então o projeto foi engavetado pelo 
prefeito. De acordo com a Lei 4969/2011, o 
sindicato tem um prazo de 10 anos para 
executar o Projeto.

 

lavou as mãos e deixou  as merendeiras 
jogadas a própria sorte. O governo muni-
cipal ainda disse que apenas havia con-
tratado os serviços e a responsabilidade  
d o s  t r a b a l h a d o r e s  e r a  d a  S P  
Alimentação.

A terceirização apenas serve para preju-
dicar o trabalhador. E é por esse motivo 
que não apoiamos. As empresas têm que 

se responsabili-
zar pela quali-
dade do pro-
duto e pela 
segurança do 
trabalhador. A 
terceirização é 
uma ameaça 
aos direitos da 
classe traba-
lhadora. Sob o 
pretexto de 

regulamentá-lo 
no país, este projeto da PLC 30/15 acaba 
por legalizar a fraude e a precarização do 
emprego. Além disso, permite que as 
empresas terceirizem até mesmo sua ati-
vidade fim, aquela que caracteriza o obje-
tivo principal da empresa, seu empreen-
dimento. 

Em  Mesa de Negociação com o 
SINDSEL, a Prefeitura aceitou o pedido 
do sindicato pela Redução de Jornada 
dos Estimuladores Pedagógicos. A 
jornada que era de 40 horas será 
reduzida para 32, sendo que 30 horas da 
profissional será com os alunos e 2 horas 
dedicada ao planejamento. 

É uma grande conquista para a 
categoria e para o local de trabalho, haja 
vista que a redução irá proporcionar 
uma melhor qualidade e atenção  dos 
estimuladores aos alunos autistas.  O 
governo deve enviar um projeto no mês 
de setembro para elaborar a redução de 
forma organizada e que não prejudique 
os alunos. A secretaria da saúde  tem 
feito  experiência piloto para a conclusão 
do projeto.

As reuniões da Mesa de Negociação 

Estimuladores Pedagógicos

têm  discutido: a reestruturação do Plano 
de Carreira (Lei 403); redução de jornada 
para trabalhadores da saúde e monitores; 
risco de morte para agente de trânsito; 
agilidade na mudança de nível; 1% de 
vale-alimentação para trabalhadores 
com jornadas de 12 horas; volta do 
holerite impresso; liberação de pontos 
para diretores e RLT's (representantes de 
local de trabalho) em reuniões do 
SINDSEL; providências sobre as 
denúncias na Medicina do Trabalho 
(Perícia); e Projeto Moradia do 
SINDSEL, o qual a Prefeitura continua 
enrolando os servidores!

O projeto Moradia já está em atraso, 
pois no acordo coletivo, a Prefeitura se 
comprometeu a iniciar o cadastro de 
servidores interessado no mês de abril, o 
que ainda não ocorreu.  

A Prefeitura Municipal está realizando 
cadastro de interessados em moradia 
em sua página da internet:
www.limeira.sp.gov.br/habitacao
Importante ressaltar que esse cadastro 
não é o destinado ao terreno do 
SINDSEL, porém é uma outra forma de 
conquistar a moradia

A terceirização pode 
acabar com direitos 

trabalhistas como o FGTS, 
férias remuneradas e 13º 

salário

‘‘ ‘‘

CAPÍTULO VII
DAS CONCESSÕES
Art. 122 – Poderá ser concedido 
horário especial ao funcionário 
estudante, quando comprovada 
a incompatibilidade entre o 
horário escolar e o da repartição, 
sem prejuízo do exercício e do 
cargo.
Parágrafo Único – Para efeito 
do disposto neste artigo será 
exigida a compensação de 
horário na repartição, respeitada 
a duração semanal do trabalho.

SEÇÃO II 
DA ACUMULAÇÃO 
Art. 142 – A acumulação remu-
nerada de cargos públicos 
somente será permitida nos 
casos previstos na Constituição 
da República.
Parágrafo Único – A acumulação 
remunerada de cargos, ainda 
que lícita, fica condicionada à 
comprovação da compatibilida-
de de
horário. 

Lei 41/1991
SAIBA MAIS
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Mulheres

SINDSEL lança  Coletivo Rede de 
Mulheres da Periferia

Servidores e servidoras, a nossa nova 
proposta da Tabela de Cargos e Salários foi 
finalizada, entregue à Prefeitura e inclusive 
aos nossos vereadores. Fizemos a nossa 
parte, agora nos resta aguardar qual será a 
resposta do Governo diante da proposta 
apresentada. 

Como sabido,  no Acordo coletivo 2015, a 
Prefeitura de Limeira se comprometeu a 
entregar a nova tabela à Câmara Municipal 
até setembro deste ano. O atual acordo 
coletivo é composto por cinco cláusulas, das 
quais dispõem a revisão geral da remunera-
ção de 7,7 % correspondente à inflação, 
reajuste de 16,3%  no vale-alimentação 
(limitado a 2,5 pisos salariais do Município, 
elevando o valor a R$ 270,00 para o 
funcionário assíduo, e a R$ 233,90  para 
quem registra ausência), comprometimento 
da Prefeitura a iniciar no mês de abril 
levantamento da demanda através da 
Secretaria Municipal de Habitação, para 
definir o plano de construção de moradias; 
15% de reajuste no piso salarial dentro da 
reestruturação do Plano de Cargos e Salários 
que será apresentado até 15 de agosto de 
2015 à Mesa de Negociação e enviado à 
Câmara Municipal até 30 de setembro de 
2015, para que sua vigência ocorra a partir 
de 1º de março de 2016, e a manutenção da 
discussão das outras reivindicações do 
sindicato durante as Mesas de Negociações 
de 2015.

Servidor, não se esqueça de que o prefeito 
mal assumiu o cargo e em seguida 
reestruturou  os cargos e salários dos 
comissionados. 

No dia  20 de agosto iremos apresentar a 
tabela da Reestruturação do plano de 
Cargos e Salários no Salão Esplendore. 
Fiquem atentos à nossa Agenda!

SINDSEL  aguarda aprovação de nova 
tabela de reestruturação de servidores

Cargos e salários

Última reunião da Comissão para revisão da nova tabela do Plano de Cargos e Salários

Diretora do SINDSEL ganha 
na justiça pagamento de férias

Decisão no dia 16 de junho do  juiz da 
Vara da Fazenda Pública de Limeira, 
Adilson Araki Ribeiro, exigiu que  a 
prefeitura pague todas as férias da 
diretora do SINDSEL Nicinha Lopes. 
Nossa diretora não recebe as férias desde 
quando assumiu o cargo no sindicato em 
2008. Durante todo esse período 

Nic inha  v inha  so l ic i tando  o  
pagamento,porém, era sempre negado 
pelo Executivo de Limeira e com isso a 
sindicalista  entrou na Justiça. 
Entretanto, a Prefeitura já recorreu da 
decisão. Mas a questão é:  porque que 
para outros sindicalistas de Limeira a 
Prefeitura paga as férias sem problemas?

Servidora  é indenizada por 
danos morais

SINDSEL  na justiça pelo servidor
Causas Judiciais

O Juiz Adilson Araki Ribeiro também 
proferiu a sentença do processo da 
servidora Adelaine Cordeiro Ribeiro que 
foi advertida verbalmente pela chefia 
imediata. De acordo com o juiz, a 
advertência foi inconstitucional e por 
esse motivo garantiu a condenação do 
M u n i c í p i o  n o  p a g a m e n t o  d e  
indenização de R$5 mil por danos 
morais a servidora. É mais uma ação 
com êxito do SINDSEL!

Na noite do dia 7 de maio , o SINDSEL 
realizou a inauguração do Coletivo Rede 
de Mulheres da Periferia e contou com a 
presença da Deputada Estadual Marcia 
Lia. O projeto do sindicato visa aproxi-
mar diversos grupos de mulheres de 
Limeira para o fortalecimento da luta 
pelo espaço feminino na sociedade.  O 
evento  que ocorreu no Salão 
Esplendore, no centro da cidade, contou 
com a presença de  cerca de 220 pessoas.

A diretora do SINDSEL e intermedia-
dora do evento, Nicinha Lopes, ressaltou 
que o coletivo  nasce com o intuito de 
ampliar força junto a sociedade para 
enfrentar os problemas sociais de forma 
orgânica. " A criação desse projeto tem o 
objetivo de resgatar as bases sociais, para 
mostrar a força que a população tem  
quando se une, nesse caso específico, as 
mulheres. Muitas vezes esses grupos são 
esquecidos pelo município e por esse 
motivo, com o coletivo, queremos  

aproximar as questões e dificuldades 
que cada um enfrenta e debatê-las  
juntas", diz Nicinha.

A origem do projeto se deu a partir de 
quando pessoas começaram a procurar 
o SINDSEL para resolver problemas 
que extrapolam o âmbito sindical, desde 
denúncias de faltas de vagas em creches 
à violência familiar.

Sobre o Coletivo

O coletivo é composto por lideranças 
de bairro, religiosas e sindicais que se 
reúnem mensalmente.

A deputada Estadual Márcia Lia, 
prestigiou a criação do coletivo e deu o 
seu apoio a causa. " É um projeto lindo, 
uma grande iniciativa do sindicato  e 
que agora todos tem o dever de levá-lo 
adiante. Teremos que trabalhar como 

uma rede, entrelaçados e colhendo 
muitos frutos dessa luta", ressaltou a 
parlamentar.

Além da participação do evento, 
Márcia Lia discutiu com o SINDSEL a 
luta pelo Projeto Moradia da entidade. A 
deputada mostrou interesse ao projeto e 
colocou seu mandato  a disposição, 
lembrando que  ela possui um grupo de 
pessoas experientes no programa Minha 
Casa Minha Vida/ Entidades. Márcia 
Lia também se sensibilizou com a luta 
pela regularização do assentamento 
Elizabeth Teixeira, a qual o SINDSEL 
também apoia, e se prontificou a entrar 
em contato com o INCRA para buscar 
informações sobre a atual situação e 
intervir junto ao governo municipal para 
que se tome alguma atitude.

O coletivo se reúne mensalmente e 
quem quiser participar deve entrar em 
contato com o SINDSEL pelos telefones 
3702-8447 ou 3445-1773

Cerimônia conta com a presença da Deputada Estadual Marcia Lia (PT)  que também 
enfatiza apoio ao Projeto de Moradia dos Servidores Públicos Municipais de Limeira

O coletivo é composto por lideranças de bairro, religiosas e sindicais que se reunem mensalmente para discutir assuntos  de luta à causa

Prioridade do senhor Prefeito são   
servidores comissionados

Diretor Comissionado - R$ 7539

Diretor de escola efetivo - R$ 4.572,59 

Salários:
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SINDSEL  aguarda aprovação de nova 
tabela de reestruturação de servidores

Cargos e salários

Última reunião da Comissão para revisão da nova tabela do Plano de Cargos e Salários

Diretora do SINDSEL ganha 
na justiça pagamento de férias
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2008. Durante todo esse período 

Nic inha  v inha  so l ic i tando  o  
pagamento,porém, era sempre negado 
pelo Executivo de Limeira e com isso a 
sindicalista  entrou na Justiça. 
Entretanto, a Prefeitura já recorreu da 
decisão. Mas a questão é:  porque que 
para outros sindicalistas de Limeira a 
Prefeitura paga as férias sem problemas?

Servidora  é indenizada por 
danos morais

SINDSEL  na justiça pelo servidor
Causas Judiciais

O Juiz Adilson Araki Ribeiro também 
proferiu a sentença do processo da 
servidora Adelaine Cordeiro Ribeiro que 
foi advertida verbalmente pela chefia 
imediata. De acordo com o juiz, a 
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M u n i c í p i o  n o  p a g a m e n t o  d e  
indenização de R$5 mil por danos 
morais a servidora. É mais uma ação 
com êxito do SINDSEL!

Na noite do dia 7 de maio , o SINDSEL 
realizou a inauguração do Coletivo Rede 
de Mulheres da Periferia e contou com a 
presença da Deputada Estadual Marcia 
Lia. O projeto do sindicato visa aproxi-
mar diversos grupos de mulheres de 
Limeira para o fortalecimento da luta 
pelo espaço feminino na sociedade.  O 
evento  que ocorreu no Salão 
Esplendore, no centro da cidade, contou 
com a presença de  cerca de 220 pessoas.

A diretora do SINDSEL e intermedia-
dora do evento, Nicinha Lopes, ressaltou 
que o coletivo  nasce com o intuito de 
ampliar força junto a sociedade para 
enfrentar os problemas sociais de forma 
orgânica. " A criação desse projeto tem o 
objetivo de resgatar as bases sociais, para 
mostrar a força que a população tem  
quando se une, nesse caso específico, as 
mulheres. Muitas vezes esses grupos são 
esquecidos pelo município e por esse 
motivo, com o coletivo, queremos  

aproximar as questões e dificuldades 
que cada um enfrenta e debatê-las  
juntas", diz Nicinha.

A origem do projeto se deu a partir de 
quando pessoas começaram a procurar 
o SINDSEL para resolver problemas 
que extrapolam o âmbito sindical, desde 
denúncias de faltas de vagas em creches 
à violência familiar.

Sobre o Coletivo

O coletivo é composto por lideranças 
de bairro, religiosas e sindicais que se 
reúnem mensalmente.

A deputada Estadual Márcia Lia, 
prestigiou a criação do coletivo e deu o 
seu apoio a causa. " É um projeto lindo, 
uma grande iniciativa do sindicato  e 
que agora todos tem o dever de levá-lo 
adiante. Teremos que trabalhar como 

uma rede, entrelaçados e colhendo 
muitos frutos dessa luta", ressaltou a 
parlamentar.

Além da participação do evento, 
Márcia Lia discutiu com o SINDSEL a 
luta pelo Projeto Moradia da entidade. A 
deputada mostrou interesse ao projeto e 
colocou seu mandato  a disposição, 
lembrando que  ela possui um grupo de 
pessoas experientes no programa Minha 
Casa Minha Vida/ Entidades. Márcia 
Lia também se sensibilizou com a luta 
pela regularização do assentamento 
Elizabeth Teixeira, a qual o SINDSEL 
também apoia, e se prontificou a entrar 
em contato com o INCRA para buscar 
informações sobre a atual situação e 
intervir junto ao governo municipal para 
que se tome alguma atitude.

O coletivo se reúne mensalmente e 
quem quiser participar deve entrar em 
contato com o SINDSEL pelos telefones 
3702-8447 ou 3445-1773

Cerimônia conta com a presença da Deputada Estadual Marcia Lia (PT)  que também 
enfatiza apoio ao Projeto de Moradia dos Servidores Públicos Municipais de Limeira

O coletivo é composto por lideranças de bairro, religiosas e sindicais que se reunem mensalmente para discutir assuntos  de luta à causa

Prioridade do senhor Prefeito são   
servidores comissionados

Diretor Comissionado - R$ 7539

Diretor de escola efetivo - R$ 4.572,59 

Salários:
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Sindicalismo

O trabalhador brasileiro sofre diariamente 
com os impostos  que pagam. Pagar 
impostos não é problema, o que revolta a 
população é o não retorno dos impostos! 
Um estudo divulgado no início de junho pelo 
Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário (BPT), aponta pela 5ª vez seguida 
que o Brasil , dentre os 30 países pesquisa-
dos, é último em retorno tributário. Ou seja, 
é um fato.

Tratando-se do âmbito municipal, demos 
conta de que o governo de Limeira segue 
pelo mesmo caminho. Não valoriza o 
servidor, e agora, mesmo pagando um 
subsídio de  aproximadamente R$12 
milhões para a Limeirense (empresa 
responsável pelo transporte público da 
cidade), ainda aumentou a tarifa  duas vezes  
em menos de um ano. Mas a proposta do 
subsídio não era conter a tarifa?
Em junho de 2014 a passagem estava R$2,75 
e após subir duas vez, hoje atinge o valor de 
R$3,40. Por esse motivo o SINDSEL está 
apoiando a iniciativa do Coletivo Domínio 
Público e do Sindicato dos Metalúrgicos em 
se manifestar  contra o aumento da tarifa! 
R$3,40 não!

Redução  já!

Manifestações

Nosso sindicato tem como principal proposta 
trabalhar na conscientização  e formação de 
trabalhadores politizados e convictos da luta de 
classes. Por esse motivo temos realizado a 
formação dos diretores do SINDSEL, com o 
intuito de fortalecer a organização sindical, 
preparar o diretor para os embates e ataques que 
a classe trabalhadora sofre diariamente, além de 
estudar sua origem, propostas e objetivos.
No dia 15 de maio, diretores e funcionários do 
SINDSEL se reuniram para compartilhar 
informações, esclarecer dúvidas e ouvir o 
palestrante Osmar Lopes sobre o assunto. O 
SINDSEL entende que o sindicalista deve saber 
que uma entidade sindical existe para defender 
os direitos do trabalhador que constantemente é 
prejudicado pela classe dominante.

PORQUE FORMAR 
DIRETORES?

Precisamos  compreender o cenário que nasce 
a organização sindical. A partir das mazelas da 
sociedade capitalista surgiram as associações de 
trabalhadores  durante as revoluções 
Industriais no século XVIII  na Inglaterra as 
quais foram fortalecidas na Revolução 
Francesa  em 1789. No Brasil logo após 
rebeliões  de trabalhadores, muitos deles 
imigrantes, o Governo Federal criou em 1930 o 
Minis tér io  do Trabalho e  em 1931 
regulamentou, por decreto, a sindicalização das 
classes patronais e operárias.

Atualmente é fato que as condições de 

SINDSEL faz ato unificado contra 
medidas que afetam os trabalhadores

TABELA DE TARIFAS 

No dia 29 de maio, mesmo embaixo de chuva, 
o SINDSEL em conjunto com entidades 
sindicais de Limeira e o MST realizou um ato 
de manifestação contra a terceirização, contra 
as MPs 664 e 665, contra o ajuste fiscal, a favor 
da luta dos professores e em defesa dos direitos 
e da democracia!

O ato foi realizado em frente a Secretaria da 
Educação e continuou na Praça Toledo de 

Limeira - R$3,40
Santa Bárbara - R$3,30

Americana - R$3,15
Rio Claro - R$3,30

Piracicaba -  R$2,95
São Paulo (3h de integração) - R$3,50

 Contra a aprovação do PL 4330 (agora no Senado como PLC 
30), que retira direitos de todos os trabalhadores ao permitir a 
terceirização sem limites, em todas as funções de qualquer 
empresa e setor. A aprovação só tem a favorecer a classe 
empresarial.
Contra a Medida Provisória (MP) 664, que muda as regras para 
a concessão do auxílio-doença e pensão por morte, e contra a 
MP 665, que dificulta o acesso ao abono salarial e ao seguro-
desemprego
 Luta em defesa à democracia
Contra a aprovação do projeto da redução da maioridade 
penal ;
Proibição do financiamento empresarial de campanhas 
eleitorais, como combate à corrupção
Apoio às greves de professores que ocorreu em vários estados 
do País

VEJA EM DETALHES NOSSO PROTESTO DE LUTA:

Barros, seguindo no Terminal Rodoviário no 
final da tarde.

 A manifestação aconteceu em todo o 
território nacional por diversas entidades 
sindicais e movimentos sociais. Nesse 
momento em que há propostas das quais 
prejudicam os direitos dos trabalhadores, as 
entidades de luta devem se unir para mostrar 
resistência às decisões.

Aposentadoria Especial

Será que tem alguma 
mão grande segurando

 esse projeto? 

trabalho são bastante diferentes daquelas  dos 
primórdios da Revolução Industrial, graças à 
luta dos trabalhadores. Os sindicatos no último 
século reformaram as condições de trabalho, e 
infelizmente devido  ao massacre da ideologia 
capitalista,  vem perdendo de certo modo o 
perfil revolucionário.

Por esse motivo é importante resgatar esse 
debate e entender como se comportar, 
compreender os direitos do trabalhador e como 
seguir em frente nas lutas.

 A manifestação  do dia 29 de maio aconteceu em todo o território nacional por diversas entidades sindicais e movimentos sociais 

Encontro  que proporciona debates e discussões  acontece com frequência no SINDSEL

SINDSEL
Encontro de Mulheres 
Negras 
19 h - Câmara Municipal

Apresentação da tabela 
de Reestruturação do 
Plano de Carreira e 
Mudanças da Lei 41/91
18h30 - S. Esplendore 

Seminário dos Monitores
9 h - Local a definir

Assembleia sobre o 
Projeto de Moradias - 
Renovação de cadastro e 
atualização de dados
(Levar comprovante de 
Inscrição - Quem não 
renovar estará fora do 
projeto )
9 h - Clube dos Funcionários

Agenda

31/7 

26/9

20/8

29/8

O SINDSEL ganhou judicialmente o 
direito a aposentadoria especial que 
beneficiará trabalhadores da Saúde, 
Gcm's, e todos aqueles que trabalham 
com atividades periculosas e insalubres.

O prefeito reuniu os GCM'S no Teatro 
Nair Belo no dia 20 de maio  e garantiu que 
a Minuta do Projeto da Aposentadoria 
Especial está pronta.

 Mas porque será que ainda não foi 
enviada à Câmara para aprovação?  Será 
que tem alguém na Guarda Municipal ou 
no Executivo segurando o projeto para 
2016 por conta das eleições? É muita 

inoperância. A justiça nos deu o direito  e 
só falta regulamentar. Só esperamos que o 
projeto não caia na mão errada.

Saiba mais
Acesse o site www.tjsp.jus.br e no campo 
jurisprudência digite  o n° do mandado de 
injunção: 
 01615745220118260000
Nesta página você pode conferir a aprova-
ção do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo relativa ao pedido de aposentadoria 
Especial do jurídico do SINDSEL.
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