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        02 de abril - Dia mundial da 
Conscientização do Autismo

      

 Essa data foi  cr iada para 
sensibilizar as pessoas sobre a realidade 
do autismo, diminuindo o preconceito na 
sociedade; promovendo a cidadania e 
igualdade, valorizando seus direitos de 
inclusão social, respeitando suas 
diferenças e limitações’’

Benedita Aparecida - Diretora do 
SINDSEL e Estimuladora Pedagógica

‘‘

Fala 
servidor! 

Editorial

Qual sua avaliação da 
Campanha Salarial 

2015?

Nicinha Lopes: Sempre terminamos as 
campanhas salariais com a sensação de dever 
cumprido, pois realizamos todas as  fases que 
pode nós levar a conquistar mais direitos 
trabalhistas. Fazemos ampla divulgação, 
convocamos a categoria para as assembleias e 
temos segurança sobre as possibilidades 
financeiras da prefeitura, o que nos permite 
fazer o embate com o governo e esclarecer à 
população. Avaliando essa campanha tenho 
segurança de que avançamos, afinal, não é 
qualquer categoria que consegue garantir 
reposição salarial, reestruturação do plano de 
carreira e aumentar o número de trabalhadores 
que recebem um beneficio, como por exemplo, 
o vale-alimentação. Também saímos com a 
promessa de fazer em conjunto com a prefeitura 
um plano habitacional para servidores. 
Se o governo usar a mesma medida que usou na 
reestruturação administrativa  para a 
reestruturação do plano de carreira teremos 
muito o que comemorar ainda (risos), mas por 
esse plano ainda temos que esperar!
Enfim, considerei que este ano estava propício 
para termos reajuste real, porém faltou aos 
trabalhadores comparecer mais às assembleias.

Porque o Sindsel 
continua realizando 

encontro de mulheres?

Nicinha Lopes: As mulheres sempre viveram e 
vivem  uma situação desigual e discriminatória. 
Para mudar essa realidade temos que enfrentar 
a sociedade e propiciar o fortalecimento das 
mulheres nos espaços de poder e decisão. Como 
diria a grande Rosa Luxemburgo, "Por um 
mundo onde sejamos socialmente iguais, 
humanamente diferentes e totalmente livres". 

Este ano avançamos e nossa organização vai 
extrapolar a esfera do SINDSEL. Criamos a 
Rede de mulheres da periferia e estamos 
provocando as mulheres a pensarem sobre 
nossa condição. Temos que ter igualdade e 
maior participação na política e no meio 
profissional. Basta ver na prefeitura os Cargos 
em comissão de chefias! A maioria são homens 
em um universo onde a maioria são 
trabalhadoras mulheres. Aí os caras não 
conseguem entender nosso universo e tasca 
assédio moral .

Nicinha além de 
sindicalista você é 

professora. Isso a 
tornou mais próxima da 

vivência com o 
desenvolvimento das 

crianças e a juventude.  
Como avalia a redução 
da maioridade penal?

Nicinha Lopes: Sou contra. Lugar de jovem é 
na escola se preparando para um futuro 
brilhante. O Brasil é o 3º país com maior 
população carcerária do mundo, perdendo 
apenas para a China e os Estados Unidos. E 
mesmo praticando cada vez mais a política da 
punição, a violência em nosso país cresce 
significativamente. Agir com punição sem se 
preocupar com o real motivo que reproduz gera-
se mais violência. 

A constituição em seu artigo 5º e 6º assegura 
direitos fundamentais como moradia, saúde e 
educação. Com muito desses direitos negados, a 
chance do envolvimento com o crime aumenta, 
principalmente entre adolescentes e jovens. O 
adolescente criminoso não surge ao acaso, ele é 
fruto  de um estado injusto socialmente que gera 
a pobreza em que se vive a maior parte da nossa 
população. Se reduzida a idade penal, estes 
serão recrutados cada vez mais cedo pelo crime. 
Em geral é o filho do pobre que paga a fatura. 
Não me iludo! O crime organizado, a partir da 
redução, vai usar o adolescente de 14 anos e 
assim sucessivamente. Então vamos investir em 
educação e lazer para jovens que as coisas 
melhoram!
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Nicinha Lopes assinando acordo coletivo 2015 após extensa discussão com o governo



Campanha Salarial 2015

SINDSEL assina acordo com garantia 
de reestruturação de cargos/salários

pós 50 dias desde a primeira Mesa de 

ANegociação de 2015 (03/02), o 
SINDSEL assinou o acordo coletivo 

com a Prefeitura Municipal de Limeira no dia 
25 de março. O sindicato apresentou e estudou 
as propostas com a categoria por meio de 
Assembleias. Com isso tirou estratégias e 
desenvolveu uma contraproposta ao governo 
para atender as reivindicações do Serviço 
Público. Inflexível à possibilidade de aplicar um 
reajuste real, a Prefeitura concordou em 
ampliar o valor do vale-alimentação e definiu 
uma data para apresentar a reestruturação de 
cargos e salários com o aumento de 15% do 
piso. 

A meta do sindicato será sempre a luta por 
reajuste real, porém, representamos a posição 
dos servidores que votaram para que o sindicato 
aceitasse a reposição inflacionária e lutasse pela  
reestruturação do Plano de Carreira. Em vista 
do atual cenário econômico e que cidades 
vizinha nem a reposição da inflação 
conseguiram, nossa luta,  como sempre valeu a 
pena servidores!

O aumento do vale-alimentação já foi 
aplicado em abril. É importante ressaltar 
também que foi aprovado na Câmara 
Municipal de Limeira em fevereiro, a proposta 
de ampliar o número de servidores públicos 
com o benefício do vale-alimentação. 
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s negoc iações com a 

Apresidência da Câmara 
obtiveram avanços. Cinco 

das nove reivindicações foram 
atendidas. São elas:10% de aumento 
para os trabalhadores efetivos; 
reajuste  no vale-alimentação de 
R$290 para R$350; vale-refeição no 
valor de R$ 20 a diária para todos os 
funcionários, totalizando R$400 ao 
mês; Vale-cultura de R$50 ao mês; e a 
melhoria nas refeições das Sessões 
ordinárias e extraordinárias da 
Câmara. A proposta da presidência do 
Legislativo foi aprovada pelos 
servidores do local de trabalho em 
Assembleia realizada pelo SINDSEL .

Anteriormente, apenas trabalhadores que 
tinham até 2 pisos recebiam o benefício, a partir 
de março deste ano a proposta alterou para 2,5. 
Foi mais uma conquista de luta do SINDSEL.

Outro item do acordo é o Projeto de Moradias 
aos servidores. A Prefeitura  propôs um 
levantamento imediato dos funcionários que se 
encaixam no programa Minha Casa Minha 
Vida, com o intuito de dar continuidade ao 
Projeto Moradia. Entretanto, o SINDSEL 
continua lutando pela área conquistada.

Vamos comemorar nossa conquista, e 
parabenizar os servidores que sempre estiveram 
na luta, seja em mobilizações do SINDSEL na 
Câmara, seja nas Assembleias realizadas pelo 
sindicato para a tomada de decisões de luta para 
a categoria. Sem isso, não seria possível avançar.

Durante a Campanha Salarial de 2015 o 
SINDSEL realizou ações conjuntas ao 
SINDEGUARDA para fortalecer a luta. A 
Apeoesp, por sua vez, não participou. 
Todas as decisões tomadas pelo SINDSEL 
durante a Campanha, foram definidas por meio 
de votações dos servidores em Assembleias.

As reivindicações restantes da pauta do 
SINDSEL serão discutidas ao longo do ano.

A assinatura é só o começo do novo ciclo de 
lutas e conquistas, pois agora é hora de nos 
organizarmos em torno de novos projetos e 
demandas que surgirem no dia a dia. 

Acordo coletivo 2015 garante encaminhamento de plano de cargos e salários à Câmara Municipal de Limeira até setembro de 2015



JORNAL DO SINDSEL 4

Acordo Coletivo 2015
TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LIMEIRA E 
O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE LIMEIRA (SINDSEL), E DEMAIS ENTIDADES DA 
MESA.

Aos 25 dias do mês de março de dois mil e quinze, às 10 horas e 30 minutos, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Limeira, situada e localizada na Rua Dr. Alberto Ferreira,  n° 179, Limeira, Estado de São 
Paulo, encontravam-se presentes o Município de Limeira, representado pelo Exmo. Prefeito Municipal, 
Dr. PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH, o SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LIMEIRA (SINDSEL), neste ato, representado  por 
sua Diretora-Coordenadora, Sra. Eunice Ruth Araújo Lopes, e demais entidades da mesa, ACORDAM:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Será concedido a todos os funcionários e servidores públicos municipais de Limeira, Estado de São 
Paulo, revisão geral da remuneração de 7,7 % (sete vírgula sete por cento), correspondente à inflação, 
retroativo à 1o de março de 2.015, conforme previsto na Lei Complementar 579, de 04 de Maio de 2011.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficou acordado a revisão do Vale Alimentação/Refeição um reajuste de 16,3% (dezesseis vírgula três 
por cento), limitado a 2,5 pisos salariais do Município, conforme a legislação vigente, elevando o valor a 
R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) para o funcionário sem falta, e a R$ 233,90 (duzentos e trinta e três 
reais e noventa centavos) para quem registra ausência.
CLÁUSULA TERCEIRA
A Prefeitura Municipal de Limeira iniciará no mês de abril levantamento da demanda através da 
Secretaria Municipal de Habitação, para definir o plano de construção de moradia, para os servidores em 
conjunto com os Sindicatos.
CLÁUSULA QUARTA
A  Prefeitura Municipal de Limeira garante 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 
Permanente e enviado à Câmara Municipal em conjunto com as alterações do Estatuto do Servidor (Lei 
Complementar nº 41/1991), até 30 de setembro de 2015.
§ ÚNICO – A aplicação da nova tabela constará do acordo coletivo 2016 e terá sua vigência a partir de 1º 
de março de 2016.
CLÁUSULA QUINTA
A Prefeitura Municipal de Limeira promoverá, na medida da possibilidade, o rodízio das folgas aos 
finais de semana para os trabalhadores do Parque da Criança.
CLÁUSULA  SEXTA
A Prefeitura Municipal de Limeira se compromete a manter em discussão as demais reivindicações dos 
Sindicatos não previstas no presente acordo.
O presente acordo será válido de 1º de março de 2015 a 28 de fevereiro de 2016.

E, por estarem as partes justas e acordadas, o presente Termo de Acordo é firmado em 04 (quatro) vias 
todas de igual teor, para que produzam os seus efeitos legais.

  PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH
  Prefeito Municipal

  EUNICE RUTH ARAÚJO LOPES
  Diretora-Coordenadora do Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos 
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Causas Judiciais

SINDSEL ENTRA NA JUSTIÇA E 
ACABA COM ABUSOS DA PERÍCIA 
MÉDICA DA PREFEITURA

A perícia da Prefeitura de Limeira  tem  
arbitrariamente cortado a solicitação de licença 
do médico dos servidores públicos, e além disso 
tem considerado os dias que o servidor está 
doente como faltas injustificadas, descontando  
de sua remuneração. Isso tem prejudicado 
muitos servidores.

Porém, judicialmente o SINDSEL conseguiu 
reverter a situação. Após ação judicial do 
sindicato, o juiz da Vara da Fazenda Pública de 
Limeira determinou que a Prefeitura conceda o 

SINDSEL  na justiça pelo servidor
período de Licença na íntegra para o 
Tratamento de Saúde.

SINDSEL VAI A JUSTIÇA E GANHA 
CAUSA EM FAVOR DA GCM

Justiça dá ganho de causa ao SINDSEL em 
benefício da Guarda-Municipal. O secretário de 
segurança Pública, Maurício Miranda de 
Queiroz, criou o ato normativo 14 de 2014 que 
cria nova regulamentação na forma de conceder 
abonadas e restringe doação de sangue. O juiz 
responsável pela causa, disse que o ato é 
irregular e nulo. A autoridade também 
confirmou que o SINDSEL tem legitimidade 

em impetrar ações em nome da Guarda Civil 
Muncipal de Limeira.

SINDSEL QUER ACABAR COM FARRA 
EM CONCURSOS PÚBLICOS

A Prefeitura de Limeira tem um péssimo 
hábito de abrir concursos, criar expectativa de 
empregos e não ocupar as vagas oferecidas. 
Recentemente uma professora procurou pelo 
sindicato indignada e vítima do fato. O 
SINDSEL e seu Departamento Jurídico 
impetrou uma ação à causa e hoje a mesma 
professora pode comemorar, pois ganhamos a 
ação e ela, por sua vez, já  está trabalhando.

Direção dialoga com dentistas do 
funcionalismo público de Limeira

o dia 15/03 o SINDSEL recebeu 

Ndentistas do Serviço Público para 
discutir sobre a valorização dos 

profissionais. Entre os relatos, os dentistas 
justificaram que foram contratados para 
‘‘tratamentos emergenciais’’ e hoje o serviço é 
denominado ‘‘Especialidades’’, o que demanda 
busca pela formação e dedicação do 
profissional. 
Eles também ressaltaram que tramita no 
Congresso um projeto de Lei que orienta a 
isonomia salarial entre médicos e dentistas, 
assunto do qual querem debater no município. 

O CEO (Centro de Especial idades 
odontológicas) de Limeira é uma  Referência 
Positiva, com tratamento humanizado e 
dedicado de todos os profissionais. 

Os dentistas e técnicos odontológicos do 
funcionalismo público  estão dispostos a 
mobilizar e ir a luta pela valorização da 
categoria.

SINDSEL apoia Campanha 
Salarial dos servidores de 
Araras 

REGIÃO

 direção do SINDSEL acompanhou e 

Aapoiou a Campanha Salarial dos 
Funcionários Públicos de Araras de 

2015. Recentemente  com a posse de uma nova 
diretoria, o SINDSEPA ( Sindicato  dos 
Servidores Públicos Municipais de Araras) 
organaziram uma grande mobilização com os 
servidores da cidade e pediu o apoio de nossa 
entidade! Nossa diretora Nicinha Lopes usou  
sua experiência em negociações coletivas e 
interviu junto ao prefeito de Araras.

É isso aí trabalhadores de luta! Juntos somos 
mais fortes!Paralisação, por meio de nova direção do SINDSEPA, mobilizou vários servidores de Araras

15 dentistas participaram da reunião com a direção do SINDSEL reivindicando valorização



 8 de março
A história do 
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a noite de sexta-feira, dia 6 de março, o 

NSINDSEL realizou um evento em 
homenagem e reflexão ao dia das 

Mulheres, oficialmente o dia 8 de março. 
Porém, a data é um momento de combate à 
todas as dificuldades e diferenças que a mulher 
ainda confronta com a sociedade. A data, por 
sua vez, surgiu diante de fatos históricos que 
causaram revolta à população feminina devido 
as condições de trabalho a ao estereótipo que a 
mulher sempre obteve. Hoje muitas conquistas 
avançaram e tendem a avançar. Para isso, 
mulheres e os grupos feministas se mobilizam 
constantemente em busca da quebra desse tabu 
dentro do mercado de trabalho entre homens e 
mulheres, no abuso doméstico, e dentre outras 
desigualdades que infelizmente as mulheres 
ainda sofrem.

Conheça um breve resumo da história do dia 
Internacional da Mulher:

Dia Internacional da Mulher

iversos acontecimentos históricos remetem ao Dia Internacional Dda Mulher . Um deles foi a partir de um incêndio em uma fábrica 
têxtil de Nova York em 1911, quando cerca de 130 operárias 

morreram carbonizadas.
Desde o final do século 19, organizações femininas oriundas de 

movimentos operários protestavam em vários países da Europa e nos 
Estados Unidos. As jornadas de trabalho de aproximadamente 15 horas 
diárias e os salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial 
levaram as mulheres à greves para reivindicar melhores condições de 
trabalho e o fim do trabalho infantil, comum nas fábricas durante o período.

O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos 
Estados Unidos, quando cerca de 15000 mulheres aderiram a uma 
manifestação em prol da igualdade econômica e política no país.

Com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) eclodiram ainda mais 
protestos em todo o mundo. Mas foi em 8 de março de 1917, quando 
aproximadamente 90 mil operárias manifestaram-se contra o Czar Nicolau 
II, as más condições de trabalho, a fome e a participação russa na guerra - 
em um protesto conhecido como "Pão e Paz" - que a data consagrou-se.

Somente mais de 20 anos depois, em 1945, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) assinou o primeiro acordo internacional que afirmava 
princípios de igualdade entre homens e mulheres. Nos anos 1960, o 
movimento feminista ganhou corpo. Em 1975 comemorou-se oficialmente 
o Ano Internacional da Mulher e em 1977 o "8 de março" foi reconhecido 
oficialmente pelas Nações Unidas.

SINDSEL discute dificuldades 
das mulheres na atual sociedade



o dia 16 de abril, o SINDSEL visitou o 

NCampus de Araras da UFSCar junto ao 
MST (Movimento Sem-Terra) de 

Limeira para dialogar com alunos da 
universidade questões relacionadas aos 
movimentos e mobilizações sociais. 

O debate foi organizado pelo Coletivo Pés 
Vermelhos e Levante Popular da Juventude. O 
evento foi realizado em memória aos 21 
trabalhadores rurais sem terras que foram 
assassinados no Massacre em Eldorado dos 
Carajás/PA, em 17 de abril de 1996. Nesta dia 
trágico, os trabalhadores  da região lutavam 
para que fossem assentados com o intuito de 
trabalhar e produzir alimentos mais baratos e 
com qualidade. Enquanto realizavam uma 
passeata até a sede do Governo Estadual em 
Belém, a Polícia Militar foi enviada para conter 
os manifestantes que obstruíam a rodovia BR 
155 em defesa da reforma agrária, momento o 
qual houve o massacre. A partir de então, o dia 
17 de abril ficou conhecido como o dia 
Internacional da Luta pela Terra.

Os representantes do MST  de Limeira 
Aparecido (Cido) e Elzio dos Santos falaram 
sobre o assentamento Elizabeth Teixeira e suas 
experiências na luta pela Terra. 

O sindicato, por sua vez,  intermediou o 
contato do MST com os alunos e falou sobre a 
atual conjuntura dos movimentos sociais no 
Brasil. 

O SINDSEL apoia a luta dos trabalhadores do 
campo e solicitaque o Prefeito de Limeira 
regularize o Assentamento Elizabeth Teixeira.

SINDSEL apoia luta do MST de Limeira

Opinião

Reestruturação do Plano de Carreira vs aumento do 
salário de vereadores e reestruturação administrativa 

 verdade que o Executivo e Legislativo são 

Époderes independentes. Isso é salutar para 
o equilíbrio político. Neste caso, cada um 

gasta e organiza  sua receita  da forma que 
melhor entender. No entanto, levando em 
consideração que os dois poderes são eleitos 
pelo povo e para o povo e que todo o dinheiro sai 
do bolso do povo, os dois poderes deveriam 
pensar nesses gastos de forma equilibrada para 
atender as reais necessidades da população.
Tanto a reestruturação administrativa quanto o 
aumento  do salário dos vereadores foi um 
equívoco.

Apesar de necessário, os dois projetos só 
pensaram nos "amigos do rei" e esqueceram dos 
servidores efetivos, que fazem funcionar a 
máquina da Prefeitura Municipal.

Mas porque os projetos são necessários? 
Assim como é necessário  e urgente a 

reestruturação do Plano de Carreira para 
corrigir distorções de salários dos servidores 
efetivos, também é necessário a reestruturação 
dos cargos no Executivo e no Legislativo para 
deixar claro a organização da estrutura 
funcional dos dois poderes. O erro está na hora 
de mexer no cofre. Os dois projetos não levam 
em consideração que tal investimento tem que 
ser amplamente discutido com o povo e que o 
bolo tem que ser dividido igualmente aos 
servidores.

Para ser justo, honesto e transparente, 
qualquer projeto do município que visa 
aumentar salário tem que levar em consideração 
o salário dos efetivos, senão vira o mesmo vício 
de um passado não muito distante.

A forma como estão sendo discutidos os 
salários públicos em Limeira é prejudicial à 
receita financeira. Está tudo errado! Vamos 

pagar um preço alto em um futuro breve, pois 
ficará difícil  conviver com dois regimes tão 
desiguais onde comissionados e vereadores 
querem ser supervalorizados, enquanto que 
com efetivos nada acontece.

Isso causa desânimo, desesperança e 
depressão na população e nos trabalhadores do 
serviço público de Limeira. O pior de tudo é que 
os projetos encontram simpatizantes na Casa 
de Leis.

Servidores, vamos nos unir em torno da 
reestruturação do plano de Carreira. Dinheiro 
tem, tanto é que os vereadores aprovaram os 
dois projetos e só voltaram atrás de um deles por 
pressão popular. Infelizmente a reestruturação 
administrativa não foi discutida com seriedade 
pelos vereadores, pois votaram a toque de caixa 
como tentaram fazer com o  projeto de 
supervalorização do salário dos vereadores
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Movimento Sociais

SINDSEL e MST Limeira participam  de palestra no Campus da UFSCar em Araras 



SINDSEL 
 REGISTRA
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Novo Convênio

www.chalestatuibi.com.br

Entre em contato conosco e 
tire suas dúvidas.

3702-8447/34954108

Saiba mais: 

Sua participação 
faz a diferença!
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