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Reestruturação

Mesa de negociação traz avanços ao 
Funcionalismo Público de Limeira

 manhã do dia 28/10, 

Afoi uma data histórica 
para o SINDSEL. 

Em Mesa de Negociação com a 
presença do prefeito de Limeira, 
foi assinado o projeto de Lei que 
proporcionará a reestruturação 
dos cargos e salários e também 
foram resolvidas as pendências 
referentes ao terreno destinado 
às moradias dos servidores 
públicos do município.

O projeto de lei deu entrada 
pelo Executivo na Câmara 
Municipal no dia 3/11. O 
SINDSEL, por sua vez, esteve 
presente na Sessão para dialogar 
com os vereadores sobre a 
necessidade de aprovar o projeto 
na íntegra, momento pelo qual 
nossa Diretora Nicinha Lopes 
utilizou a Tribuna Livre.

A reestruturação aumenta o 
valor do piso em 15% e cria um 
efeito cascata de modo a 
atingir em torno de 1400 
trabalhadores. Depois de 
aprovada, entrará em vigor em 
março de 2016. O projeto 
deixa o indicativo de uma 
etapa da reestruturação de 
alguns cargos para 2017 e deve 
atingir 2400 trabalhadores. 
Esse indicativo é importante 
pois dá um parâmetro real para 
mobilizar a categoria.

Deste modo, os trabalhadores 
do Funcionalismo Público focam 
suas forças para os dissídios 
salariais e a redução de jornada.

O prefeito também falou sobre 
a lei 41/91 que tem sido 
debatida constantemente na 
mesa de Negociação. O 
SINDSEL fez 33 apontamentos 
que favorecem os trabalhadores, 
na reformulação da lei. Paulo 
Hadich diz ter apreciado as 
pontuações e que boa parte dela 
será atendida. No dia 4/11 
houve novo encontro com a 
Prefeitura corrigindo detalhes 
para que a Lei não chegasse ao 
Legislativo com divergências.

Atualmente o Projeto de Lei 
do Plano de Carreira está no 
Legislativo de Limeira e prestes 
e a ser votado.
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Como você vê a restrutura-
ção do plano de carreira?

Com muita alegria, não é 
qualquer categoria que conse-
gue um investimento de três 
milhões e meio na valoriza-
ção dos trabalhadores fora da 
data base. A restruturação do 
Plano de Carreira trás ele-
mentos importantes para a 
nossa luta, visto que, ao 
aumentar o piso você valoriza 
os trabalhadores da base e, 
automaticamente, vários 
outros cargos em efeito casca-
ta, recebendo assim um índice 
de reajuste. Outro fator positi-
vo é que ao aumentar o piso 
teremos uma média de mais 
de 390 trabalhadores receben-
do Vale Alimentação.

O depar t amento  de  
Comunicação do Sindsel 
recebeu  reclamações do 
Plano de Carreira, como 
liderança como você rece-
beu as criticas?

Com tranquilidade, hoje 
com mais maturidade sei per-
feitamente que os direitos tra-
balhistas vêm com organiza-

Fotolegenda

Reunião de Diretores, RLT’S  e 
representantes de professores  

Nicinha Lopes responde ao trabalhador

ção e participação dos traba-
lhadores. A Direção do 
Sindsel debateu amplamente 
a restruturação do plano com 
os servidores nas assembleias. 
Todos indicativos apresenta-
dos foram entregues na 
comissão responsável pela res-
truturação e infelizmente o 
Governo Municipal infor-
mou que não tinha possibili-
dades de fazer todos os ajus-
tes solicitados. Todas as críti-

cas são validas  e nos faz cres-
cer enquanto categoria, 
porém, não podemos deixar 
de ressaltar que foi uma gran-
de conquista. O que tenho a 
dizer para os companheiros 
que tem reclamado é que nos-
sas conquistas são do tama-
nho de nossa participação e 
disponibilidade para a luta. 
Os aguardo para continuar-
mos a penosa tarefa que é bus-
car direitos trabalhistas, pois 

essa restruturação é apenas 
mais um instrumento onde 
conseguimos recursos para os 
trabalhadores. A luta conti-
nua e estamos a disposição 
para buscar mais!

Nós precisamos prestigiar 
os avanços e continuarmos 
organizados.
 
Em 2016 haverá Campanha 
Salarial?

Com certeza! A atual 
Direção do Sindsel sempre res-
peitou a data base do funcio-
nalismo público. O reajuste 
do piso de 15% não exime a 
nossa responsabilidade de 
lutar pela recomposição sala-
rial e por reajuste real em 
2016 para todo o funcionalis-
mo. Até por que nada adian-
taria aumentar o piso e na 
data base de 2016 não ter rea-
juste. Estamos organizando o 
Congresso dos Servidores 
para Fevereiro de 2016 que tra-
tará de organizar os trabalha-
dores para campanha salarial. 
Adianto que a participação de 
cada servidor fará a diferença 
nos resultados.

* Os cargos do Ceprosom e do SAAE também  terão correção. Qualquer dúvida, o SINDSEL está a disposição 
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Carga Suplementar

Corte de salário  causa revolta nos 
professores do município de Limeira

Medicina do Trabalho

 mês de outubro foi 

Oconturbado para 
os  professores  

Municipais de Limeira. A 
Prefeitura anunciou repenti-
namente o corte dos salários 
dos professores com carga 
suplementar e isso gerou um 
transtorno entre eles.

Em vista do descaso do 
Governo  Municipal  de  
Limeira, o SINDSEL  iniciou 
diálogos  e reuniões com a 
categoria para mover ações em 
prol dos prejudicados.

Na reunião no dia 19/10 da 
bancada petista de vereadores 
com o prefeito, a qual incluía a 
discussão sobre o corte da 
carga suplementar, Paulo 
Hadich manteve sua postura 
com relação ao corte. Porém, 
os vereadores governistas 
entenderam que era uma 
decisão  precipitada  da  
Prefeitura e por esse motivo 
questionaram o governo com 
um requerimento para ter 
argumentos oficiais.

N a  A s s e m b l e i a  d o  
SINDSEL realizada no dia 16 
de outubro, os professores 
decidiram esperar pelo 
pagamento em novembro 
para avaliar quais as reais 

perdas do corte do salário.
O sindicato  manteve 

protocolado o Estado de 
Greve até o pagamento do 
Funcionalismo Público do 
mês de Novembro de 2015.

 SINDSEL tem 

Orecebido inúmeras 
d e n ú n c i a s  d e  

descaso na Medicina do 
Tr a b a l h o  d e  L i m e i r a .  
Trabalhadores ligam no 
sindicato com frequência 
apontando a humilhação que 
passam na Perícia, pois 
diversos afastamentos tem sido 
reduzidos, atestados tem sido 
aceitos parcialmente e até 
mesmo recusados na íntegra.

Uma trabalhadora, que já 
conversou com o jurídico do 
sindicato, disse que estava 
afastada por motivos de saúde 
e apresentou o atestado, 
porém, não foi aceito pelo 
Perito. “O atendimento é 
péssimo, o médico nem ao 
menos olha pra gente. No meu 
caso, ele não deu nem os dias 
que esperei pela perícia e 
invalidou os dados completa-
mente. Com isso perdi os 15 
dias que estava afastada!” 
declarou a funcionária que 
manteve o anonimato.

“O clima na entrada da 
Perícia é horrível. Lá encontrei 
uma menina com problema no 
joelho e na coluna, desesperada 
e com medo que cortassem os 
dias de licença dela, sem contar 
com outra senhora que até 
mesmo chorava de medo que 
acontecesse  o  mesmo”,  
acrescentou a funcionária.

Outra trabalhadora do 
Funcionalismo Público de 
Limeira que foi afastada por 
lesão corporal causada por 
esforços repetitivos no trabalho, 
disse que havia recebido 60 dias 
do médico assistente e na 
Perícia foram-lhe dados apenas 
5 dias. “Na perícia, o profissio-
nal da saúde me disse que 
como vou sentir a dor estando 
em casa ou no trabalho, eu 
deveria voltar ao trabalho”, 
disse a servidora revoltada.

O SINDSEL tem se prontifi-

cado em atender todos os casos 
de humilhação e desrespeito 
com o servidor público. A 
entidade já oficializou a 
Prefeitura em relação às 
denúncias, porém, até o 
momento nenhuma providên-
cia foi tomada. Os casos que 
chegaram ao sindicato foram 
ajuizadas ações. A Justiça tem 

pedido Perícia no IMESC 
(Instituto de Medicina Social e 
de Criminologia de São Paulo) 
e as causas têm sido ganhas.

A atual condição desestimu-
la o trabalhador, que além de 
estar doente, ainda passa por 
essa situação desagradável e 
vergonhosa.  De acordo com o 
art. 6º, letra “f”, da lei 605/49, 

se o empregado faltar ao 
trabalho por motivo de 
doenças, devidamente atesta-
do, não perderá o salário e o 
D e s c a n s o  S e m a n a l  
Remunerado (DSR).

O  se tor  ju r íd ico  do  
SINDSEL diz que “Os 
servidores públicos que forem 
prejudicados pela Medicina 
do Trabalho tem que procurar 
imediatamente o Sindicato 
com os documentos médicos, 
para ajuizar a competente 
ação judicial.” 

“Temos também problemas 
com o acompanhamento de 
filhos menores. O próprio 
ECA (Estatuto da Criança e 
do Adolescente) garante o 
direito a saúde e isso evidente-
mente pressupõe o acompa-
nhamento do responsável”, 
complementa Nicinha  Lopes, 
diretora do SINDSEL.

Diante de tanto descaso, o 
SINDSEL entrou com a 
denúncia na Comissão de 
Direitos Humanos de Limeira, 
na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo e no 
Ministério Público.

O que fazer ao faltar do trabalho por motivo de doença?

Nesse caso, o trabalhador deve apresentar atestado médico 
para receber a remuneração do dia abonado e dessa forma a 
Prefeitura não pode descontar as horas ou o dia de trabalho. É de 
extrema importância que o servidor público tenha consigo uma 
cópia do documento. O atestado válido só pode ser recusado se 
contrariado por junta médica. Se a Prefeitura suspeite de fraude, 
poderá solicitar esclarecimentos às autoridades.

O que deve constar no atestado?

Os atestados médicos devem cumprir um mínimo de requisitos: 
médico inscrito no CRM; data, hora, assinatura e carimbo em 
papel timbrado; inserção da CID-10; e tempo necessário de 
afastamento.

Orientações

Sindsel recebe denúncias de trabalhadores
sobre descaso e humilhação  na Perícia

 - Na 1ª Assembleia realizada no dia 
29/09, foram definidos critérios 
como a garantia  da carga 
suplementar para o titular de carga 
sem processo seletivo,  atribuição de 
classe livre para o professor 
substituto e a manutenção do salário 
da carga suplementar até dezembro. 
 - Na 2ª Assembleia, realizada no dia 
1/10 , foi definido marcar uma 
reunião com a secretária de 
Educação Adriana Ijano Motta. 
 - A dita reunião foi realizada no dia 6 
de outubro. Na ocasião, a secretária 
da Educação entregou ao SINDSEL o 
processo com os pareceres  
indicando a inconstitucionalidade 
(segundo o jurídico da Prefeitura) do 
pagamento  dos benefícios como o 
quinquênio e a sexta parte da carga 
suplementar. Referente à garantia da 
carga suplementar para o titular de 
carga sem processo seletivo e a 
atribuição de classe livre para o 
professor substituto, a secretária 
teve acordo, porém, só garantiu esse 
critério para 2016. Em 2017, 

segundo ela, será criada uma resolução 
que deverá ser apresentada em  
conferência ainda este ano.
 - Uma nova Assembleia foi realizada no 
dia 09/10, a qual decidiu realizar 
manifestação na SME no dia 14/10. No 
dia 13/10,  Nicinha Lopes, utilizou a 
Tribuna Livre da Câmara Municipal de 
Limeira, , para protestar o ocorrido e dar 
ciência aos vereadores.
- A manifestação em frente a Secretaria 
da Educação moveu cerca de 100 

Ações do SINDSEL 

professores, porém a secretária  
Adriana Ijano se manteve firme na 
defesa do corte, justificando ser um 
ato inconstitucional a manutenção do 
mesmo. Com isso, por decisão dos 
professores presentes, o SINDSEL  
deflagrou Estado de Greve.
 - Na Assembleia do dia 16/10, 
professores decidiram adiar possível 
paralisação, por conta da reunião dos 
vereadores da bancada petista com o 
governo  a respeito do corte.

NOTA 0NOTA 10
A SME (Secretaria Municipal 

da Educação) está estudando 
com o SINDSEL em legalizar o 
recesso escolar  para todos os 
trabalhadores da Educação 

Reunião com Adriana Ijano Motta durante manifestação de professores 

Ato contra o corte de salário  dos professores com carga suplementar reuniu cerca de 150 educadores do Ensino Municipal
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Orientações
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da carga suplementar até dezembro. 
 - Na 2ª Assembleia, realizada no dia 
1/10 , foi definido marcar uma 
reunião com a secretária de 
Educação Adriana Ijano Motta. 
 - A dita reunião foi realizada no dia 6 
de outubro. Na ocasião, a secretária 
da Educação entregou ao SINDSEL o 
processo com os pareceres  
indicando a inconstitucionalidade 
(segundo o jurídico da Prefeitura) do 
pagamento  dos benefícios como o 
quinquênio e a sexta parte da carga 
suplementar. Referente à garantia da 
carga suplementar para o titular de 
carga sem processo seletivo e a 
atribuição de classe livre para o 
professor substituto, a secretária 
teve acordo, porém, só garantiu esse 
critério para 2016. Em 2017, 

segundo ela, será criada uma resolução 
que deverá ser apresentada em  
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Ações do SINDSEL 

professores, porém a secretária  
Adriana Ijano se manteve firme na 
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NOTA 0NOTA 10
A SME (Secretaria Municipal 
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com o SINDSEL em legalizar o 
recesso escolar  para todos os 
trabalhadores da Educação 

Reunião com Adriana Ijano Motta durante manifestação de professores 

Ato contra o corte de salário  dos professores com carga suplementar reuniu cerca de 150 educadores do Ensino Municipal
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Consciência NegraGCM’s

Guardas  não recebem adicional noturno 
 S I N D S E L  

Op r o t o c o l o u  u m  
ofício ao presidente 

da Mesa de Negociação 
Permanente, Antonio Carlos 
Lima, na manhã do dia 21 de 
outubro, informando que os 
GCM's que trabalham no 
período das 22h às 5h estão 
recebendo a mesma remune-
ração dos que trabalham no 
período diurno. Isso configu-
ra que os Guardas Municipais 
de  L imei ra  não  e s tão  
recebendo o  ad ic iona l  
Noturno como deveriam. 

Tal atitude da Prefeitura 
afronta a Lei Complementar 
Municipal nº 41/1991, em seu 
ar t igo  78  ,  infr inge  a  
Constituição Federal no 
Artigo 7 inciso IX e no artigo 
39 parágrafo 3º, além do  

artigo 73 da CLT. 
Sabendo disso, o SINDSEL 

requereu a imediata conces-
são do Adicional Noturno aos 
servidores públicos  que 
ocupam os cargos de “Guarda 
Civil Municipal” e trabalham 
no período noturno.

O sindicato considera 
inadmissível tal postura do 
Governo de Limeira, desres-
peitando a própria Lei 
Municipal e a Federal. Fica 
evidente o desrespeito com o 
trabalhador do Funcionalismo 
Público que atua pela seguran-
ça do Município.

 “Nos sensibilizamos com o 
acontecido e compreendemos 
que o adicional está em lei . Ele 
é mais do que justo, uma vez 
que o GCM deve se adaptar 
em uma nova rotina de 

Aposentadoria Especial

trabalho, em horários que 
exigem uma preparação 
extra e exclusiva” apontou 
a diretora do SINDSEL, 
Nicinha Lopes.

A diretora também 
ressaltou o histórico de 
luta do SINDSEL a 
favor dos GCM's. 
“Cobramos também 
a regulamentação 
da aposentadoria 
especial da GCM e 
ganhamos mandato 
de junção. A prefeitu-
ra só precisa desengave-
tar e regulamentar.’’

Atualmente, o 
Estatuto da GCM 
de Limeira está 
sendo revisado pela 
Secretaria de Segurança 
Pública, e está sendo 

o  d i a  1 2  d e  

Nnovembro de 2015, 
em comemoração 

ao Mês da Consciência Negra, 
o SINDSEL realizou o evento 
Novembro Negro com o tema 
“Invisibilidade do Negro na 
Sociedade”. Na oportunidade, 
tivemos a presença da escritora 
Claudete Alves, que já tem 
duas publicações sobre a 
temática!

O evento foi realizado no 
Centro de Lazer do SINDSEL 

 impasse da área para 

Oa moradia finalmente 
foi solucionado. Na 

manhã do dia 28/10 o secretário 
de habitação Felipe Penedo de 
Barros deu entrada no cartório 
com as correções pendentes e 
avaliou a área que comporta 340 
moradias. O SINDSEL já 
discutiu na Mesa a possibilidade 
de entrar no projeto “entida-
des”, o que facilitaria a captação 
de recursos.

Além do projeto de Moradia 
do SINDSEL, o prefeito 
anunciou a assinatura de 
convênios com 3 empreendi-
mentos que darão descontos 
para servidores públicos de 3% a 
5%, conforme previsto no 
acordo coletivo. São eles:  
Residencial Vila Marino, 
Varanda e Vip.

O SINDSEL avalia que as 
conquistas supracitadas foram 
um avanço para o funcionalis-
mo de Limeira. “Todas só 
foram possíveis em união com 

SINDSEL  resolve pendências do 
Projeto de moradia para servidores

os servidores, que mais uma vez 
mostraram que fazem a 
diferença! O Executivo avançou 
ao fazer essas correções, porém 
só foi possível por conta da luta 

A Prefeitura está dividindo o 
salário do servidor por 220h e 
não por 200h conforme 
consta no Estatuto do Servidor 
Público. O SINDSEL informou 
os servidores, que por sua vez 
entraram na justiça. O 
Processo entrou em outubro 
de 2010 e foi julgado a favor 
do SINDSEL em 13/02 de 
2012 pelo Tribunal de Justiça 
de São Paulo. 

O SINDSEL informa que o 
departamento jurídico está a 
disposição de qualquer 
trabalhador(a) do serviço 
públ ico  para  receber  
interessados em ingressar 
ação contra a Prefeitura, 
requisitando  a  devida  
correção no cálculo do salário.

Projeto Moradia

A área, localizada na 
Avenida Cônego Manoel 
Alves, Parque Residencial 
Abílio Pedro, foi devidamente 
desafetada e doada ao  
sindicato em 2011 . 

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 quando Paulo 
Hadich assumiu 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.

O sindicato tem 1340 
trabalhadores inscritos para o 
projeto e irá fornecer em breve 
um comprovante para cada um.

dos trabalhadores” ressaltou a 
diretora Nicinha Lopes, que 
também salientou a importante 
atuação do vice-prefeito Antonio 
Carlos Lima, como mediador.

Terreno é uma 
conquista de 2011 Divisor de Horas

O Dia Nacional de 
Zumbi e da Consciência 
Negra, celebrado em 20 
de novembro, foi institu-
ído oficialmente pela lei 
nº 12.519, de 10 de 
novembro de 2011. A 
data faz referência à 
morte de Zumbi, o então 
líder do Quilombo dos 
Palmares – situado 
entre os estados de 
Alagoas e Pernambuco, 
na região Nordeste do 
Brasil. Zumbi foi morto 
em 1695, na referida 
data, por bandeirantes 
liderados por Domingos 
Jorge Velho.

Zumbi é hoje reconhe-
cido como o maior 
s ímbolo  da  luta  e  
resistência dos negros 
escravizados no Brasil.

O dia Nacional da 
Consciência Negra

20 de 
 Novembro 

Conselho Tutelar

Definidos os novos membros do 
Conselho Tutelar de Limeira

Conselheiros eleitos

1º Conselho Tutelar

1º Tânia Regina de Farias 
Brugnaro
2 º Joyce Fernanda Santos Marini
 3 º Paulo Pedro dos Santos, 
 4 º Ludma Pereira Gonçalves de 
Oliveira
 5º Luziléia de Jesus Ferreira
 

2º Conselho Tutelar 
 
6º Geraldina Aparecida dos Santos 
Ferreira 
7 º Claudinéia Aparecida Morais 
8 º Maria Hilda Costa Galvan 
9 º Maria do Carmo Batista Santos 

10º Lucimeire Aparecida Minatel 
Silva

 
 Conselheiros Suplentes:
 
11º Irene Bortolan Bocaiuva Bizetti 
12º Isabel Cândido Daniel 
13º Mariana Lemos Terezani Vieira 
14º Clarice Zanetti da Silva 
15º Sulien Aline Luglio
16º Washington Fernando Pianca 
Filho 
17º Adriano de Godoy
 18º Fernando Maganhoto 
19º Rita Guedes da Silva 
20º Aldilene da Silva Claudino 
Ramos

e havia cerca de 100 pessoas 
prestigiando a palestra.  A 
palestrante centralizou seu 
discurso  no enfrentamento e 
reconhecimento do próprio 
negro, dando ressalva a dívida 
que o país tem com o negro. 
Ao realizar esse evento, 
objetivo principal do sindicato 
é manter o diálogo da 
consciência do negro, mover 
ações, enfrentamentos e 
avanços na causa.

Não é muito difícil de 

s eleições acontece-

Aram no dia 04 de 
outubro, com 39 

candidatos. Nossa companheira 
de luta, Maria do Carmo 
Santos,  conhecida como 
Carminha, foi uma das 10 
eleitas para o cargo.  

O SINDSEL e toda sua 
equipe parabeniza você pela 
sua conquista! 

O Conselho Tutelar é um 
órgão com a missão de zelar 
pelo cumprimento dos direitos 
das crianças e dos adolescentes 
e o potencial de contribuir para 
mudanças profundas no 
atendimento à infância e 
adolescência.

notarmos que ainda existam 
dificuldades diárias  para 
que o negro conviva das 
mesmas oportunidades. 
Para isso, o sindicato quer 
levar a consciência real aos 
servidores, podendo assim 
mostrar a contribuição do 
povo negro na construção 
da sociedade .

Chega de humilhações e 
preconceitos  por causa da 
cor de uma pessoa. Nossa 
dívida realmente é grande!

acompanhado pela 
diretora do SINDSEL, 

Silvana Arado. 

Inscrições de servidores públicos para Projeto Moradia do SINDSEL

Evento foi ministrado pela escritora e pesquisadora Claudete Alves, no Centro de Lazer do SINDSEL
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