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ASSEMBLEIA PROJETO MORADIA - DIA 24/09 - 9H NO ABÍLIO PEDRO

REUNIÃO DE RLT’S - DIA 23/09 - 8H - CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS

DIGA NAO  A PEC 241
Você conhece a PEC 241?

Sabe como elas vão nos afetar? 
Então fique por dentro do assunto!

Vamos ressaltar algumas 
conquistas da Constituição 
Federal para a população brasilei-
ra. Uma delas foi à definição de 
recursos obrigatórios para serem 
investidos em saúde e educação. 
Mais recentemente, a política de 
valorização do salário mínimo 
garantiu reajustes anuais para 
atingir o que define a constituição.

Infelizmente, o atual governo 
do país tem tomado medidas 
que poderão priorizar  causas 
contrárias ao combate à desi-
gualdade social do Brasil.

A principal delas é a PEC 
241/2106 que propõe não ampli-
ar durante 20 anos os recursos 
utilizados para a manutenção de 
todos os serviços e investimentos 
do Estado, com exceção dos 
gastos com serviços financeiros, o 
“bolsa banqueiro”.

Ou seja, essa PEC pretende 
congelar por 20 anos o valor dos 
investimentos gastos a serviço 
da população, como principal-
mente a Saúde e Educação, 
mesmo que a arrecadação 
aumente. A justificativa do 
Governo Temer é de acabar 
com a dívida do país.

Está em trâmite também a 
PLP 257, que tem como meta 
renegociar as dívidas do 
Estado. E como isso será feito? 
As despesas com o que há de 
mais fundamental dentre as 
responsabilidades do Estado 
não poderão crescer mais do 
que a inflação do ano anterior.

TEMER CHEGA REDUZINDO 

AGENDA

DIREITOS TRABALHISTAS! 
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Entenda nossa luta 

Quais os impactos com a aprovação dos projetos?

amos direto ao ponto. VO atual governo do 
país, reprovado pela 

população brasileira (segundo 
pesquisa feita pelo Instituto Ipsos) 
quer implementar um Estado 
Mínimo. Traduzindo, um governo 
que irá reduzir o número de 
pessoas atendidas pelas políticas 
sociais, pela saúde e educação 
públicas e revendo o papel do 
Estado como indutor do desenvol-
vimento, como promotor dos 
direitos e agente ativo na redução 
das desigualdades.

A princípio, serão medidas que 
visam alterações em âmbito 
Federal e Estadual. Porém isso 
não significa que não afetará 
também o município. Alguns dos 
recursos, como por exemplo o 
FUNDEB, são derivados de verbas 
Federais, bem como de diversas 
obras  construídas pelo governo 
de Limeira. 

Essa lei tem como propósito, 
complementar ou elucidar 
algum item na constituição. É 
um projeto que para ser aprova-
do precisa de maioria absoluta.

O que é PLP (Projeto de 
Lei Complementar)?

É um projeto de lei, que se 
aprovado, muda uma regra 
presente na Constituição do 
Brasil - que é legislação mais 
importante do país.
Para aprovação, precisa de 3/5 
do total de votos.

Transferência das atribuições 
do Estado para a iniciativa 
privada e a redução da interven-
ção do Estado em questões de 
desenvolvimento econômico, 
para que sejam realizadas 
através da competição entre os 
agentes econômicos. 

O QUE PODE ACONTECER COM 

Reunião com RLT'S aborda PEC e PLP

O que é PEC (Projeto de 
emenda constitucional)?

O que é o Estado Mínimo?

O SINDSEL realizou uma reu-
nião com seus representantes de 
locais de trabalho na manhã do dia 
26 de agosto. O evento, que 
ocorreu no Clube da Entidade, 
destacou alguns projetos em 
discussão no Senado e na Câmara 
que colocam em risco conquistas e 
direitos da sociedade e dos traba-
lhadores públicos. A socióloga  
Fernanda Castro, que atua no 
D i e e s e  ( D e p a r t a m e n t o  
Intersindical de Estatísticas e 
Estudos Socioeconômicos) pelo 
SINDSEP (Sindicato dos Servidores 
Públicos de São Paulo) foi a pales-
trante da reunião e apresentou às 
servidoras(es) presentes as 
implicações da PLP257 e a PEC241.

A PEC 241, de autoria do  atual 
Governo  do país, visa definir limites 
para o crescimento das despesas 
públicas por 20 anos. De acordo 
com Fernanda, a PEC 241ʺ Propõe 
que tomemos o ano de 2016, que é 
um ano de cortes de despesas dos 
Governos em todas as esferas como 
referência para o Orçamento 
Público dos próximos 20 anos”.

Já a PLP257 foi incluída, como 
um reajuste das despesas primári-
as do Estado equivalente à inflação 

do ano anterior, como proposto 
pela PEC 241. ” Isso significa que as 
despesas com o que há de mais 
fundamental dentre as responsa-
bilidades do Estado não poderão 
crescer mais do que a inflação do 
ano anterior, e tendo como parâ-
metro precisamente um ano de 

crise e restrição de gastos públi-
cos”, afirma Fernanda.

O assunto foi exposto e debati-
do com os presentes.

Além da palestra sobre os 
projetos acima citados,  o RH da 
Prefeitura de Limeira também 
esteve no local para esclarecer a 

situação dos descontos dos 
passes de vale-transportes. A 
direção do SINDSEL também 
abriu um bloco de debate sobre 
os informes do Funcionalismo 
público, no qual teve como 
destaque o processo seletivo dos 
professores.

A OPÇÃO PELO ESTADO MÍNIMO?

População na linha da pobreza: terá acesso ao 
atendimento via SUS para Saúde básica. 
População acima da linha da pobreza: terá dificuldades 
de acesso ao SUS, terá como oferta os planos popula-
res de saúde privado. População que tem Plano de 
Saúde: terá restrições para atendimento de alta e 
média complexidade, que é financiado pelo SUS.

SAÚDE

Educação infantil e ensino superior: redução dos investimentos vai dificultar o acesso.
Ensino fundamental: garantia de vagas, porém, com restrições quanto à 
qualidade do ensino.
Ensino médio: ampliação das escolas particulares nesse segmento e dificuldade 
de acesso para os mais pobres.

EDUCAÇÃO

Paralisia no reajuste dos salários e 
benefícios para os trabalhadores 
do setor público.
Queda no emprego no setor 
público ao longo do tempo, com 
impactos para toda a população 
usuária do serviço público.

Com a redução dos investimentos 
públicos, redução de recursos para 
os investimentos através do BNDES 
e a política recessiva, haverá 
impactos negativos para o setor 
privado, aumentando o desempre-
go nesse segmento.

 DO SETOR PRIVADO
TRABALHADORES DO 

 DO SETOR PÚBLICO
TRABALHADORES DO 

257 241

Fonte: Central Única dos trabalhadores

Você sabia?
Estamos em ano eleitoral e 

isso faz toda a diferença ao 
func iona l ismo púb l ico de 
Limeira. No dia 2 de outubro 
acontecem as eleições para 
prefeitos e vereadores de todos 
os municípios do país. Até lá, 
campanhas políticas se espa-
lham por diversos meios de 
c o m u n i c a ç ã o ,  g a n h a n d o 
grande força em 2016 nas 
redes sociais. Um ponto positi-
vo, pois diminuirá a poluição de 
campanhas políticas pelas 
ruas da cidade!

Por isso servidores públicos, 
fiquem ligados nos conteúdos 
de campanhas políticas que 
serão explorados na internet. A 
maioria dos candidatos usarão 
as redes sociais como maior 
parte de divulgação de seus 
projetos, ideologias e participa-
ção social. É um novo momento 
e é importante que estejamos 
antenados aos fatos de nossa 
cidade. Esses futuros represen-
tantes do Legislativo e do 
Executivo terão impacto direto 
nas decisões de interesse de 
nossa categoria.

Hoje, 75% do funcionalismo público de Limeira é composto por mulheres, em 
contrapartida, todos os candidatos a prefeito de Limeira são homens!

 O dia 25 de julho é datado como 
o Dia Internacional da Mulher Negra 
Latino Americana e Caribenha.

A população negra mesmo 
sendo a maioria dos brasileiros, 
com destaque para as mulheres, 
ainda convive com as desigualda-
des no país: piores salários, discri-
minação, baixa representatividade 
na política, descaso nos tratamen-

Foto: Murilo Pereira/SINDSEL

Palestra de Fernanda Castro ressaltou os malefícios caso ocorra a aprovação da PLP 257 e da PEC 241

É obrigatório ter mulheres para a composição das chapas, mas ainda assim, muitas  
não estão disputando de fato e sim compondo as chapas apenas para cumprir a lei!

Não temos representatividade negra entre os candidatos à prefeito. Vale lembrar que 
o povo negro representa 51% da população  do Brasil e possui apenas 9% da 
representatividade política!

PRECISAMOS VOTAR EM QUEM DE FATO REPRESENTE 
E COMPREENDA AS NECESSIDADES DO POVO! 
PRECISAMOS DE PESSOAS COMPROMETIDAS COM A 
CLASSE TRABALHADORA!

3º Encontro de Mulheres Negras
Foto: Murilo Pereira/SINDSEL

tos de saúde (devido possuir 
doenças específicas), dentre 
outros motivos.

Por isso, no sábado, dia 23 de 
julho, realizamos o 3º Encontro de 
Mulheres Negras com o objetivo 
de refletir a temática.

O debate que teve como foco as 
problemáticas da mulher negra 
contou com a participação a 

pedagoga Sílvia Helena Seixas.
Durante sua fala, Sílvia explanou 

as questões relacionadas ao 
racismo, desde o ensino infantil ao 
comportamento social entre os 
adultos. Ressaltou a relação da 
mídia e da cultura popular que 
ainda faz prevalecer padrões e 
estereótipos sociais e dialogou 
com as mulheres presentes.

O evento também abriu um bloco 
com o público para discutir o tema e 
refletir mudanças de comportamento.

O SINDSEL entende que é de 
extrema importância a unidade 
das mulheres Negras. Só assim é 
possível vencer as barreiras  
impostas pela sociedade merito-
crata, das quais impõem  padrões 
de beleza midiáticas.

A palestrante e pedagoga Sílvia Helena Seixas discutiu o racismo dentro da mídia e da cultura popular
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FIQUE LIGADO!

10 ANOS DE MARIA PENHA

No dia 7 de agosto d 2016 com-
pletaram-se 10 anos da criação da 
Lei Maria da Penha. Por esse motivo, 
o SINDSEL e o Coletivo de Mulheres 
Negras participaram de um ato na 
Praça Toledo de Barros, Centro de 
Limeira, levando informações sobre 
o assunto da Violência doméstica à 
população.

O intuito do Coletivo é também 
acolher essas mulheres vítimas e 
ajudá-las a ultrapassar as barreiras 
que por vezes parecem impossíveis.

O SINDSEL com seus projetos 
Mulheres da Periferia e Coletivo das 
Mulheres Negras tem discutido o 
tema e tem acolhido mulheres 
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IPML
Você que está a menos de 5 anos de se aposentar na Prefeitura 
Municipal de Limeira, procure pelo SINDSEL caso tenha dúvidas 
sobre como dar andamento ao processo.

VALE TRANSPORTE
Seu desconto no vale-transporte continua errado? Tem alguma dúvida 
sobre o assunto. Entre em contato com a Direção do SINDSEL
Seu desconto no vale-transporte continua errado? Tem alguma dúvida 
sobre o assunto. Entre em contato com a Direção do SINDSEL.

Ele tenta lhe afastar de amigos, parentes e vizinhos?
Ele diz que você não precisa trabalhar e/ou estudar?
Você tem medo de ficar sozinha com seu namorado, 
marido ou companheiro?
Sente-se isolada, acuada?
As brigas e agressões estão ficando mais frequentes e 
mais graves?
Durante as brigas ele parece ficar sem controle?
Ele destrói seus objetos, roupas, fotos, documentos, 
móveis ou seus instrumentos de trabalho?
Ele faz questão de lhe contar que tem uma arma ou a 
exibe para você?
Ele tem envolvimento com criminosos e lhe ameaça 
dizendo que alguém fará o ''serviço sujo'' por ele?
Maltrata ou mata seus animais de estimação?
Quando você tenta se separar ele fica telefonando, faz 
escândalo ''na porta'' da sua casa ou trabalho pedindo 
mais uma chance?
Ele ameaça seus parentes e amigos?
Ele diz que se você não for dele não será de mais 
ninguém?

Você sofre violência doméstica?

www.mariadapenha.org.br
www.geledes.org.br

www.onumulheres.org.br
www.teclemulher.com.br

FIQUE LIGADO!FIQUE LIGADO!

Sites recomendados 

Foto: Murilo Pereira/SINDSEL

SINDSEL e Coletivo de Mulheres Negras em ato na Praça Toledo de Barros

vítimas da violência. 
Quem vem ao sindicato  com 

este problema é acompanhado até a 
Delegacia da Mulher, local inclusive 
que o SINDSEL e as vítimas têm sido 
muito bem recebidos pela Delegada 
Andrea Arnosti, a qual realiza um 
excelente trabalho. Desde então já 
conseguimos medidas de afasta-
mento, acolhida na Casa de Abrigo 
das Mulheres, entre outros bons 
resultados.

Se você é vítima de violência 
procure pelo SINDSEL. Você não 
está sozinha. O sindicato está de 
portas abertas para te ajudar!

Se você assinalou um ou mais itens desta lista, 
você está sofrendo violência doméstica

Basta de maus tratos na Medicina do Trabalho

O SINDSEL já entrou com ação no 
Ministério Público contra atos decor-
rentes de desrespeito, assédio e corte 
dos dias afastados aos trabalhadores 
que passam pela Medicina do Trabalho.

 O SINDSEL não para de receber 
denúncias de maus tratos e humilha-
ções!  O fator principal desse desres-
peito e  descaso é a má administração 
pública no município nos últimos anos!

Em conversa com o Ministério Público 
de Limeira e também com a Administração 
da Medical, fomos orientados a registrar e 

pontuar todos os casos de anormalidades 
nas consultas médicas. 

Solicitamos que todas(os) as(os) 
trabalhadoras(es) que ao passarem 
por consulta médica em consultório 
e/ou na Medicina do Trabalho e se 
sentirem desrespeitadas(os) ou que 
seus direitos não estejam sido garanti-
dos, entrem em contato com a direção 
do SINDSEL. 

Sendo assim, a entidade acompanha-
rá os casos e se necessário tomará as 
providências cabíveis.

ACIDENTE DE TRABALHO
O SINDSEL solicita que os servidores públicos municipais de 
Limeira informem o local de trabalho em casos de acidentes de 
trabalho, mesmo que não aparentam ter gravidade. A entidade 
precisa ter conhecimento dos fatos para tomar as devidas 
providências. Contamos com sua colaboração! 

ÁREA DE MORADIA
O SINDSEL não descansará enquanto não conseguir a área 
para moradia. Dia 24/09, às 9h da manhã, nos haverá 
Assembleia na área do terreno, localizado na Av. Cônego Manoel Alves, 
Abílio Pedro. Cada um deve levar um lanche a escolha, para realizarmos 
um café coletivo. Quem não participar será excluído do projeto. 
Informamos que muitos servidores ainda não retiraram a pré-inscrição.

CARGA SUPLEMENTAR
O SINDSEL reitera que o artigo 85 da Lei 461/09 possibilita que a carga 
suplementar seja paga integralmente, ou seja, com todos os benefícios 
que o trabalhador possui. O setor jurídico do SINDSEL está à disposição 
de quem quiser pleitear seus direitos!

 Carta da mulher vítima de
 violência ao seu agressor:

Se você soubesse o quanto a violência física destrói tudo dentro de mim. 
Se você soubesse como me sinto humilhada e como isso me faz perder 
a vontade de viver. Se soubesse o quanto a violência física acaba com 
meu  amor próprio e com o amor que há entre nós.
Cada vez que isso acontece, diminui meu amor por você a ponto de 
não querer mais existir. Para sobreviver eu finjo que te amo, porque 
se disser que não amo mais recebo outra surra!
Você destrói a quem deveria proteger, finjo o tempo todo que sou feliz! 
Ninguém é feliz apanhando!

Você acha mesmo que continuo te amando?


