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CAMPANHA SALARIAL 2018 - ENVIE AS DEMANDAS DO SEU LOCAL DE TRABALHO!

Avisos

CONSCIENTIZANDO

O SINDSEL JÁ ESTÁ CONSTRUINDO A PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA CAMPANHA 2018! NÃO 
PERCA TEMPO PARA ENCAMINHAR AS DEMANDAS DE SEU LOCAL DE TRABALHO! Pg. 04

 DIFERENÇAS E IGUALDADE - Por conta do Dia Nacional da Consciência Negra, datado em 20 de novembro, o SINDSEL 
realiza principalmente durante todo o mês diversas atividades para debater incessantemente sobre o assunto. Neste ano de 
2017, estivemos nas escolas de Limeira e discutimos sobre o racismo em nossa última reunião com diretoras(es), conselhei-
ros (as) e representantes, além de diariamente publicar conteúdo sobre o tema.

SILVANA ARADO, DIRETORA DO SINDSEL, É ELEITA INTEGRANTE DO CONSELHO FISCAL DO IPML

VEJA NESTA EDIÇÃO DE NOSSO JORNAL ALGUMAS FOTOS DE NOSSA FESTA TROPICAL DOS SERVIDORES
CONFIRA!

SINDSEL FECHA O ANO DE 2017 COM DIVERSAS ATIVIDADES NO COMBATE AO RACISMO E 
PREPARANDO O FUNCIONALISMO MUNICIPAL DE LIMEIRA PARA A CAMPANHA SALARIAL 2018
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Última reunião  destaca combate ao racismo

No dia 24 de novembro de 
2017 o SINDSEL realizou a última 
e especial reunião com os direto-
res, conselheiros e representan-
tes do SINDSEL, no Centro de 
Lazer do SINDSEL!

Tivemos a honrosa presença 
do ex-senador Eduardo Suplicy, o 
deputado estadual Antonio 
Mentor, o Dr. em História 
Econômica, Ramatis Jacino, e o 
Secretário da Educação do 
município de Limeira, André Luis 
de Francesco.

A diretora  Nicinha Lopes deu 
abertura ao evento, citando sobre 
a constante participação do 
SINDSEL no Natal Solidário, 
campanha em que o sindicato, 
com a ajuda de muitos contribuin-
tes, coleta brinquedos para 
crianças carentes de Limeira.

Após isso,  o deputado 
Estadual, Antonio Mentor, discur-
sou sobre o assédio moral nas 
instituições e também sobre a 
importância da base sindical, 
reconhecendo a luta do sindicato. 
“Meus parabéns pelo trabalho de 
base e pelo entusiasmo dessa 
classe trabalhadora na luta de 
seus direitos”, disse o deputado.

De passagem pelas cidades 
da região, o ex-senador Eduardo 
Suplicy também deu sua pequena 
palestra às trabalhadoras e aos 
trabalhadores presentes na 
reunião. Em vista da pauta sobre 
a consciência negra, Suplicy 
relembrou figuras negras históri-
cas na luta pela igualdade, bem 
como Gandhi e Martin Luther King 

enfatizando os muitos avanços 
já conquistados. “Com certeza já 
avançamos muito nesta luta, 
mas ainda temos muito a 
avançar” afirmou o ex-senador, 
que aproveitou para se posicio-
nar perante o atual cenário 
político do país, reforçando seu 
programa de longa data, a renda 
básica de cidadania.

Após o discurso do ex-
senador, muito assediado pelos 
presentes, o Dr. Ramatis Jacino 
deu início à sua palestra com o 
tema “A constituição do 

Editorial

Eunice Lopes
Diretora do SINDSEL

O ATO

Sobre 2017

Nosso dever de sempre atuar ao lado do trabalhador e da trabalhadora 
do serviço público  municipal de Limeira se concretizou por mais um ano.

Dentre as principais conquistas estão o reenquadramento de 1620 
servidores, aumento de 7,9% no vale-alimentação, orçamento de 200 
mil ao mês para pagamento de Licença Prêmio, dentre outros.

Após mais uma vitória nas eleições sindicais de 2016, nossa 
direção não para e continua  muito ativa na luta pelos direitos do 
trabalhador(a), buscando sempre melhores condições de trabalho.

Nossa jornada para o ano de 2018 já começou! Estamos 
recebendo demandas para a pauta de reivindicações. Queremos que 
você também envie a sua! Não perca tempo e nos ajude na criação de 
uma forte campanha salarial. Em nome de toda nossa direção e da 
entidade, desejo a todos  um excelente final de ano e um Feliz Natal! 
Juntos somos mais fortes!

Minuta do Estatuto do Magistério é pauta principal 
Mesa de Negociação

Em última reunião, sindicatos questionam   apontamentos da Minuta do Estatuto do Magistério

Dia 30 de novembro,nos-
sa diretora Silvana Arado foi 
a eleita para fazer parte do 
Conselho Fiscal do IPML 
(Instituto de Previdência 
Municipal de Limeira), órgão 
que atua na fiscalização dos 
r e c u r s o s  F i n a n c e i r o s  
Previdenciários. Com 365 
votos, Silvana Arado foi a 
primeira colocada, sendo o  
2º colocado com 125 votos, 
o 3º  com 80 votos e a 4ª com 
25 votos.

No dia 8 de novembro o 
SINDSEL, representado pela 
diretora Nicinha Lopes, participou 
da última Mesa de Negociação 
com a administração do Governo 
Municipal. Na ocasião, também 
estavam presentes outros sindica-
tos e membros de algumas secre-
tarias do município, com destaque 
à Secretaria da Educação em 
função da turbulenta Minuta do 
Estatuto do Magistério.

Sobre o assunto, inclusive, o 
secretário André informou que se 
compromete a apresentar as 
mudanças da Minuta aos vereado-
res, sindicatos e à rede antes 
mesmo de encaminhar o projeto 
para votação ao Legislativo.

André também destacou que 
um dos focos do governo é minimi-
zar as filas de creches, sem 
contratar novos trabalhadores, ou 
seja, a Prefeitura não quer ter 
nenhum impacto financeiro. 
Atualmente, o governo municipal 
tem uma demanda judicial para 
sanar as filas.

Referente à Reestruturação de 
vice-diretoras e coordenadoras, o 
secretário informou que está 
prevista para 2018. Segundo ele, o 
governo está aguardando a 
demanda de cada escola para 
avaliação. “Outra proposta é 
vincular duas unidades menores à 
mesma gestão, pois atualmente 
há unidades grandes vinculadas a 
pequenas”, ressaltou André. 
Nicinha solicitou melhores escla-

recimentos nos locais de trabalho, 
para amenizar o tumulto que vinha 
ocorrendo entre as trabalhadoras 
da Educação. O secretário por sua 
vez, se disponibilizou e no dia 24 de 
novembro participou da reunião de 
diretores e representantes do 
SINDSEL para esclarecer as 
mudanças que o governo está 
prevendo na Educação Municipal 
de Limeira e sanar dúvidas.

Sobre a revisão do Estatuto da 
GCM não há novidades, pois o 
governo está aguardando a 
comissão de revisão ser eleita. A 

proposta de folga aos GCM's para 
quando são convocados à 
audiência pública foi encaminha-
da à secretaria mas não houve 
resposta da secretaria.

Quando questionada sobre o 
atraso no agendamento para a 
aposentadoria, a Prefeitura 
Municipal de Limeira aponta 
que há a possibilidade de 
aumentar o quadro de funcioná-
rios no setor para agilizar os 
trâmites e amenizar o problema.

A Prefeitura também destacou 
sobre o impacto financeiro  no 

Orçamento Municipal com a 
segregação de massas no IPML 
(Instituto da Previdência Muncipal 
de Limeira).

Ao final da reunião, o SINDSEL 
reiterou o pedido de sempre ser 
informado sobre projetos de leis 
encaminhados à Câmara, visto 
que muitos deles no decorrer de 
2017 foram encaminhados 
diretamente ao Legislativo, sem 
ao menos discutir com o sindicato, 
entidade representativa do 
funcionalismo público municipal 
de Limeira.

Racismo Institucional e o Projeto 
de Branqueamento. Professor da 
Universidade Federal do ABC, 
Jacinto explanou as origens do 
racismo, desde justificativas 
religiosas relacionadas às cita-
ções bíblicas na história de Noé, à 
interpretações científicas com o 
Darwinismo Social. “Temos que 
entender que o racismo é uma 
ideologia construída. E devemos 
ter a consciência de que o racismo 
institucional é muito mais grava 
que o xingamento”, explicou o 
cientista e doutor.

Para finalizar o dia, recebemos 
a equipe da Secretaria da 
Educação, na liderança do 
Secretário  André Luis  de 
Francesco para maiores esclare-
cimentos sobre a Minuta do 
Estatuto do Magistério.

A reunião foi a das mais produti-
vas que o SINDSEL já realizou. 
Em 2018, o sindicato sempre 
continuará buscando palestrantes 
que agregarão muito conhecimen-
to aos trabalhadores e às traba-
lhadoras presentes em nossa 
reunião, para fortalecer nossa luta.

Atração do evento, ex-senador Eduardo Suplicy, discursou sobre a temática em palestra animada

Eleição IPML

Diretora do SINDSEL é eleita 
ao Conselho Fiscal do IPML

Em nome de nossa diretora 
eleita, o SINDSEL agradece a 
colaboração e confiança de 
todas as nossas diretoras(es), 
Conselheiras(os), represen-
tantes e servidores que 
part iciparam ativamente 
contribuindo assim para a 
vitória maiúscula de nossa 
companheira.
Esse resultado só aconteceu 
por conta da unidade da 
classe trabalhadora do funcio-
nalismo público de Limeira.

Foto - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL

A reunião contou com a presença do ex-senador  Eduardo Suplicy, o Dr. Ramatis Jacino e o Secretário da Educação André Francesco

Foto - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL

. GCMs: ações cobrando as diferenças nos cálculos do 
risco de vida, quinquênio e sexta-parte;

. Professores: ações cobrando diferenças 
remuneratórias do quinquênio e da sexta-parte na 

Carga Suplementar;

. Agentes de Trânsito: ação de cobrança do retroativo do 
risco de morte;

. Ações de cobrança de diferenças remuneratórias do 
adicional de insalubridade sobre horas extras.

JURÍDICO SINDSEL

VOCÊ SE ENCAIXA EM ALGUNS DESSES ITENS?
ENTÃO AGENDE JÁ SEU ATENDIMENTO: 3495-4108

Atendimento
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SINDSEL REALIZA ATIVIDADES EM ESCOLAS DE LIMEIRA 

Foto - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL

FIQUE LIGADO!FIQUE LIGADO!FIQUE LIGADO!
CAMPANHA SALARIAL

O SINDSEL já iniciou a 
Campanha Salarial 2018. 
Desde então nossa equipe 
está coletando as deman-
das e reivindicações de 
cada local de trabalho, para 
a criação de nossa pauta de 
reivindicações à ser apre-
sentada ao governo. Se 
você ou seu local de traba-
lho quer acrescentar uma 
demanda, nos encaminhe 
pelo e-mail  impren-
sa@sindsel.org ou ligue no 
telefone de atendimento 
3195-4108.

EE José Marciliano reservou um 
espaço à nossa entidade, que com 
as palavras da diretora Eunice 
Lopes, destacou de que forma e 
porque o racismo é ainda presente! 
Além disso, houve apresentações 
da escola, exposições artísticas da 
cultura africana e uma canção de 
autoria de um dos alunos.

Todos os anos o SINDSEL 

Durante todo o mês de novembro, 
o SINDSEL participou e realizou 
atividades no combate ao racismo 
em escolas, bem como postagens 
diárias nas redes sociais.

Na tarde do dia 22 de novembro, 
a direção e equipe do SINDSEL 
esteve na Escola Estadual José 
Marciliano para palestrar sobre a 
Consciência Negra. Nesta tarde, a 

No dia 27 de outubro o SINDSEL realizou a Festa Tropical do Servidor, em comemoração ao dia do Servidor Público. O evento foi um sucesso, 
nem mesmo a chuva impediu a presença de nossas de nossa categoria que tanto merece momentos festivos após um ano todo de muito 
trabalho e dedicação à serviço da população de Limeira!

realiza atividades para discutir o 
assunto, não só dentro do funcio-
nalismo público municipal como 
também em vários espaços 
sociais. O racismo  infelizmente 
ainda é um fato muito abrangente 
em nosso cotidiano, mas não 
discutido proporcionalmente na 
educação de todo o país. Ele está 
institucionalizado de diversas 
formas, seja no mercado de 
trabalho, na escolas, faculdades, 
esportes e espaços de lazer. Por 
isso o debate e ações sobre a 
temática são primordiais para que 
medidas não apenas paliativas 
sejam tomadas para a longo prazo 
silenciar as diferenças raciais.

O sindicato entende que o 
combate e a consciência iniciada 
na educação de nossas crianças é 
o principal divisor de águas para 
concretas mudanças.

O SINDSEL parabeniza  a 
direção e as professoras e profes-
sores da escola José Marciliano 
pela ação e iniciativa!

FESTA TROPICAL DOS SERVIDORES

Consciência Negra

CONVÊNIO CINEMA

O sindicato fechou convê-
nio com o Circuito Cine-
mas do Shopping Nações 
Limeira. O associado ao 
SINDSEL que apresentar 
holeritte poderá ele e até 3 
acompanhantes à pagarem 
meia entrada!

Atividade  também contou com a colaboração das professoras (es)

Foto - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL


