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Editorial

Os defensores da reforma trabalhista 
defendem a tese que deve “rasgar” a CLT 
ou remendá-la toda com o intuito de 
fomentar a geração de empregos. Na 
realidade já faz mais de um ano que a 
toque de caixa os eleitos pelo povo 
votaram a malfadada reforma 
trabalhista e o desemprego, por sua 
vez, continua.
A reforma trabalhista foi uma febre no período 
de 2008 a 2014. Segundo uma pesquisa da OIT 
(Organização internacional do trabalho) foram analisados 110 países do 
quais totalizaram 642 reformas. De acordo com a pesquisa, as reformas 
não têm relação direta com o mercado de trabalho e geração de 
empregos, ela facilita demissão ou contratação a depender da dinâmica 
econômica. Como nossa dinâmica econômica é um tanto fraca, a 
reforma não facilita geração de emprego. A reforma tem relação com a 
possibilidade ou não de formalizar o vínculo de trabalho, que no Brasil o 
nível de informalidade é grande. Aí vem o fator relevante para os 
trabalhadores: as demandas. Neste caso a reforma é cruel e tira a 
relação com a justiça do trabalho, pois retira o espaço de cobrança e cria 
as intermináveis negociações diretamente com o patrão. 
Ao contrário do que os defensores da reforma trabalhista prometeram 
os empregos não vieram, visto que existe aproximadamente 12 
milhões de desempregados. Isto coloca em cheque o argumento de 
que era necessário modernizar a CLT para manter e gerar empregos no 
país. O que se viu foi a ampliação do trabalho temporário, autônomo, 
intermitente e terceirizado, precarizando a mão-de-obra e fomentando 
a perda de direitos.
Quanto à terceirização, está mais perigoso para nós, estatutários. 
Observa-se uma onda de gestores públicos cometendo assédio moral, 
com a promessa de trocar trabalhadores concursados por mão-de-
obra precarizada através da reforma trabalhista, a qual permite toda 
forma de exploração.
Quando você ouvir aquela frase: “Lá fora tem uma fila querendo o seu 
lugar”, o que querem dizer e que assusta é: “Posso te terceirizar”. 
Infelizmente existem um movimento forte de terceirização. Em Santa 
Catarina, por exemplo, a Prefeitura está contratando bem abaixo do 
piso nacional, como por exemplo, os professores.
Nossa, tudo perdido? Não. Neste momento precisamos de sindicatos 
fortalecidos para que na defesa dos direitos trabalhistas saibam se 
sobrepor e não permitir flexibilizar direitos. Para isso cada trabalhador 
ou trabalhadora tem que entender que sindicato forte se faz com a 
participação de trabalhadores.

Eunice Lopes
Diretora do SINDSEL

SINDSEL inicia coleta de reivindicações
Reivindicações devem ser encaminhadas ao SINDSEL para formulação de pauta da Campanha Salarial 2019

Já iniciamos mais uma Campanha 
Salarial! Em 2019 teremos grandes 
desafios diante da narrativa política 
que predomina em nosso país na 
retirada de direitos dos trabalhadores e 
trabalhadoras. Teremos que ter 
unidade e compreensão das dificulda-
des que serão enfrentadas. 
Já estamos construindo as pautas de 
reivindicações de nossa categoria por 
meio de reuniões com a direção e 
representantes. Além disso, temos 
visitado os locais de trabalho para 
visualizar o dia a dia dos funcionários 
públicos do município.

Dentre nossas principais lutas, como 
todos os anos, reivindicaremos 
valorização salarial real, vale-
alimentação para todos e redução 
de jornada de trabalho.
O prefeito Mário Botion no final de 
setembro enviou à Câmara Municipal 
a LOA (Lei Orçamentária Anual) para 
2019, prevendo receita de R$ 1,159 
bilhão para o próximo ano. O valor 
equivale à 4,89% a mais do previsto 
para 2018. Como sempre enfatiza-
mos, nossas propostas e reivindica-
ções são valores baseados em 
estudos realizados pelo especialista 

Pio Romera, que por sua vez já atuou 
na área pública e utiliza dados da 
Prefeitura Municipal de Limeira para 
fazer a projeção..
O SINDSEL não age com irresponsabi-
lidade para com o município, sempre 
propomos valorização dentro do limite 
possível do orçamento, sem que haja 
prejuízos à gestão de Limeira.
Nós, funcionárias e funcionários do 
serviço público municipal somos parte 
crucial do funcionamento da máquina 
pública e do atendimento à população 
limeirense. Portanto, o atual momento 
é de coletas de reivindicações para 

serem discutidas em nossas primeiras 
assembleias de 2019. Para isso, 
pedimos que nos encaminhem deman-
das de seu local de trabalhos para 
levarmos à Mesa de Negociação. Você 
também pode encaminhar sua deman-
da ao representante do seu local de 
trabalho, que por sua vez, já encami-
nhou algumas delas em nossa última 
reunião de direção e representantes 
realizada dia 15 de dezembro de 2019.
Nenhum avanço, valorização e direito 
trabalhista acontece sem luta e 
organização. Os resultados dependem 
de você.

Luta pela moradia
O sindicato tem como sua principal prerroga�va a defesa e a 
luta pelos interesses da classe trabalhadora. Entretanto, uma 
en�dade sindical tem intrinsecamente o dever de contribuir 
para o desenvolvimento da própria sociedade, na luta contra a 
desigualdade social e promovendo direitos garan�dos pela 
Cons�tuição.Com o SINDSEL não é diferente, pois lutamos por 
todos que necessitam!
Neste ano, a imprensa de Limeira divulgou uma imagem 
tendenciosa apontando que um veículo do sindicato foi 
“flagrado” na ocupação do Movimento sem Casa. Essa conotação 
nega�va não faz sen�do algum, uma vez que nossa en�dade 
sempre esteve presente nos movimentos a favor da Moradia!
Todos têm direito à moradia, bem como aponta a Emenda 
Cons�tucional n°26 : “São direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados”. 
Por fim, esclarecemos que a rádio peão que disseminou 
fofocas que ‘‘uma líder sindical’’ havia jogado o carro de som 
sobre um agente de trânsito não condiz com a verdade.
Para validar a atuação de nosso sindicato basta apurar 
devidamente os fatos, ler as prerroga�vas que constam no 
Estatuto Social do Sindicato dos Funcionários e Servidores 
Públicos Municipais de Limeira: 
Art. 2 São prerroga�vas do Sindicato:
VII - Defender a unidade dos trabalhadores da cidade e do 
campo, nas lutas pelas conquistas de um país soberano, 
democrá�co, justo e progressista.
Art. 3°- São deveres do Sindicato:
I - Promover, es�mular e exercer a solidariedade entre todos os 
trabalhadores, visando o avanço e o progresso da classe 
trabalhadora em todo mundo;
II - Lutar pela solidariedade entre os povos, pela união dos 
trabalhadores na defesa de sua soberania e contra a exploração 
de um ser humano sobre o outro.
III - Apoiar os movimentos populares que visem à conquista de 
melhoria das condições de vida dos trabalhadores em geral;
Art. 18- À Secretaria de Polí�cas Sociais compete:
III- Estabelecer relações com os Movimentos Sociais (moradia, 
terra, economia informal etc.), que lutam pela cidadania dos 
trabalhadores.

Movimento sem casa

Reforma trabalhista

Campanha Salarial 2019

Votação sendo realizada em Assembleia de tomada de decisões durante a Campanha Salarial 2018

Enviem suas demandas:
imprensa@sindsel.org

Fotos - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL
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LICENÇA PRÊMIO

Educação

Na manhã de 10 de outubro, a 
direção do SINDSEL participou de 
mais uma Mesa de Negociação 
com a Prefeitura. Desta reunião 
saiu uma boa notícia!

As vice-diretoras que estavam 
recebendo a Licença Prêmio 
referente ao cargo de professoras, 
agora voltarão a receber referente 
ao posto de vice-diretoras! Essa 
conquista contempla também 
Professor/Coordenador e Professor 

Férias na Educação unifica calendário

Mais um ponto de pauta do 
SINDSEL foi atendido com êxito!
A luta dos trabalhadores  e das 
trabalhadoras é constante! As 
conquistas vêm aos poucos, com a 
luta, organização de classe,  e 
principalmente unidade, tarefa 
difícil em dias de tantas divisões 
sociais. De todo modo, o pedido 
para alteração dos dias do recesso, 
depois de muito diálogo, ficou 
definido paras os dias 21,24, 26, 27 
de dezembro..
Agradecemos aos monitores e às 
monitoras que insistiram na luta e 
ao secretário da Educação, André 
Luis Francesco, que empenhou 
junto ao Prefeito e as ADES e 
Diretoras(es) de escola que ajuda-
ram sustentar a reivindicação.
Em 2019 a nossa luta será para que 
o recesso  seja pré-fixado.

Confira abaixo o Comunicado oficial:

Nos dias 30 e 31 de outubro 
ocorreu a eleição para conselhe-
iros do CAE - Conselho de 
Alimentação Escolar na sede 
dos Conselhos localizado no 
Parque Cidade.

No dia 31 nosso diretor 
Maurício Aurélio Mendes foi um 
dos eleitos com 78 votos, seguido 
do segundo colocado com 72 votos 
e o terceiro com 71. Entendemos 
ser importante ter representativida-

ELEIÇÃO CAE

de nesse Conselho.  
Servidor (a) Público (a), 

agradecemos seu apoio e voto  
de confiança de modo que juntos 
conseguimos eleger um repre-
sentante no CAE, sendo esse um 
espaço de grande relevância no 
monitoramento da merenda das 
crianças de Limeira.

A posse ocorrerá em janeiro e as 
reuniões e atividades  do Conselho 
terão início no mesmo mês.

/Diretor em função.
O SINDSEL, havia encaminha-

do um ofício à Prefeitura solicitando 
a correção que por sua vez foi 
atendida! Além disso, a Prefeitura 
também pagará o retroativo com 
correção de quem já havia recebi-
do o benefício sobre o cargo! 

Com isso, nossa cobrança é 
que tal determinação torne-se lei.

Estamos sempre na luta pela 
manutenção e ampliação dos direitos!

Diretor do SINDSEL é eleito

JORNAL DO SINDSEL4

Enquanto a taxa de desemprego dos que se declararam brancos (9,9%) ficou abaixo da 
média nacional (12,4%), a dos pretos (15%) e a dos pardos (14,4%) ficaram acima. IBGE 
/AGOSTO 2018

O número de mortes violentas é também um retrato da desigualdade racial no país, onde 
71,5% das pessoas assassinadas são negras ou pardas. Atlas da violência 2018/IPEA

Em 2016, 1835  crianças  de 5 a 7 anos trabalhavam, 63,8% eram pretas ou pardas. 
PNAD/2017

Analfabetos: negros/pardos 9,3% e brancos 4%. IBGE/ 2018

Salário médio dos brasileiros: Brancos R$2697, Pardos R$1543 e Pretos R$1526. PNAD 
2017

Dentre as 1.626 vagas para deputados distritais, estaduais, federais e senador, apenas 4% dos
 parlamentares eleitos na Câmara são pretos. TSE

Mês da Negra
Vitimismo?
População brasileira - 55% negros - IBGE

Mais uma conquista!

Consciência 

Mês da Consciência Negra

SINDSEL participa de atividades nas escolas
No mês de novembro, por meio 

do Projeto Africanidade, o SINDSEL 
participou das atividades do mês da 
Consciência Negra na E.E José 
Marciliano da Costa Junior, na 
Biblioteca Pedagógica de Limeira, 
na EMEIEF José Paulino e na 
EMEIEF Prof. Noedir Tadeu Santini. 

 Na ocasião, como em todas as 
outras atividades que a direção do 
SINDSEL participa durante o mês, 
foram realizadas pinturas africanas 
faciais e utilização de turbantes, 
além de ressaltar a importância da 
diversidade, igualdade e do respei-
to pelas diferenças. Essas ações 
fazem parte do projeto de entidade 
promovendo igualdade.

Por  outro lado, as instituições 
trataram da temática com cuidado e 
prestatividade. A escola pedagógi-
ca, as direção e as professoras(es) 
trouxeram a consciência para além 
do tradicional mês e dia ao qual é 
designado em nosso país.

Os professores deram o devido 
cuidado à cultura africana, por meio 
da arte, atividades físicas, costu-
mes e principalmente à quebra de 
paradigmas das próprias alunas e 
alunos com a sua natural beleza e 
cabelo. O SINDSEL parabeniza 
toda a dedicação das escolas e da 
Biblioteca  Pedagógica.

Em 2019 o intuito do SINDSEL é 
estender a atividade por todo o ano.

Diretora Silvana Arado falando sobre os adereços e as maquiagens da cultura africana

Foto - Murilo Pereira/ Comunicação Social  Sindsel
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média nacional (12,4%), a dos pretos (15%) e a dos pardos (14,4%) ficaram acima. IBGE 
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Mês da Negra
Vitimismo?
População brasileira - 55% negros - IBGE

Mais uma conquista!

Consciência 

Mês da Consciência Negra
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Consciência Negra na E.E José 
Marciliano da Costa Junior, na 
Biblioteca Pedagógica de Limeira, 
na EMEIEF José Paulino e na 
EMEIEF Prof. Noedir Tadeu Santini. 
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foram realizadas pinturas africanas 
faciais e utilização de turbantes, 
além de ressaltar a importância da 
diversidade, igualdade e do respei-
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Diretora Silvana Arado falando sobre os adereços e as maquiagens da cultura africana

Foto - Murilo Pereira/ Comunicação Social  Sindsel
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FIQUE LIGADO!FIQUE LIGADO!FIQUE LIGADO!

Meta

MOTORISTAS

O SINDSEL se reuniu com os motoris-
tas dia 17/10 para discutir sobre a 
regularização do setor de ambulância. 
O segmento atualmente debate três 
temas: a necessidade de se ter 
enfermeiros(as) os acompanhando para 
melhor atender a população de Limeira , 
a regularização do setor como Central 
de Ambulância e o reenquadramento de 
cargo como condutor de ambulância. 
Com essas medidas, o segmento 
compreende que traz mais segurança e 
qualidade de atendimento ao trabalho.
A Direção do Sindsel levou as deman-
das para o Secretário da Saúde, o 
qual informou que há um projeto de 
estruturação da Central que será 
construir o espaço ao lado do Samu.
Essa pauta será prioridade em 2019.

ELEJA O SEU!

MONITORAS

O RLT é o elo entre o trabalhador da 
base e a Direção do SINDSEL. No dia 
a dia sempre temos problemas no 
trabalho e muitas vezes é de fácil 
solução, basta comunicar. Então 
para 2019 eleja seu RLT, ou seja, o 
representante do seu local de 
trabalho. Elejam colegas compro-
me�dos, capazes de fazer sacri�cios 
pela luta e que par�cipem das 
a�vidades do sindicato para mantê-
los informados.
O formulário para a eleição já está 
disponível, basta solicitar que iremos 
ao seu local de trabalho.

Esse ano criamos um grupo específi-
co de monitoras(es) onde debatemos 
a Redução da Jornada de 8 para 6 
horas e a transposição de cargos de 
monitores para Educador Infantil. 
Muitas cidades abraçaram essa 
causa e tiveram êxito.
O grupo tomou diversas ações, entre 
elas, uma visita à Comissão na 
Câmara. Após a visita, os vereadores 
da Comissão visitaram os locais de 
trabalho observando reclamações 
como: estrutura para atender 
crianças com deficiências e excesso 
do nº de alunos por monitoras. A meta 
do grupo era de se reunir com o 
secretário da Educação André 
Francesco, fato que ocorrerá dia 19 
de dezembro.

No dia 10 de dezembro de 2018 
realizamos a última reunião de 
RLT's. A reunião pautou principal-
mente o ano de 2018 no funciona-
lismo público já se preparando para 
a Campanha Salarial 2019. No 
espaço de discussão também foi 
abordado a redução de jornada dos 
monitores, transposição de cargos, 
problemas enfrentados na rede, 
projeto moradia, ausência do 
imposto sindical e seus impactos 
na luta, entre outros.
A p r i m e i r a  A s s e m b l e i a  d a 
Campanha de 2019 está prevista 
para a 2ª semana de fevereiro

Base

Direção e RLT’s debatem Campanha 2019

Atendimento Jurídico 
O SINDSEL disponibiliza o serviço gratuitamente aos associados e associadas.

Horário de atendimento: Segunda e Sexta-feira - 11h30 às13h30 / 
Quarta -feira - 9h30 às12h e das 14h às 16h

Contato - 3702-8447/ 3495-4108

Revisão de Estatuto pode trazer avanços 
aos Guardas Municipais de Limeira

Ao cortar a contribuição, o intuito do 
governo e da elite classista que os 
apoia é enfraquecer a luta sindical e 
as mobilização de cunho social. 
Nada se sustenta sem recursos. 
Solicitamos aos servidores que se 
filiem ao SINDSEL para fortalecer a 
e n t i d a d e  p r i n c i p a l m e n t e  n a 
Campanha Salarial e brigar por 
direitos trabalhistas de igual para 
igual! Isso pressupõe investir em 
comunicação, alimentação, com-
bustível para visitar a base, entre 
outros gastos.
Entre no site da Prefeitura, pegue 

impresso o requerimento da 
contribuição sindical e protocole no 
RH fortalecendo a entidade sindical 
que luta por você!
Já existem  decisões judiciais sobre 
a taxa negocial e de que as negoci-
ações coletivas podem atender 
somente filiados ao sindicato. A 
Direção do SINDSEL  não quer 
esses extremos, mas sim que 
vocês servidores públicos reconhe-
çam o quanto nossa categoria 
avançou com o sindicato!
Filie-se, não fique só, juntos somos 
mais fortes!

CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL

No dia 1º de novembro o SINDSEL, 
representado pela diretora Silvana 
Arado, esteve na reunião da 
Comissão do Estatuto da GCM. O 
sindicato tranquiliza os GCM's, pois 
haverá Assembleia antes de 
finalizar e entregar o documento. 
‘‘Para nós, a opinião do trabalhador 
é soberana’’, afirma Nicinha Lopes, 
diretora do SINDSEL! 
O Estatuto da GCM de acordo com 
a lei vigente pode ser revisado a 
cada  3 anos. Ao construir o 
Estatuto, o SINDSEL fez todos os 
esforços na época para que a lei 
pudesse valorizar o segmento. 
Conseguimos muitos avanços, mas 

nada é tão bom que não possa 
melhorar. Neste sentido o Estatuto 
está sendo revisado. A diretora do 
SINDSEL, Silvana Arado compõe a 
Comissão da qual observou ter 
deficiências na lei quando por 
exemplo o GCM estagna na carreira 
ao chegar aos 15 anos de trabalho. 
‘‘Nossa meta é que o guarda 
continue avançando financeiramen-
te mesmo após esse período de 
trabalho, o que não se prevê na lei 
vigente. Também entendemos que o 
regimento da corregedoria dever ser 
revisado, visto que o mesmo traz 
punições severas com resquícios 
ditatoriais’’, diz Nicinha.

A prefeitura finalizou as adequações 
necessárias para registrar a escritu-
ra. Porém, para concluir o devido 
registro era necessário pagar uma 
taxa de R$4612. Com a ausência do 
Imposto sindical esse é um valor 
elevado para o SINDSEL. Porém, 
após não entrar em acordo com a 
Prefeitura, o SINDSEL assumiu o 
custo da taxa.
Nosso projeto e o sonho de moradia 
para servidores não pode parar. 
Vamos realizar eventos de arrecada-
ções e pedirmos a contribuição de 

Escritura de projeto deve ser liberada
todos para a reposição dos gastos e 
demais demandas do projeto.
Depois de 10 anos  de muita luta, 
em breve a escritura poderá estar 
em mãos para que se dê prossegui-
mento  ao projeto
“Agora vai! É muita alegria saber 
que será alcançado o sonho de 
levar moradias ao servidor público, 
que tanto trabalha pelo nosso 
município e não tem condições de 
investir um alto valor numa constru-
ção imobiliária” diz Nicinha, diretora 
do SINDSEL e autora do projeto.

Moradia

Última reunião do ano aquece pauta de Campanha Salarial 2019

Fotos - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL

Fotos - Arquivo SINDSEL

Silvana Arado, diretora do SINDSEL, representando o sindicato  em reunião
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Fotos - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL

Fotos - Arquivo SINDSEL
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SINDSEL  REGISTRA
Festa do Servidor - Mesmo com o corte do Imposto Sindical realizamos a 
tradicional festa do servidor com muita alegria. Entendemos que este encontro 
fortalece a categoria. Porém teremos que nos adequar a nova realidade 
financeira para manter o evento nos próximos anos! Por isso vamos fortalecer 
ainda mais o SINDSEL. Convide seu colega de trabalho para se associar ao 
sindicato. Juntos somos mais fortes!

Fotos - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL


