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SE NÃO REVER É GREVE GERAL!!!

CAMPANHA SALARIAL 2019 - CHAME OS SERVIDORES DO SEU LOCAL DE TRABALHO!
PROTOCOLAMOS OFÍCIO SOLICITANDO NOVA NEGOCIAÇÃO. SE NÃO REVER O DISSÍDIO 
NA  APROVAREMOS GREVE GERAL A PARTIR DE 28/03ASSEMBLEIA DO DIA 26/03
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Editorial

A proposta de reajuste de 1,94% 
dividido em 2 vezes é de desqualifi-
car e  desrespeitar o funcionalismo 
público. Com garra, compromisso 
e coragem a diretoria do Sindsel 
vem lutando junto aos servidores e 
cobrando investimento na valorização 
da nossa categoria. Com nossa luta 
conseguimos ao longo dos anos investimen-
tos que possibilitaram reajuste real, conquistamos plano de 
carreira, mudamos o limitador do vale alimentação,  conseguimos 
reajuste no piso, entre outros benefícios.
Nunca um prefeito debochou dos servidores como o Botion. 
Comissionados são nomeados todos os dias desobedecendo a 
justiça. Gasta dinheiro com coisas não necessárias no momento 
como o relógio-ponto no valor 700 mil reais para assediar ainda 
mais os servidores. O secretariado nunca tem respostas para 
demandas diárias, fora que alguns tentam intimidar atendendo 
com grosserias.
A Secretaria da Saúde não tem coragem de negar abonada para os 
cargos de patente alta, aí cria CI assediando os trabalhadores e 
negando abonada. Em todo momento nos ameaçam que vão tirar 
direitos como abonada e Plano Médico.
Sindicância nesse governo virou instrumento de perseguição. A todo 
momento vemos uma sindicância aberta por futilidades sobrecarre-
gando o setor e abalando o psicológico do servidor e do sindicato.
Material de limpeza, material pedagógico e dentário virou artigo de 
luxo, o trabalhador que se vire! Salas de aula são verdadeiros 
depósitos de crianças, sem contar que mudam currículo escolar sem 
discutir com professor, que é o elo fundamental para uma educação 
de qualidade e emancipadora. O atendimento de crianças de 
creches está cada vez mais precário. Falemos também da defasa-
gem dos monitores, tanto sacrifício sem valorização que muitos 
adoecem por falta de condições de trabalho. Na Zoonoses não é 
diferente, pois exigem planilhas sem dar condições para realizar o 
trabalho! Está aí o surto de dengue assombrando nossa cidade.
A mão desse prefeito está pesando no nosso ombro! Vamos 
REAGIR e PARAR para que possamos sentir o nosso valor. 
Nunca nenhum direito veio de graça. É greve ou vamos ter que 
engolir esse desaforo.

Eunice Lopes
Diretora do SINDSEL

Porque repudíamos a proposta de Botion:
Campanha Salarial 2019

Participe!

Dissídios da Região:
Iracemápolis -  reajuste geral e  reajuste �� ��
no vale-alimentação para todos;
Araras -  � de reajuste real;�,�
Piracicaba - Recomposição inflacionária � ��,���
Americana - Mesmo há � anos atrás a Prefeitura 
declarando falência, o governo oferece �,���;

Limeira - �,��� dividido em � vezes
 Governo Mario Botion, vocês ofendem 
o funcionalismo e a cidade de Limeira�

VERGONHA

Em Pregão eletrônico publicado no dia 21 de 
março, consta o processo de contratação de 
empresa para registro de ponto eletrônico dos 
funcionários públicos de Limeira. Você quer 
saber o valor total? 

R$722.500
Muitas de nossas pautas podem ser 
atendidas com esse gasto:

Impacto anual

Trabalhador valorizado é benefício de 
todos! Estimula o funcionário, aumenta 
seu poder de consumo e movimenta o 
mercado de Limeira!

Fique ligado�

Em vermelho, Governo Botion em constante queda� 
Essa é a pior proposta apresentada para com a atual direção do 
SINDSEL! Inclusive os índices desse governo não param de cair!

Até quando?

Confira nossos reajustes 
Ano % Inflação

2006 5.51 3,14%

2007 4.5 4,45%

2008 5,5 5,9%

2009 Abono de R$60,00 4,31%

2010 5,20 5,9%

2011 7,00 6,5%

2012 7,84 5,83%

2013

2014

2015

2016

11,81

5,68

7,7

10,36

5,91%

6,40%

10,67%

6,29%

2017 4,76 4,76%

2018 3,0 2,89%

2019 1,94 3,89%

A dança do orçamento
Não é brincadeira, mas como se fosse a dança das cadeiras, 
governo Mario Bo�on em menos de 40 dias apresentou 3 
diferentes cálculos da folha de pagamento dos servidores 
municipais. A publicação dos dados orçamentários é 
obrigatória, por isso que é feita por técnicos que ganham 
em média 10 mil por mês. Quem ganha com a manipulação 
dos dados? A quem interessa?
No dia 12 de março na Mesa de negociação a Prefeitura não 
apresentou nenhuma proposta, apenas os impactos 
orçamentários de nossas reivindicações. Nosso primeiro 
contato com a Prefeitura ocorreu dia 24 de janeiro com 
boas perspec�vas para o cenário da Campanha, ocasião a 
qual a diretora Nicinha Lopes dialogou com o prefeito Mario 
Bo�on sobre as prioridades dos servidores.
Em publicação do dia 28 de fevereiro no Jornal do 
município, nota-se que o gastos com Pessoal reduziu para 
43%, diferente dos 45% publicado em 30 de janeiro de 2019.
Porém, nos dias seguintes, a Prefeitura começou a divulgar 
que  ‘‘superou o limite prudencial de gasto com a folha de 
servidores. e os gastos a�ngiram 52%, acima do limite 
prudencial de 51,3%, bem próximo do teto previsto na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, que é de 54%". Lembrando 
que essa lei está revogada.
Em nota enviada à imprensa dia 18, a administração 
afirmou que o gasto de 52% "reúne algumas variáveis, tais 
como: a folha de pagamento, despesas com vale-refeição, 
com plano médico dos servidores, e com repasses para o 
Ins�tuto de Previdência Municipal de Limeira (IPML)".
Entretanto, nossa diretora Nicinha Lopes reafirma que ‘‘os 
especialistas da prefeitura sabem perfeitamente que não pode 
pôr plano médico, não pode pôr vale-alimentação na folha. Na 
folha você trata das questões salariais". De acordo com nosso 
estudo feito por especialista financeiro Pio Romera, com o 
reajuste de 12%, os gastos chegariam a 46,15%.

Feijão subiu 27% e você nos 
oferece 1,94% dividido por 2?

Botion 

Servidores,
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A representação encaminhada pelo 
Ministério púlblico referente ao 
Contrato Administrativo nº 195/2014, 
tem como objeto a locação de 
câmeras de monitoramento. O 
vereador questiona o município de 
Limeira ter pago R$ 9,4 milhões por 
60 meses pela locação dos serviços e 
também sobre a possibilidade de  
implantar o Sistema Detecta, que 

Enquanto a valorização não chega...
Suposto superfaturamento no contrato administrativo da 
Muralha Digital é denunciado pelo vereador Waguinho da 
Santa Luzia

reúne o maior banco de dados da 
América Latina e não tem custo.
A representação cita que em Americana 
o serviço custa R$ 1,075 milhão, mas 
por 12 meses. Em Pedreira, o valor do 
serviço é R$ 150 mil.
Em Jaguariúna, no valor de R$ 90 mil 
(30 dias); em Santo Antônio de Posse, 
no valor de R$ 700 mil por 12 meses. 

Ações para ajudar a Campanha:
Todos os trabalhadores de preto para identificar nossa unidade e respeito;
Estamos encaminhando abaixo assinado repudiando a proposta do 
governo, ASSINEM;
Entre no perfil do prefeito e solicite valorização;
Acompanhe nossa página do Facebook e compartilhe as publicações;
PARTICIPEM DE NOSSA ASSEMBLEIA TERÇA-FEIRA, DIA �� DE MARÇO
NO SALÃO SOCIAL DO SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO , ÀS ��H��.

Num universo em que a categoria é 
majoritariamente feminina, quem 
toma as decisões do Governo Botion 
é essa bancada�

Eles representam seus anseios�


