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Editorial 

Sem servidor público a cidade para. Em tempos de 
desmonte do serviço público, o SINDSEL criou o 
Prêmio Servidor nota 10 para refletir sobre a 
relevância do serviço público e a necessidade 
em ter pessoas dedicadas nesse segmento. 
Nós lidamos e prestamos serviços essenciais à 
vida, portanto, cada dedicação merece 
reconhecimento. Ao visitar os locais de trabalho 
observamos muitos colegas dedicarem aquele 
carinho a mais na profissão. Sendo assim, como forma de 
reconhecimento e incentivo, no mês de outubro criaremos a medalha de 
honra ao mérito.
Como Participar?
Reúna seus companheiros de local de trabalho e indique apenas 1 nome 
de sua unidade. Faça um relatório descrevendo por quais motivos este 
servidor está em destaque. Envie um e-mail para imprensa@sindsel.org 
até 11/10. É importante observar que além da dedicação, criatividade, 
assiduidade, responsabilidade e comprometimento com o serviço 
público são critérios indispensáveis.

Eunice Lopes
Diretora do SINDSEL

Escritura de área de moradia para 
CONQUISTA

Dissídios da Região:

Projeto Africanidade

Na manhã do dia 05 de setembro de 
2019, a direção do SINDSEL e seus 
representantes de local de trabalho 
es�veram na área des�nada à 
moradia de servidores públicos de 
Limeira. Na ocasião, prefeito Mário 
Bo�on fez oficialmente a entrega da 
escritura da área.
Localizado na Avenida Cônego 
Manoel Alves, Parque Residencial 
Abílio Pedro, o terreno de 14 mil m² 
foi devidamente desafetado e 
conquistado após reivindicação do 
SINDSEL na Greve de 2011 durante o 
Governo Silvio Félix.
No Governo Hadich, mesmo com 
muita insistência da direção do 
sindicato, o então prefeito deixou a 
documentação engavetada impossi-
bilitando a con�nuação do projeto. 
Com a administração Bo�on  foi 
retomada a discussão sobre a área e 
ficou  acordado  agi l idade  no 
processo. Neste período, o governo 
encaminhou ao cartório a inscrição 
da escritura. Após várias re�ficações 
e exigências, finalmente se findou 
mais um passo desse projeto 
histórico do SINDSEL.
“Quando o trabalho é feito com muita 
insistência e muito amor o resultado 

Prêmio Servidor Humanizado

acontece. Não foi fácil em todo esse 
período, porém nunca deixamos de 
persis�r por esse momento. Fiz 
questão de trazer flores vermelhas 
em homenagem a todos que dedica-
ram suas vidas em prol da luta por 
direitos a terra e moradia. Ao contem-
plar os servidores, o projeto  ajuda a 
desafogar o déficit de habitantes sem 
moradia em Limeira”, diz Nicinha 
Lopes, diretora do SINDSEL.

Trabalhadores da Saúde
O SINDSEL tem recebido inúmeras 
denúncias de abuso de poder da atual 
administração.  O sindicato entende que 
dificuldades entre chefias e funcionários 
historicamente existem devido conflito 
de interesses. No entanto, assédio, 
perseguição, descumprimento de leis e 
diretrizes não serão aceitos pela direção 
de nossa en�dade. Muitas são as 
reclamações direcionadas à Secretaria 

da Saúde, bem como as transferências 
de agentes de saúde que prestaram 
concurso para trabalhar em determina-
da região e mesmo assim são remane-
jados sem aviso prévio, sem vale 
transporte, causando transtorno na vida 
do servidor(a). Também temos inúmeras 
reclamações de chefias nomeadas que 
não têm o mínimo  de humanização na 
maneira de lidar com as pessoas.

A Secretaria da Saúde também tem 
descumprido a Lei 41 de forma arbitrária 
ao dificultar  a concessão de abonadas.  
Na Central da ambulância, os motoristas 
estão perdendo sua carga horária extra 
prejudicando suas condições financeiras. 
Estes mesmos trabalhadores sempre 
�veram comprome�mento em organizar 
suas vidas para atender os pedidos de 
horas extras de forma abrupta.

Desde sua posse, a direção do SINDSEL tem dado relevância à pauta do 
racismo. O assunto é de extrema importância ao debate público e a 
conscien�zação da população, visto que a população negra ainda sofre 
exclusões em seu co�diano. O sindicato tem realizado eventos, palestras, 
apresentações e visitas às escolas para dialogar mais sobre a cultura 
africana e seus significados.
Novembro é o mês da consciência negra e os locais de trabalho que 
�verem interesse em agendar uma a�vidade conosco, agendem pelo 
telefone 3495-4108 ou pelo e-mail imprensa@sindsel.org.  

ATENÇÃO -

De acordo com o Prefeito Mario 
Bo�on, estudos realizados pela 
Secretaria de Habitação apontaram 
que a área poderá comportar entre 
570 e 610 moradias ver�cais.
O SINDSEL e toda sua direção agradece 
a persistência e a luta de todos os 
servidores públicos municipais de 
Limeira que es�veram com o sindicato 
acreditando no projeto e par�cipando 
dos atos pela moradia!

servidores é oficialmente entregue

No dia  de outubro, às 9 19
horas, realizaremos um ato de 
ação de graças em comemora-
ção à conquista do terreno. 
Poderão par�cipar todos os 
servidores sócios inscritos no 
projeto. Na ocasião faremos 
uma Assembleia  na  qual 
orientaremos e definiremos os 
próximos passos do projeto.
Traga seu lanche comunitário e 
vamos par�lhar juntos a conquista. 
Para seu conforto traga uma toalha 
ou lençol para o piquenique.
A Assembleia será na própria área 
do terreno, localizada na  Avenida 
Cônego Manoel Alves, Parque 
Residencial Abílio Pedro.

Assembleia

Fique atento, pois no dia 26 de outubro às 19h30 haverá nossa tradicional 
Festa do Servidor – Noite de Flashback, no Centro de Lazer do SINDSEL em 
comemoração ao mês do Servidor Público.
Os sócios terão entrada gratuita de até 2 convites, sendo convites adiciona-
is a R$10 cada. Já para servidores não sócios a entrada será R$30. Durante o 
evento haverá sorteio de brindes aos servidores públicos presentes!
A re�rada dos convites se dará  entre os dias 7 e 11 de outubro na sede 
do SINDSEL, localizada no Largo José Bonifácio, 26, Centro.

Centro de Lazer do SINDSEL

Eventos

Fotolegenda

No desfile de 7 de setembro em Limeira, o SINDSEL esteve presente no 
bloco do Grito dos Excluídos, junto de outras en�dades sindicais e 
movimentos sociais.
O Grito dos Excluídos é um movimento nacional ins�tuído desde 1995 no 
qual en�dades defendem a vida como prioridade e denunciam tudo aquilo 
que a afeta e a agride. Neste ano, o SINDSEL levou a bandeira principal 
contra o Assédio Moral  no Serviço Público, além dos servidores que 
levaram reivindicações setoriais, como a redução de jornada de monitores.

Diretora Nicinha Lopes e toda a diretoria colegiada do SINDSEL recebendo oficialmente a escritura da área doada

Foto: Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL

26/10 - 19h30

da Moradia
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A pressão do trabalho e da vida 
co�diana muitas vezes pode 
causar doenças e transtornos 
emocionais.  Entre os fatores que 
potencializam essas enfermidades 
podemos destacar: a divisão do 
trabalho, pressões por horas 
extras, sobrecarga de trabalho, 
pressão por turnos, pressão por 
prazos e resultados (metas), 
assédio moral, e etc.
O SINDSEL ciente dessas situa-
ções de muitos trabalhadores  
passará a contar com atendimen-
to psicológico para auxiliar a lidar 
com os sintomas evitando proble-
mas maiores com a saúde.
 O projeto também dará  auxílio 
aos professores associados que 
necessitam de orientação para 
lidar com seus alunos.
O atendimento terá início no dia 

FIQUE LIGADO!FIQUE LIGADO!FIQUE LIGADO!
Trabalhadores 

O SINDSEL tem recebido muitas 
reclamações sobre a não concessão da 
falta abonada na Secretaria da Saúde. 
Solicite seu direito com 10 dias de 
antecedência, caso pretenda utilizá-lo.  
Porém, se negado, nos comunique para 
darmos o devido encaminhamento.

Motoristas

O SINDSEL entrou em contato com o 
governo para saber mais sobre o proble-
ma relacionado aos motoristas da Central 
da Ambulância, os quais reclamam que 
foram convocados para fazer horas extras 
durante anos, porém a nova coordenação  
cortou de forma abrupta ocasionando 
desfalque no salário. A coordenação 

A partir do mês de outubro de 2019, 
uma equipe do SINDSEL passará nos 
locais de trabalho para recadastrar os 
sócios e filiar novos servidores e 
servidoras públicas do município.
A intenção é atualizar os dados e 
conseguir ter acesso aos filiados do 
SINDSEL com maior rapidez. 
Além disso, precisamos fortalecer 
ainda mais nossa entidade, uma vez 
que a Reforma Trabalhista impôs 
novos grandes desafios para a 
organização dos trabalhadores, bem 
como ao financiamento das entida-
des que atuam em nome da sua 
categoria com o intuito de desmobili-
zar a classe trabalhadora.
A melhor resposta que podemos dar a 

esta reforma é mostrar a força de nossa 
articulação, uma vez que JUNTOS 
SOMOS MAIS FORTES!
Por isso, incentive seus colegas de 
local de trabalho a preencherem o 
recadastramento de filiados e aos que 
ainda não são, se tornarem novos 
associados do SINDSEL. 

SINDSEL lança recadastramento de 
da Saúde sócios com sorteio de uma televisão

justificou que a Central de ambulância 
continuará necessitando desse serviço 
extra, porém apenas diminuiu as horas 
para atender a legislação. Também 
informou que após acabar com o banco de 
horas, os motoristas do Samu não serão 
mais convocados a cobrir com horas extra 
na Central e deste modo normalizara a 
situação na Central de ambulância.
Motorista, se a Central não tiver bancos 
de horas e a coordenação convocar 
outro setor para cobri-lo, denuncie. 
Nosso departamento jurídico informa 
que se trata do princípio da impessoali-
dade passível de processo.

Congresso

A partir de outubro, tanto os 
sócios que fizerem o recadastra
mento, quanto os novos filiados 
entrarão automaticamente num 

 ao final sorteio de uma televisão
desta campanha.

Contamos com você!

O Congresso é a maior instância de 
decisões da categoria., o qual ocorrerá 
em dezembro de 2019.
Procure pela nossa entidade e participe!

1º de outubro. Agende seu 
horário com direito a 4 sessões. As 
vagas são limitadas!
Não fique só! Conversar com um 
psicólogo pode te levar a enfrentar 
com mais tranquilidade suas 
dificuldades e os problemas que 
você lida no seu dia a dia!

A prá�ca do método pilates previne 
o aparecimento de lesões por 
esforço repe��vo, como artrose, 
bursite e tendinite, e auxilia no 
tratamento de pessoas com hérnia 
de disco, escoliose, quando não 
estão mais na fase aguda da doença.
O pilates é indicado porque é uma 
a�vidade de baixo impacto nas 
ar�culações, feito com poucas 
repe�ções, com alongamento, 
flexibilidade e com um alto grau 
de percepção corporal.
A aulas acontecem das 17h30 às 
18h30  e das 18h30 às 19h30, nas 
segundas e quartas-feiras, no 
Salão Social do Sindicato da 
Alimentação, localizado na 
Rua Siqueira Campos, 
96, Centro de Limeira.

Se você �ver um grupo no local de 
trabalho que tenha interesse em 
par�cipar, o SINDSEL poderá avaliar 
a possibilidade do programa ir até 
vocês. O valor para sócios é de R$50 
reais e não sócios R$150.
Entre em contato e reserve sua vaga 
pelo telefone 3495-4108.

.

Atendimento psicológico Você sabia que o SINDSEL 
organiza aulas de Pilates?

Saúde do trabalhador


