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CAMPANHA DE SALARIAL 2020 - Fique ligado!

CAMPANHA SALARIAL 2020 - CHAME OS SERVIDORES DO SEU LOCAL DE TRABALHO!
O SINDSEL já está dialogando com a Prefeitura e apresentando a pauta! Fiquem atentos à nossa 
Assembleia no dia 18/02, às 18h no Salão Social do Sindicato da Alimentação!

Arrecadação aumentou e a valorização?

Juntos somos mais fortes, filie-se!
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Editorial

O mandato do Botion chega ao fim e nada 
foi feito no sentido de valorizar os 
servidores durante todo esse governo
Apresentamos dados concretos de que o 
orçamento de Limeira está crescendo e no entanto o 
percentual de gasto com pessoal diminuiu de 47% em 2015, para 44% em 
2019 demonstrando o achatamento salarial.
Caros amigos, valorizar trabalhadores parte por princípios morais e 
políticos de que o trabalho tem seu valor, mas o que vemos no Brasil e em 
Limeira são governos completamente descomprometidos com a classe 
trabalhadora. O arrocho nos trabalhadores brasileiros se expressa através 
da Reforma Trabalhista, da Reforma da Previdência e da estabilidade no 
serviço público. Inclusive, para aprovar essas leis o governo responsabiliza 
os servidores pelas mazelas da sociedade na tentativa de desmobilizar e 
desacreditar a categoria perante a sociedade.
Pois bem, nesta edição mostramos por meio de dados que o orçamento 
cresceu. É também possível observar o grande número de comissionados 
com altos salários, enquanto que servidores de carreira amargam 3 anos 
consecutivos sem reajuste real e perdendo poder de compra.
Vocês me conhecem, nunca fugi da luta pela nossa valorização, mas só 
conseguiremos bons resultados se todos abraçarem a causa!

Eunice Lopes
Diretora do SINDSEL

Congresso aborda Campanha 
 

Congresso SINDSEL 2019

Arrecadação de Limeira 

O 4º Congresso do SINDSEL, 
realizado no dia 13 dezembro de 
2019, teve como tema “Cenários, 
desafios e perspectivas na garantia 
de direitos!”. O evento realizado 
durante o período da manhã e da 
tarde na Câmara Municipal de 
Limeira, contou com a presença de 
diretores, representantes de local 
de trabalho e servidores interessa-
dos. 
Em sua programação, o Congresso 
realizou três palestras: Reformas 
Desestruturantes com Dão Real 
Pereira dos Santos,  Orçamento 
das finanças do mun ic íp io e 
impacto salarial com Pio Romera, 
S a ú d e  d o  Tr a b a l h a d o r  c o m 
Carolina Grando e Campanha 
Salarial abordada pela diretora do 
Sindsel, Eunice Lopes.
‘‘Muitos esforços foram emprega-
dos para que esse momento ímpar 
da classe trabalhadora do serviço 
público de Limeira e da construção 
coletiva tornasse realidade e assim 
pudéssemos dar mais um passo na 
unidade da categoria, ampliando o 
exercício da democracia.”, diz a 
diretora Nicinha Lopes. Ainda 
acrescentou que o SINDSEL quer 
compar t i lhar com todos, que 
buscam uma sociedade mais justa e 
igualitária “ nossa satisfação em ver 
o Sindsel destacando-se, sendo 
instrumento de combate à explora-
ção dos trabalhadores e de defesa 
de um serviço público de qualidade”.
O congresso abriu espaço para 
discussão dos assuntos aborda-
dos, incluindo o debate com os 
servidores presentes na atividade.
A lém dos debates temát icos 
específicos, o SINDSEL neste 
congresso vislumbrou  para 2020 

um Coletivo Setorial Sindical visto a 
diversidade de cargos presentes na 
categoria, auxiliando na mobilização 
e fortalecendo nossa Campanha 
Salarial 2020.

O congresso é o fórum consultivo 
para definição das linhas de 
atuação do Sindicato, mediante 
ava l iação da rea l idade da 
categoria, da situação política e 
social do país e das relações 
intersindicais, de que participam 
os delegados escolhidos pelos 
integrantes da categoria nos 
locais de trabalho, de acordo com 
o Regimento Interno cada edição.

O que é o Congresso?

Agora é a hora de nosso debate à favor da valorização da categoria e para 
isso contamos muito com sua par�cipação! Não vamos perder tempo 
para que o prefeito não use o ano eleitoral como desculpa!
Já aprovada no Congresso, em dezembro de 2019, a pauta foi protocola-
da dia 06/02 e apresentada na Mesa de negociação do dia 11/02.
Nossa primeira Assembleia será dia 18/02, às 18 horas, no Salão do sindica-
to da Alimentação na qual será possível acrescentar demandas na pauta. 
Para fortalecer nossa Campanha Salarial faremos a 1ª Caminhada pela 
valorização do serviço público em nossa data base, dia 1º de março. No 
final faremos um encontro e um piquenique no Parque Cidade.
A Arrecadação do município em 2019 teve superávit de R$ 
43.427.129,97. No ano passado, durante campanha Salarial, o governo 
"planejava" queda, porém, o Sindsel já prévia superávit.
A receita cresceu 7,25% e a inflação foi de 4,48%  Tem dinheiro para 
reajustar os salários!
O gasto com folha caiu para 44,7%. Vale lembrar que com nossas lutas em 
2015 esse índice chegou à 47,96%, que mesmo assim não a�nge o  limite 
de alerta de responsabilidade fiscal que é de 48,60%. Lembramos que o 
limite prudencial é de 51,3% e o máximo é de 54%.
Fiquem atentos às informações sobre a campanha salarial em nossos 
grupos de Whatsapp e nossa página do Facebook! 
Par�cipem! Juntos somos mais fortes!

Atendimento psicológico
Saúde

Assembleia - Dia 18/02 - 18H
Local: Salão Social do Sindicato da Alimentação

Salarial e Saúde do trabalhador

O SINDSEL agora também tem um profissional responsável pelo atendimento 
psicoterapêutico. O profissional de psicologia é aquele que, em sua formação, 
se prepara para auxiliar as pessoas a enfrentarem as mais diversas situações 
de suas vidas através da fala, buscando entender as emoções e fazendo com 
que estas pessoas conheçam e entendam a si mesmas. Por isso, são 
conhecidos também como “médicos da mente” ou “médicos de alma”.

A psicoterapia traz muitos benefícios à saúde mental. Os principais são:
 - Melhora da autoestima;
 - Maior tolerância à frustração;
 - Autoconhecimento;
 - Superação de traumas e dificuldades;
 - Desenvolvimento pessoal.

Faça sua agenda: 3495-4108

O que Botion fez 
pelos servidores?

No segundo semestre de 2019 recebemos oficialmente a Escritura da Área 
de Moradia para os Servidores Municipais, fruto de nossas Campanhas 
Salariais, greves e persistência na Luta. 
Desde então, nossa Diretoria tem corrido atrás dos tramites burocráticos e 
também das negociações com construtoras, além de verificar a viabilidade 
de uma cooperativa habitacional e contar com a Secretaria de Habitação. 
Já conseguimos em janeiro deste ano a aprovação da Secretaria de 
Habitação da Certidão para enquadramento de empreendimento de 
Interesse Social. Para finalizar as negociações com as construtoras é 
necessário ter o perfil social econômico dos já inscritos. 
Por isso o SINDSEL promoverá a atualização cadastral dos já inscritos de 02 
a 05 de março, das 8h ás 19h em sua sede, localizado no Largo José 
Bonifácio, 26 Centro. Trazer cópia dos documentos pessoais e do cônjuge 
(se tiver), dos dependentes- RG, CPF, Certidão de Nascimento/Casamento, 
Comprovante de Endereço atual, Comprovante de Renda (holerite), 
Carteira de Trabalho, Extrato atualizado do FGTS (aos que tiver).
Lembramos que para se manter inscrito é necessária a atualização dos dados!

Projeto Moradia a todo vapor!

Campanha Salarial

cresce acima da inflação

Caminhada: Inscrições até 21/01 com seu RLT,, Whatsapp do  
SINDSEL ou pelo e-mail imprensa@sindsel.org

Foto: Comunicação SINDSEL/Murilo Pereira

Foto: Comunicação SINDSEL/Murilo Pereira

Congresso realizado na Câmara teve entre uma das abordagens as Reformas Desestruturantes do Brasil

Assembleia em Campanha Salarial 2019
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Congresso realizado na Câmara teve entre uma das abordagens as Reformas Desestruturantes do Brasil

Assembleia em Campanha Salarial 2019
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Projeto Africanidades

O SINDSEL durante todo o ano 
real iza formação, palestras, 
debates com diretores, conselhei-
ros e RLT’s, além de visitar locais 
de trabalho para refletir sobre a 
importância da igualdade racial por 
meio do projeto Africanidades. Este 
projeto conta com oficina de 
turbantes e pintura para divulgação 
da cultura negra. Em 2019 o 
sindicato visitou várias escolas, 
entre elas: EE Prof. Odecio Lucke,  
E M E I E F  M a j o r  J o s é  L e v y 
Sobrinho; CEIEF Profª Maria 
Paulina Rodrigues Provinciatto; 
CEIEF Prof. Arlindo de Salvo; 
EMEIEF Prof. Raquel Aparecida 
Gonçalves Franceschi;  e CI 
Orlanda Grisi Rocco. Além disso, 
esteve na Casa da Mulher de 
Cordeirópolis dialogando com as 
Promotoras Legais sobre a mulher 
negra no mercado de trabalho e no 
mundo sindical.  Se todos fizermos 
nossa parte, faremos do Brasil um 
país mais igual.

Realizado anualmente, o  Natal Solidário é uma tradicional ação Social do 
SINDSEL com o intuito de acolher e presentear crianças carentes de Limeira, 
proporcionando também uma interação entra a entidade, escola e bairro! O 
projeto é um momento de dialogar com os pais e discutir sobre o processo 
educativo, e proporciona a interação entre  servidores e a população de Limeira

Fotolegenda

O piso salarial dos profissionais da 
rede pública da educação básica em 
início de carreira foi reajustado em 
12,84% para 2020, passando de R$ 
2.557,74 para R$ 2.886,24. O piso é 
uma referência mínima do salário 
do(a) professor(a) no Brasil. 
Esse acréscimo, em vigor desde 
2009, está previsto na Lei do Piso (Lei 
11.738), de 2008, a qual estabelece 
que o piso salarial dos professores do 
magistério seja atualizado anual-
mente. 
É de extrema importância não só 
para os profissionais da Educação 
como para a própria sociedade a 
valorização dos professores e 

professoras. Isso também proporcio-
na melhores resultados na aprendiza-
gem de nossas crianças.
Por esse motivo, nesta Campanha 
Salarial 2020, o SINDSEL reivindicará 
um reajuste específico para essa 
categoria, além deo reajuste real.
Durante o Governo Hadich e o governo 
Botion, o SINDSEL  promoveu esse 
debate buscando um diferencial aos 
professores, porém, ambos prefeitos 
não reconheceram o valor dos profes-
sores. O sindicato continuará essa luta 
agora em 2020!
 A Campanha Salarial 2020 já está em 
pauta! Fiquem atentos e participem de 
nossas Assembleias!

Educação

Piso dos professores tem
reajuste de 12,84%

SINDSEL organiza atividades sobre o tema nas escolas 

Natal Solidário 2020
Foto: Comunicação SINDSEL/Murilo Pereira
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