
Vamos fazer Greve?

Servidores,
o Sindicato sempre teve uma conduta de transpa-

rência com os servidores que representamos. 
Por isso mesmo, após uma reunião com a 

Diretoria do Sindicato, ficou decidido fazer este 
boletim para dar todas as informações disponíveis 
a vocês servidores, para que a 
melhor decisão seja tomada.

Desde que fundamos o 
Sindicato, o ano de 2017 foi o 
primeiro na história de 
Santana do Paraíso em que o 
servidor teve uma recomposi-
ção parcial. Em 2018 foi o 
primeiro ano em que não 
houve recomposição nenhu-
ma. Até agora em 2019, 
também não houve nenhuma 
recomposição.

Nossa data base é janeiro.
Nossas perdas salariais 

acumulam, no Governo Luzia do Kim, quase 8% 
para os servidores e quase 11% para os professores.

Desde janeiro temos reuniões mensais com a 
Prefeitura e o nosso único assunto tem sido a 
recomposição salarial. 

Na última reunião com o Sindicato, a Prefeitura 
nos entregou um Impacto Financeiro de que está 
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EXPEDIENTE

‘‘Nossa maior fraqueza está em desistir.
O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez.’’

Thomas Edison
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Este boletim está disponível no site:
www.

sindsesp
.com.br

Entenda a situação atual para que juntos, tomemos as melhores decisões para os Servidores 
da Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso.

gastando 54,89% da receita corrente líquida com 
pessoal, já tendo, segundo eles, ultrapassado o limite da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Sexta-feira (26 de abril de 2019 ), atendendo a um 
pedido que o Sindicato faz desde 2012, a Prefeitura 
propôs uma adequação ao piso para os professores, em 

duas parcelas (uma em 
2019 e outra em 2020), por 
meio de Lei Municipal, sem 
retroativo.

Contudo, a proposta da 
Prefeitura atende só os 
professores. 

Para todos os demais 
servidores não há nenhuma 
proposta de recomposição 
salarial.

Quando dizemos todos os 
demais servidores, estamos 
nos referindo aos garis, 
administrativos , ACSs , 

pedagogos, ajudantes, auxiliar de serviços gerais, 
enfermagem, ACEs, fiscais, diretores de escola, assis-
tentes sociais, nutricionistas, motoristas, etc..., ou seja, 
todos os servidores de todas as Secretarias, inclusive da 
Secretaria de Educação.

Quero deixar bem claro que a readequação ao piso dos 
professores é uma luta do Sindicato em favor da 

Boletim informativo do Sindsesp
Rua Sagrado Coração, 293, Centro
3251-6191 / 3251-5513

PARAÍSO

Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos dos Municípios de 
Santana do Paraíso, Mesquita, Joanésia e Braúnas

GREVE

CARREGANDO...

Santana do Paraíso - MG



ouvida! De fazer valer o seu direito! Juntos somos 
mais fortes!

Não adianta decidirmos parali-
sação, manifestação e greve com 
poucos servidores. É a união que 
faz a força!

Converse com os seus colegas 
servidores e fale com os Diretores 
do Sindicato sua opinião.

Os Diretores do Sindicato na 
Prefeitura de Santana do Paraíso 
são: Ricardo, Kelly, Dentinho 
motorista, Tida do Prédio, Bebê da 
Saúde, Marilane Professora, 
Wanderley Motorista, Elson da 
Obras, Israel Motorista, Ritha 
Professora, Liliane da Prefeitura, 
Lucinha do Ipabinha, Daniel da 
Dengue, Neide do IPTU, Lourdes 
Vigia, Maria Antunes do Águas 
Claras e Pinguim da Obras.

Você pode também manifestar sua 
opinião nos grupos do whatsapp, 
no Facebook do Sindicato, por 
telefone ou e-mail.

Isso sim é compromisso e respeito ao servidor!
Abraços,

Ricardo Valverde
Presidente do Sindsesp

categoria há vários anos e que somos favoráveis à 
proposta.

Como entidade representativa, 
vamos marcar uma reunião com os 
professores para ouvir da boca deles 
se aceitam ou não a proposta.

Outro ponto a ser esclarecido foi a 
fala do Executivo, na última 
reunião, de que ‘‘pretende, após 
avaliação e estudo, demitir contra-
tados e comissionados’’.

O Sindicato defende o pleno 
e m p r e g o  e  l a m e n t a  q u e  a 
Administração tenha chegado a este 
ponto, onde será necessária a 
redução dos contratados e comissio-
nados , inclusive , necessidade 
defendida pela maioria dos servi-
dores que representamos.

E m  a c e s s o  a o  Po r t a l  d a 
T r a n s p a r ê n c i a  n o  d i a 
29/04/2019, o sistema, atualizado 
no mesmo dia, informava 513 
concursados, 376 contratados e 80 
comissionados.

Diante deste cenário, a Diretoria do Sindicato 
reunida em 29/04/2019, segunda-feira, pela 
manhã, concluiu que a decisão mais sábia é de ouvir 
os servidores, para juntos fazermos o que for 
necessário.

Chegou a hora de fazer com que a sua voz seja 
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’’

Depilação a laser
Limpeza de Pele
Criolipólise
Depilação normal
Maquiagem
Micropigmentação
Massagem redutora
e mais...
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PRECISANDO DE AUXÍLIO 
EM 

QUESTÕES JURICIAIS?

Novo Convênio


