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o ‘‘os poderosos até podem matar

uma,duas ou três rosas,
porém, nunca conseguirão

 impedir que a primavera venha’’.
Che Guevara

ABONO ALIMENTAÇÃO
Assim que ficamos sabendo do corte, tomamos as providências

Como era de se esperar, neste mês falaremos do 
corte do abono alimentação dos servidores.

Todos os documentos citados aqui encontram-se 
no site do sindicato: www.sindsesp.blog.com para 
consulta.

Assim que soubemos do corte ilegal no pagamento 
dos servidores, solicitamos, através do o�cio 202 de 
19 de agosto de 2013, a cópia da CI 326, assinada pelo 
Secretário de Obras, solicitando o corte no 
pagamento do abono alimentação dos servidores.

Antes mesmo da resposta da Administração (que 
estava muito atrasada!), confirmamos com os 
servidores e constatamos que realmente o que 
temíamos aconteceu! Com a CI do Secretário de 
Obras, o bene�cio, conseguido a duras lutas pelo 
Sindicato, legalizado pelo Acordo Cole�vo assinado 
com o Execu�vo, foi ignorado pela Administração.

Com a cópia da CI em mãos, vimos que o que foi 
alegado era de que: ‘‘Conforme orientação do 
Governo, Fazenda e Jurídico os funcionários que 
trabalharem ate as 13:00hs não terá direito a vale 
alimentação, ressaltamos em informar que está se 
trata de uma decisão do Governo ...(sic)’’.

Imediatamente, dia 5 de setembro de 2013, 
encaminhamos o�cio 207 com pedido administra�vo 
ao Execu�vo solicitando o imediato cumprimento da 
lei e pagamento dos valores re�dos ilegalmente por 

se tratar de questão de direito!
Vencido o prazo de resposta e sabendo que a 

enrolação seria a de sempre, acionamos o nosso 
departamento jurídico e nossos advogados 
impetraram uma Mandado de Segurança com pedido 
de liminar na vara da Fazenda Pública da nossa 
comarca.

Desta forma, a demanda agora é judicial! Nunca 
aceitamos e nunca aceitaremos que direitos sejam 
cortados! Uma Administração que respeita os 
servidores e seu Sindicato não se presta a um papelão 
destes! Sen�mo-nos ofendidos, desrespeitados e 
usurpados de nosso direito! As condições de trabalho 
estão de mal a pior! Não tem EPI’s, uniformes, 
material para trabalhar nas escolas e até mesmo 
material para trabalhar na saúde e ainda cortam o 
direito do servidor! 

É assim que o Governo atual pretende conduzir o 
Execu�vo por mais 3 anos? Nossos pedidos ‘‘param’’ 
nas mesas dos Secretários. No jurídico, há pedido de 
mais de 3 meses, mo�vo pelo qual solicitamos na 
úl�ma reunião uma postura mais séria aos nossos 
pleitos.  Precisamos de mais celeridade da 
Administração...se não querem que cobremos dia 
após dia, cumpram prazos e respondam os nossos 
o�cios. Afinal, uma Administração que respeita o 
Sindicato, respeita o servidor, mas o contrário é 
verdadeiro, se tentam enrolar o Sindicato, enrolam o 
servidor! Se querem nosso aplauso, apresentem 
resultados, caso contrário, vamos à luta!

Vendo, infelizmente, a decepção estampada no 
rosto do servidor que recebeu menos do que teria 
direito, cumpre-nos garan�r a todos que lutaremos 
até onde pudermos para restaurar o direito que nos 
foi �rado. 

Novas informações poderão ser ob�das no site ou 
pelo telefone do Sindicato.

 
Ricardo Valverde

Presidente

Sindsesp - Sindicato dos Servidores dos Municípios de Santana do Paraíso e Mesquita



6 horas
Mais um avanço! Agora, exceto os vigias (pendente de reunião que será 
marcada pelo vigia Alício), os motoristas (pendente de reunião que será 
marcada pelos motoristas Leomar e Vantuil), operadores de máquinas 
(pendente de resposta do prefeito Zizinho após reunião) e os profissionais da 
saúde (pendente de resposta do Secretário de Governo, Fabrício, marcada 
para o dia 4 de outubro), todos os demais servidores da Prefeitura trabalham 
em 6 horas diárias. O avanço se deu porque, até a reunião da úl�ma quarta-
feira (25/09), onde as 6 horas estavam em caráter experimental, mudou-se 
para defini�vo. A única ressalva foi de que se a implantação das 6 horas gerar 
problemas, a Administração procurará o Sindicato para discu�r o que vai ser 
feito. Desta forma, parabenizamos o esforço dos servidores que mostraram 
ser possível prestar um bom serviço público mesmo com a jornada reduzida.

www.sindsesp.blog.com
Temos enfrentado algumas dificuldades técnicas com o nosso site. Ora pelo 
grande número de acessos (ele fica fora do ar), ora pelas atualizaçãoes (que 
desaparecem) cada dia um novo problema. Nosso site (blog) é gratuito e não 
há profissional que faça a manutenção, por isso, para atender melhor a nossa 
necessidade de informação estamos contactando um web designer para 
desenvolver um site novo, melhor!

Assédio Moral?
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3251-6191
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http://facebook.com/sindsesp

3251-6191
3251-5513

Tiradentes,88,Centro

sindsesp@gmail.com

www.sindsesp.blog.com

Contato

NOVOS

Com 89,3% dos votos, o servidor escolheu ganhar 
uma Cesta de Fim de ano do Sindicato neste ano de 
2013, seguido de Festa para os servidores (9,5%) e 
do Baile (1,2%). Com a decisão da maioria, o 
servidor pode esperar que vai ser muito bom! 
Melhor que ano passado!

Cesta de fim de ano

Ultrapassam de cento e vinte servidores que já procuraram o Sindicato com a 
documentação para ajuizar ação de cobrança referente ao desconto indevido 
do vale transporte (os 6%). Todos que ainda não procuraram e que tem o 
interesse de procurar, entrem em contato conosco.

Retroativo do vale-transporte

Cesta

FestaBaile

Em visita à Secretaria de Obras, nos deparamos com diversos servidores com 
calçados rasgados, alguns sem os devidos EPI’s. O sindicato cobrou uma 
postura da Administração e informou que os servidores que não �verem 
calçados permanecerão à disposição da Prefeitura, no pá�o, recebendo! O 
servidor não pode ser punido por uma falha da Administração. Todos que não 
possuem calçados fornecidos pela Prefeitura NÃO PRECISAM SAIR PARA O 
CAMPO, podem ficar na Secretaria de Obras. Não podem ir para casa ou 
faltar! Ficam cumprindo horário no Pá�o da Obras até que o calçado chegue. 
Servidor, não coloque sua saúde em risco! Qualquer problema, procure o 
Sindicato!

Operacionais sem calçados


