
Campanha Salarial 2015
Direto ao ponto!

Todo ano a mesma coisa. Desde que 
conseguimos adiantar nossa data base 
de maio para janeiro (ganhando assim 
4 meses de reajuste) a história é a 
mesma: já nos primeiros dias de janeiro 
o telefone começa a tocar com servidores 
querendo informações acerca do 
reajuste.

Em 2015 não tem sido diferente, logo, 
vamos aos fatos:

Em nenhum ano a administração 
consegue fechar o ano anterior antes de 
30 dias (lá se vai janeiro).

Fechado o ano anterior, o Sindicato 
começa a pedir reunião para abrir as 
negociações, mas como fevereiro é 
menor (4 semanas), e tem o feriado de 
carnaval (que leva uma semana), o 
Executivo sempre enrola para realizar 
a primeira reunião que ,  acaba 
acontecendo na última semana de 
fevereiro (lá se vai fevereiro).

Em março, fechadas as negociações, o 

projeto de lei vai para a câmara e, com 
todos os trâmites legais, o servidor 
recebe em março com o novo salário, 
mas também recebe o retroativo de 
janeiro e fevereiro, ou seja, sem prejuízo 
financeiro nenhum.

Sindicalistas são, por natureza, 
idealistas e esperançosos, por isso, 
sempre continuamos imaginando que 
as administrações completarão suas 
obrigações dentro dos prazos, mas a 
dura realidade não é essa. Não 
desistimos.

O IBGE disse que o INPC de 2014 
foi de 6,23%, e o MEC concedeu um 
reajuste  do Piso Nacional dos 
Professores de 13,01%, são os índices 
que serão nossos parâmetros, nosso 
ponto de partida.

Abraços,

Ricardo Valverde
Presidente do Sindsesp

Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Santana do Paraíso

sindsesp@gmail.com
www.sindsesp.org

http://facebook.com/sindsesp

Boletim informativo do Sindsesp
Rua Tiradentes,88,Centro.
3251-6191 / 3251-5513

EXPEDIENTE

‘‘os poderosos até podem matar
uma,duas ou três rosas,

porém, nunca conseguirão
 impedir que a primavera venha’’.

Che Guevara
Boletim
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Plano familiar
Servidor, 

cônjuge, pai, mãe
sogro, sogra

filhos menores de 21 anos 
e demais dependentes.

Anuidade R$ 200,00
Dividido em até 3X
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TRAZEM: 28/02

ADESÕES ATÉ 



Assédio Moral?
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3251-6191
3251-5513

Retratação
Diz o ditado popular: ‘‘errar é humano, permanecer no erro é burrice’’, por isso, uso este espaço para me retratar de 

afirmação veiculada no boletim de novembro de 2014 onde escrevi: ‘‘... o prefeito pessoalmente, foi aos locais de trabalho 
ameaçar os servidores de perca dos direitos conquistados’’. Na ocasião, tinha sido informado, verbalmente, por alguns 
servidores de que o prefeito ameaçou o retorno às 8 horas caso a paralisação do dia 30 acontecesse.

Em conversa com o Secretário de Governo, Fabrício e com o Procurador Geral, Jairo, em ocasiões diferentes, foi me 
informado que o prefeito nunca dissera tal coisa. Preocupado de ter cometido uma injustiça, fui aos servidores e constatei que 
o prefeito disse que: ‘‘não entendia o motivo de quem já trabalha 6 horas de parar ’’  e acrescentou que ‘‘tinha receio de não 
conseguir implantar as 6 horas para a saúde e ter que voltar todos para 8 horas’’, a interpretação correu por conta dos 
ouvintes e quando a informação chegou, pareceu-me outra coisa. Dia  05/02/15, em conversa com o Prefeito, o mesmo me 
afirmou, pessoalmente, que nunca havia feito ameaça nenhuma neste sentido. Por tudo exposto, esclareço e peço desculpas 
pelo meu erro. Buscarei sinceramente que tal não se repita. Não abro mão de minhas convicções, dentre elas destaco a de que a 
palavra de um homem é um dos bens de maior valor em sua vida.

Abraços,
Ricardo Valverde

Presidente do Sindsesp
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Fomos informados pela Administração de que haverá processo seletivo para provimento dos atuais cargos que estão 
ocupados por servidores contratados.

O processo seletivo não afetará quem ingressou pelo processo seletivo antigo, que está valendo até que se defina o 
pedido do Sindicato ao Ministério Público.

Mais informações poderão ser obtidas no site do Sindicato.

Informações sobre o Processo Seletivo

Após diversas tentativas de conversa com a Secretária de Educação, Gezilda, e com o Procurador, Jairo, todas sem 
sucesso, o Presidente do Sindicato reuniu-se com o Prefeito Zizinho para pedir mudanças na regra de designação 
(dobra). 

O impasse é porque o Sindicato considera injusto e ilegal que um dos critérios seja o número de atestados médicos.
O prefeito ficou de responder ao Sindicato sobre o pedido.

Acerca do piso dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Saúde (endemias), devido à demora do 
Executivo em aplicar a lei, o Presidente do Sindicato procurou o prefeito e o mesmo ficou de resolver a situação 
imediatamente. Estamos aguardando a manifestação do prefeito nesta última semana de fevereiro.

Sobre o piso dos professores, temos ouvido do Governo, pelo secretário Fabrício, de que Zizinho considera que paga 
o piso por causa da proporcionalidade. O Sindicato discorda mas faz uma observação pertinente: com o reajuste de 
janeiro de 2015 no valor do piso, Santana do Paraíso paga menos que o proporcional ao Piso. Como ficarão as coisas 
daqui para frente?

Sindicato pede mudança na regra das designações

Piso dos ACS, AS e Professores


