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sindserv age e avança em plena pandemia!

Foto após reunião, tomando as medidas necessárias!
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Sócias e sócios do SindServ

OLÁ SERVIDORAS E 
SERVIDORES MU-
NICIPAIS.
Nesta edição traze-
mos uma conquista 
que as Assistentes 
de Desenvolvimen-
to Humano (ADH’s), 
conseguiram atra-
vés da luta e orga-
nização de alto ní-
vel. Uma categoria 
unida e quando é 
bem representada, 
consegue avançar. 
Acompanhe a maté-
ria em nosso Desta-
que. Uma das outras 
maiores preocupa-
ções do sindicato, só 
que de forma macro, 
é o massacre que nós 
Servidores Públicos 
(Federais, Estaduais 
e Municipais), esta-
mos sofrendo. É im-
pressionante como 
o Governo federal, 
através das suas 
diabólicas e fami-
geradas REFORMAS 
I N S T I T U C I O N A I S 
nos prejudicam. A 
PEC 32 que está 
tramitando em fase 

final no Congres-
so Nacional, é uma 
mostra do quanto 
vamos perder e se-
remos prejudicados 
de uma maneira tão 
severa que vamos 
ser jogados a beira 
da miséria. Este as-
sunto é tão recor-
rente que o sindicato 
pede atenção e mo-
bilização dos Servi-
dores em geral para 
defesa dos nossos 
próprios interesses. 
Acompanhe a maté-
ria. SindServ mostra 
alguns parceiros que 
promovem ações 
que de uma forma ou 
de outra facilitam a 
vida dos companhei-
ros e companheiras 
filiados ao SindServ. 
Hoje destacamos a 
nossa parceira Cor-
retora de Seguros 
Tonette, tradicional 
e credenciada para 
nos atender da me-
lhor maneira possí-
vel. E a M.M.Trans-
portes, que entrega 
as cestas básicas na 

residência do tra-
balhador com segu-
rança e comodidade 
incomparáveis. 
Vejam as matérias 
e ajude o sindicato 
a compartilhar seus 
serviços com o maior 
número de servido-
res possíveis. 

Sonho que se sonha 
junto, é realidade!
Boa leitura!
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VITÓRIA DAS ADH’S

Ficamos muito feli-
zes quando a cate-
goria consegue suas 
vitórias. Mais uma 
vez a vitória foi das 

POR QUE ENTÃO NAS 
MATERNAIS AULAS NORMAIS?

PREFEITO OUVIU A COMISSÃO. A LUTA DEU RESULTADO!

SINDICATO INFORMA A ORGANIZAÇÃO DAS ADI’S
(AGORA ADH’S) E SUAS CONQUISTAS.

Este foi um dos 
nossos questiona-
mentos. Por que as 
profissionais que 
atendem nossas 
crianças nas mater-
nais estariam traba-
lhando normalmen-
te? O pior de tudo é 
que praticamente em 
todas as maternais 
não haviam equipes 
de limpeza e higie-
ne para recepcio-
nar adequadamente 
este público tão es-
pecial! Este serviço 
de limpeza foi reali-
zado pelas próprias 
ADH’s em plena 
pandemia!Isso sem 
falar que as próprias 
servidoras seriam 
responsáveis pelos 

seus Equipamen-
tos de Proteção In-
dividual (EPI’s). O 
SindServ se mexeu. 
Em Julho de 2020, o 
sindicato já cobrava 
medidas da Prefeitu-
ra Municipal (Proto-
colo: 042489/2020)
tendo como base a 
Instrução Norma-
tiva da Secretaria 
de Educação do dia 
24 de julho 2020. 
O sindicato queria 
ter ciência de que 
as medidas seriam 
devidamente apli-
cadas. Além disso, 
nos reunimos várias 
vezes com as repre-
sentantes das ADH’s  
– em ambiente con-
trolado, previamente 

Além disso, o Pre-
sidente Eduardo e a 
diretoria do setor da 
Educação bem como 
o jurídico do sindi-
cato, a Dra. Andréia 
Dourado, se reuni-
ram e mantiveram 
contatos em outros 
momentos a fim de 
viabilizar as reuni-
ões entre a categoria 
com a administra-
ção. Mais uma vez, 

a Secretaria Cile-
ne Bittencourt teve 
participação efetiva 
neste avanço das 
Assistentes. Vejam 
as imagens. Em uma 
“live” no dia 02 de 
março deste ano, o 
prefeito Furlan, em 
suas redes sociais, 
anunciou para todos 
ouvirem que a par-
tir do dia seguinte, 
todas as maternais 

também estariam fe-
chadas até segunda 
ordem. Além disso, 
o que também fun-
cionou muito bem na 
mobilização, foi que 
o prefeito atendeu a 
necessidade que a 
categoria reivindi-
ca há tempos: EN-
QUADRAMENTO DA 
CATEGORIA PARA 
O QUADRO DE MA-
GISTÉRIO. 

PERIGO DE CONTAMINAÇÃO 
EM SALA DE AULA

Segundo a própria 
comissão da catego-
ria, a transição legal 
já está sendo provi-
denciada e informa-
remos mais novida-
des. Parabéns pelo 
exemplo de organi-
zação à todas as As-
sistentes de Desen-
volvimento Humano 
da nossa cidade.

ADH’S – Assistentes 
de Desenvolvimento 
Humano – Categoria 
combativa e presen-
te no sindicato.

Um grande perigo 
ronda os trabalha-
dores da Educação. 
O RETORNO PRE-
SENCIAL ÀS AULAS. 
As aulas formais, nas 
escolas do ensino 
fundamental e técni-
co, municipalizados, 
estão suspensas 

devido aos grandes 
problemas sanitários 
que envolvem a con-
taminação do CO-
VID-19, como todos 
sabem. Este assunto 
foi tema em várias 
edições anteriores 
do jornal do sindica-
to.

higienizado, usamos 
máscaras e álcool 
em gel – e consegui-
mos montar a pauta 
e o mais importante, 
a mobilização da ca-
tegoria que fechou 
as decisões da co-
missão que as re-
presentam até hoje. 
As aulas presenciais, 
até então, não re-
tornaram nas Esco-
las Municipais. Mas 
nas creches sim. Os 
encontros além de 
presenciais nestas 
condições relatadas, 
o sindicato se reúne 

muitas vezes em en-
contros on-line com 
a categoria.Tivemos 
outro documento 
protocolado neste 
ano, no dia 08 de Fe-
vereiro, (Protocolo: 
009702/2021) onde 
o SindServ procu-
ra saber as ações da 
prefeitura no senti-
do de informar por 
exemplo, se houve 
uma consulta pública 
quanto ao desejo dos 
pais e dos alunos em 
retornarem presen-
cialmente naquelas 
condições do mo-

mento. Saber tam-
bém as medidas sa-
nitárias adotadas em 
ambiente escolar, 
e em quais escolas. 

Haveria testes para 
todos? Entre vários 
outros questiona-
mentos.
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LEMBRANDO AOS SERVIDORES
O SINDICATO, ATRAVÉS DOS SEUS PARCEIROS OFERECEM SERVIÇOS

 QUE SÃO MUITO ÚTEIS E IMPORTANTES EM ÉPOCA DE PANDEMIAS 
E ISOLAMENTO SOCIAL.

RECEBA SUA CESTA EM CASA.
O sócio pode receber 
em casa a sua ces-
ta básica todo mês, 
com segurança e co-
modidade. 
MM TRANSPORTES. 
Parceiro do sindi-

cato, oferece este 
serviço, prático e 
barato. Basta o in-
teressado procurar 
o sindicato e fazer o 
seu cadastro.. ligue 
para 4163-4050, e 

Um dos grandes pro-
blemas encontrados 
por nós trabalha-
dores que sofremos 
diretamente os efei-
tos e os perigos da 
pandemia na pele, 
é a de deixarmos a 
família desprotegida 
em caso de tragédia. 
Infelizmente os dias 
de hoje nos obrigam 
a pensar nisso. 
A CORRETORA DE 
SEGUROS TONET-
TE, é uma empre-
sa tradicional e com 
muita credibilidade 
no setor de Seguros 
das mais variadas 
modalidades. São 
seguros que cabem 
no bolso do traba-
lhador e que geram 
um conforto emo-
cional ao pai e mãe 
de família, caso al-

guma coisa aconteça 
conosco. Para saber 
mais sobre esta mo-
dalidade que cres-
ceu tanto nos últi-
mos anos, ligue para 
o seu sindicato no 
número 4163-4050, 
ou diretamente com 
a senhorita Adria-
na no telefone: 11-
9.8234-2392.Co-
nheça tudo, tire as 
suas dúvidas, con-
sulte preços, promo-
ções e as melhores 
condições para sua 
tranquilidade emo-
cional. Lembrando 
que é exclusivo aos 
sócios do SindServ 
e tem descontos em 
Folha de Pagamento. 
FILIE-SE AO SIND-
SERV. SINDICATO 
FORTE, CATEGORIA 
FORTE!

VOCÊ QUER FICAR MAIS SEGURO?

SEGUROS DE VIDA, SEGUROS DE AUTOMÓVEIS, MOTOS
E PARA BICICLETAS! SEGUROS PARA CELULARES 

E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SEGUROS 
RESIDÊNCIAIS, E ATÉ PREVIDÊNCIA

 PRIVADA.

ligue:
11. 2805.0592 ou

Adriana 11. 98234.2392

SEGUROS EM ÉPOCA
 DE PANDEMIA

fale com o atendi-
mento. A empresa 
M.M. Transportes 
(011- 9. 3731.9362 
- Marquinhos) ga-
rante a sua entrega, 
por apenas R$ 12.00 
(doze reais) mensais 
e descontados em 
Folha de Pagamento.
Importante:
Lembre-se que o 
interessado deverá 
liberar a entrega da 

cesta à empresa para 
que a cesta possa ser 
retirada com facili-
dade. Basta entrar no 
site da Prefeitura de 
Barueri https://por-
tal.barueri.sp.gov.
br/ - intranet – rh 
on-line – e encon-
trar onde autoriza a 
entrega . rápido, fá-
cil, prático e seguro. 
Daí garanta o recebi-
mento o ano todo. 
O distanciamento 
social exige este tipo 
de serviço. Não é só-
cio ainda? FILIE-SE 
AO SEU SINDICATO. 
SINDSERV JUNTO 
COM A CATEGORIA 
EM TODOS OS MO-
MENTOS.
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A PEC 32 QUE VAI ACABAR COM O
FUNCIONALISMO COMO CONHECEMOS.

O SindServ há muito 
tempo vem avisan-
do sobre as tramoias 
que as mudanças 
propostas pelo Go-
verno Federal desde 
que o ex-presidente 
Temer e sua turmi-
nha deu o golpe nos 

ELES QUEREM ACABAR COM A NOSSA CARREIRA E DIREITOS ADQUIRIDOS.

trabalhadores. As 
“REFORMAS” que 
tanto a elite defen-
de, só vieram para 
destruir os direitos 
dos trabalhadores e 
extinguir os sindica-
tos bem com a JUS-
TIÇA DO TRABALHO 

NO BRASIL. Aprovar 
a reforma adminis-
trativa no funciona-
lismo público é uma 
das grandes metas 
do governo do presi-
dente Jair Bolsonaro. 
Recentemente, um 
novo episódio tornou 

a nossa evolução 
ainda mais compli-
cada. Deputados 
membros da Frente 
Parlamentar da Re-
forma Administra-
tiva propuseram ao 
Congresso a exten-
são das mudanças 
para quem já é fun-
cionário público, o 
que não está previs-
to no texto original. 
Entre outros pontos, 
o texto altera os re-
gimes de contrata-
ção e estabilidade, 
a possibilidade de 
extinguir órgãos e 
cargos e a demissão 
por mau desempe-
nho, além de sim-
plificar o acúmulo de 
cargos. Obviamen-
te, utilizando os cri-
térios apresentados 
pelos gestores, não 
dos trabalhadores. 
Não serão mais pa-
gos o anuênio, que 
é o reajuste do sa-
lário em 1% por ano; 
a licença-prêmio 
em todos os âmbitos 
e a aposentadoria 
compulsória, como 
espécie de punição 
ao servidor. Estão 
proibidas a conces-
são de reajustes sa-
lariais retroativos; 
a incorporação ao 
salário de valores 
referentes ao exer-

cício temporário de 
cargos e funções; a 
promoção com base 
apenas no tempo de 
serviço; a redução de 
jornada sem a res-
pectiva redução de 
salário, exceto por 
motivo de saúde e a 
redução da jornada e 
da remuneração para 
os cargos típicos de 
Estado. Os cargos 
comissionados e as 
funções gratifica-
das serão gradativa-
mente extintos para 
dar lugar aos novos 
cargos de liderança 
e assessoramento. E 
uma parte deles será 
ocupada mediante 
seleção simplificada. 
As vagas de secre-
tários e as de asses-
soramento, conside-
radas estratégicas, 
serão de livre nome-
ação e exoneração.  
Dá para entender 
porque, né? Caro 
sócio, como este é 
um tema muito am-
plo, importante e 
detalhado, traremos 
mais informações 
sobre este Projeto 
de Emenda Cons-
titucional 32, nas 
próximas edições da 
Folha do Servidor. 
Fique atento!
Mas queremos dei-
xar bem claro a todos 

que o Governo Bol-
sonaro quer destruir 
tudo aquilo que não 
somente os Servi-
dores Públicos con-
seguiram construir 
historicamente, mas 
destruir todo aquilo 
que beneficia os tra-
balhadores de for-
ma geral. Bolsonaro 
odeia os trabalhado-
res. Até agora ele não 
fez NADA, absolu-
tamente NADA, que 
nos favoreça. Só nos 
prejudicou até agora. 
Nem ao povo pobre 
brasileiro. Enquan-
to isso, a pobreza, 
a fome, a miséria 
avassala o povo.
Quem vai se benefi-
ciar com isso tudo? 
Os patrões que vão 
explorar o trabalha-
dor quase que sem 
direitos nenhum, 
sem sindicatos e sem 
Justiça. 
Acompanhem mais 
as nossas publi-
cações. A VERDA-
DE deve ser a nossa 
aliada.

FILIE-SE E FORTA-
LEÇA O SEU SIN-
DICATO. CHEGA 
DE NEGACIONIS-
MOS. CHEGA DE  
FAKES NEWS.
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graduação
Senac

Pós-

Vem se reinventar.
Se você quer evoluir na carreira, precisa de um modelo  de  
ensino transformador. É por isso que a nova Pós-graduação 
 do Senac tem aulas presenciais e não presenciais. E também  
tem duração de 1 ano*,  TCC opcional* e disciplinas oferecidas
 como cursos de extensão. Descubra os cursos de Controladoria 
e Finanças, Gestão da Comunicação em Mídias Digitais, Gestão 
Estratégica de Pessoas e Gestão de Negócios. Afinal, evoluir seu  
lado profissional pode ajudá-lo a transformar a sua vida. *C
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Inscreva-se em sp.senac.br/senac-osasco

/senacosasco@senac.osasco
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A MELHOR ÓTICA
DE BARUERI.

AV. HENRIQUETA MENDES GUERRA, 168/208
CENTRO - BARUERI (NO BOULEVARD)

MELHORES MARCAS COM 
OS MENORES PREÇOS.

11 4198.1955
11 4198.7508

COBRIMOS QUALQUER ORÇAMENTO

ASSOCIADOS SINDSERV
TEM DESCONTO EM FOLHA
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