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Jorna l  do NOVEMBRO 2013

SS
02 DE DEZEMBRO

Servidores de São José, dia  
2 de DEZEMBRO DE 2013  
será um dia de luta pela melhoria 
nas condições de trabalho, mais 
respeito com o servidor e em 
defesa da nossa previdência.

Neste dia, mais uma vez, o 
SINTRAM-SJ estará entregando 
à prefeita municipal Adeliana Dal 
Pont um ofício com as nossas rei-
vindicações e solicitando audiên-
cia. Desde o término da nossa his-
tórica greve, a prefeita não recebe 
o Sindicato para discutir as rei-
vindicações da categoria. Infeliz-
mente as denúncias de assédio 
moral das chefias, o desrespeito 
da junta médica, a falta de respos-
ta nos processos administrativos, 
o não pagamento de direitos como 
a insalubridade, salário família, 

Dia de luta por melhores condições de 
trabalho e defesa da nossa previdência

quinquênio, está gerando grande 
insatisfação na categoria.

A direção do Sindicato vem 
se reunindo com alguns secretári-
os. Foram inúmeras audiências, 
mas poucos encaminhamentos: a 
regulamentação das seis horas 
para os ACE , Assistentes Sociais 
e Psicólogos; a mudança de classe 
para os ACS e ACE; o horário de 
verão para os ACS; a transforma-
ção do cargo de auxiliar de enfer-
magem em técnico de enferma-
gem; a gratificação para os enfer-
meiros; a criação dos cargos de 
coordenador pedagógico da edu-
cação infantil e secretária de esco-
la; revisão das funções dos auxili-
ares de ensino; respostas dos pro-
cessos administrativos e para pio-
rar, tem secretários que não rece-

bem o sindicato, assim fica difí-
cil, é um desrespeito com os servi-
dores!

Em campanha, a atual Prefe-
ita reconhecia  a importância do 
servidor para o município e pro-
meteu mudanças. Quase um ano 
se passou e nada foi feito para 
melhorar essa situação.

Para piorar, a Prefeita não 
cumpriu o acordo da greve, pois o 
projeto que amplia a licença sin-
dical para 5 diretores  a partir da 
próxima gestão, ainda não foi 
aprovado. A nova direção do sin-
dicato já foi eleita e a lei não foi 
aprovada. Cumpra o acordo!

O momento é este, junte-se a 
seus colegas nesta luta. Vamos 
exigir melhores  condições de tra-
balho e respeito!

ATO PÚBLICO - 16 horas - Em frente à Prefeitura 
Lançamento da campanha: “SJPREV: Devolvam o que roubaram do servidor” 

DATA: 02 de DEZEMBRO de 2013 (2ª feira)         
HORA: 13:30 horas (1ª chamada) e 14:00 horas (2ª chamada)
LOCAL: Ginásio de Esportes no Centro Histórico de São José.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA:
Prestação de contas do Sindicato da gestão 2011/2013;  

Posse da nova diretoria eleita nos dias 12 e 13 de novembro;  

Eleição do novo Conselho Deliberativo e Fiscal do SINTRAM-SJ;  

Avaliação de 2013 e  planejamento para 2014. 
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Há anos lutamos pela isono-
mia entre os ACTs mensalistas e 
horistas, e neste ano o executivo 
encaminhou à Câmara de Vereado-
res o Projeto de Lei garantindo a cor-
reção dos salários para 2014 e 2015.

Desde o início deste ano esta-
mos discutindo com o executivo a 
criação de mais vagas de auxiliares 
de sala, até que enfim a lei foi apro-
vada.

A Eleição de diretores que 
ocorreu no dia 21 de novembro é 
uma luta histórica da educação por 
gestão democrática. Com a extin-
ção dos cargos comissionados de 
diretores a prefeitura economizou, 
mas não repassou estes valores para 
a gratificação por função que será 
devida aos diretores eleitos. Por isso 
reivindicamos a correção do Projeto 
de Lei. 

A proposta de hora-atividade 
apresentada pelo executivo é prati-
camente a mesma proposta  apre-
sentada pelo Sindicado e aprovada 
na assembleia da categoria do dia 8 

Vamos exigir o pagamento 
do PMAQ aos servidores confor-
me Decreto estabelecido pelo 
município de São José. Mas não 
se iludam colegas! Nossa luta é 
por salários dignos para TODOS 
os servidores da saúde. Estes 
incentivos podem ser retirados a 
qualquer tempo.

Os servidores da Guarda 
Municipal participaram de uma 
assembleia da categoria no dia 5 
de novembro, onde foram discuti-
dos vários assuntos de interesse 
desses trabalhadores, como a 
regulamentação da eleição do 
Comando. Foi eleita uma comis-
são que está se reunindo para 
montar uma lei que regulamente o 
processo. Além da assembleia 
geral do dia 2 de dezembro que 
esperamos contar com a partici-
pação efetiva da guarda, teremos 
uma assembleia da categoria no 
dia 10 de dezembro para discutir-
mos no grande grupo a proposta 
de lei construída pela comissão.

Na Assembleia 
do dia 2 de 
dezembro de 
2013 teremos a 
posse da nova 
diretoria do 
SINTRAM-SJ 
eleita nos dias 
12 e 13 novembro 
de 2013 para 
o mandato 
2013/2016:

As 10 ações para a educação apresentadas 

pelo executivo são resultado da nossa LUTA 

de outubro, com exceção dos auxili-
ares de ensino da educação infantil, 
que não poderão aumentar a carga 
horária. Estamos mobilizados para 
garantir este direito.

A USJ é lembrada como par-
ceira do executivo na hora de ofer-
tar cursos de pós-graduação para os 
profissionais da rede municipal de 
ensino, mas está esquecida pela 
atual gestão  quando se trata de 
Plano de Carreira para os professo-
res e sede própria. 

Por isso companheiros, não 
tenham dúvidas que, tratando-se de 
São José e do governo municipal, 
nossas conquistas virão somente 
após muita luta e mobilização. 
Vamos ficar atentos!

ELEIÇÃO DO CONSELHO DO SINDICATO

PMAQ NÃO É SALÁRIO

GUARDA MUNICIPAL

Diretoria Eleita
 Presidente – Jumeri Zanetti, 
 Secretário Geral – Marcos Aurélio dos Santos, 
 Diretor de Finanças e Administração –Giovanio Rossi, 

Diretora de Política Sindical e Imprensa – Iliane Turnes,  

 Diretor do Departamento dos Profissionais da Área Civil  
   – José Carlos da Silva, 
 Diretora do Departamento dos Profissionais da Área da  
   Saúde  Alessandra Gorges, 
 Diretores do Departamento dos Profissionais da 
   Educação – Andrea Vicente e Rafael Rodrigo de Melo 
Suplentes: 
 1º) Zoê Bittencourt Bergler; 
 2º) Dayane Beatriz da Silva Pagliuso; 
 3º) Patricia Carmem Rodrigues; 
 4º) Michela da Silva Pereira Silva.   

Nesta mesma 
assembleia 
elegeremos 
o conselho 
deliberativo 
e fiscal .   

Participe você 
também dessa 
grande equipe, 
seja conselheiro 
do Sindicato!


