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EDITORIAL
Com certeza, o que os servidores públicos municipais de São
José esperavam de um prefeito socialista era muito mais do que Djalma
Berger vem fazendo ao longo destes dois anos e meio . Em fevereiro de
2009, logo após assumir a prefeitura, o prefeito declarou à imprensa que
encontrou o caos na saúde em São José e que o Plano de Carreira seria a
solução para a falta de servidores.
Após dois anos e meio, o que temos, é um Projeto de Lei na
Câmara de Vereadores que NÃO atende as reivindicações dos
servidores e uma promessa, que dia 1º de agosto de 2011, as mudanças
solicitadas pela categoria serão encaminhadas à Câmara! Que
mudanças serão estas? Será que as reivindicações dos servidores foram
atendidas?
Há quase três anos, estamos DISCUTINDO a revisão do
enquadramento para os professores mensalistas, a isonomia salarial
entre ACTs mensalistas e horistas, regência de classe ao apoio
pedagógico, a legalização da
hora-atividade dos professores
mensalistas e a implantação da hora-atividade aos horistas, a
incorporação da regência de classe e a gratificação por especialidade na
aposentadoria!
Desde o ano passado, a informação era que os projetos estavam
prontos e que bastava o prefeito encaminhá-los à Câmara. Mas no dia 20
de junho deste ano, em audiência com o Prefeito Municipal, ele mesmo
disse que não havia projetos! Na audiência seguinte o Sindicato se
comprometeu em elaborar os projetos e assim o fez. No dia 14 de julho
foram protocolados aos secretários da Administração e da educação os
projetos da educação! Agora temos certeza de que realmente os projetos
estão PRONTOS! Basta o Prefeito enviá-los à Câmara de Vereadores!
Este é o cenário de São José! Precisamos nos UNIR e exigir que
o prefeito atenda nossas reivindicações!
No dia 1ºde agosto teremos vigília na Câmara de Vereadores, a
partir das 19h.
Dia 2 de agosto às 19h teremos uma audiência pública na
Câmara de Vereadores que discutirá o Projeto de Plano de Carreira que
está na Câmara!
E no dia 3 de agosto será nossa Paralisação, com assembléia às
9h no auditório do Colégio Municipal Maria Luiza de Melo.
Portanto, discuta com seus colegas em seu local de trabalho e
participe destas atividades!
"Cada um de nós tem importância como INDIVÍDUO, mas é na
AÇÃO COLETIVA que repousa toda a energia e potencial da
LUTA DE CLASSE”.

Ano 22 - nº 11 - julho 2011

POR NOVAS CONQUISTAS E
PELA GARANTIA DE NOSSOS DIREITOS:
3 DE AGOSTO, PARALISAÇÃO GERAL!
Por que parar no dia 3 de agosto?
Pela aprovação e implantação de um Plano de
Cargos Carreira e Salários que, verdadeiramente, valorize
o servidor!
Pela revisão do enquadramento das professoras
mensalista, corrigindo um erro histórico!
Pela incorporação na aposentadoria da regência de
classe e da gratificação por especialidade!
Pelo concurso de remoção e aumento de carga
horária anualmente!
Pela legalização da hora-atividade aos mensalistas e
a implantação aos horistas!
Pela implantação do Piso Nacional do Magistério!
Pelo aumento do piso do Auxiliar de Sala!

Você servidor, que está
indignado com o descaso
do prefeito Djalma Berger,
venha para a Luta!
Vamos dar um basta!
Queremos AÇÃO!
Chega de ENROLAÇÃO!
ATENÇÃO! Atividades na CÂMARA DE VEREADORES às 19H:
 01 de agosto Vigília e dia 02 de agosto Audiência Pública
sobre o Plano de Carreira!

PARALISAÇÃO COM ATO PÚBLICO E ASSEMBLEIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Presidente do SINTRAM-SJ, de acordo com o Estatuto do sindicato, CONVOCA todos os servidores municipais
de São José para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

DATA: 03 de agosto de 2011 (4ª feira) HORA: 9:00h/ 9:30h (2ª chamada)
LOCAL: Auditório do Colégio Municipal Maria Luiza de Melo
PAUTA: 1- Informes
2 - Eleição dos delegados para 13ª Plenária da CUT
3 - Avaliação da nova proposta apresentada pelo executivo
4 - Encaminhamentos (indicativo de greve)

À tarde, teremos Ato Público em frente à Prefeitura! Concentração à partir das 13:30h
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Saúde

8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ
Na Conferência Municipal de Saúde após a fala de abertura do
Promotor de Justiça Jádel, nos questionamentos, o agente de Endemias e
Diretor de Saúde do SINTRAM/SJ, Valdir Freitas Araújo fez os
seguintes questionamento:
“Por que o prefeito Djalma Berger fala tanto em valorização dos
servidores municipais, mas paga a um pai ou uma mãe de Família um
salário de R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais) por 40 (quarenta)
horas semanais?”
“Por que é necessário fazer diversas greves para obter um plano
de cargos e salários, já que consta na Constituição Federal e na Lei do
SUS?”
Após os questionamentos o servidor e sindicalista foi aplaudido
pelos demais presentes. Mas infelizmente nem o Prefeito Municipal,
nem a Secretária da Saúde Daniela Rabelo, presentes no evento,
responderam estes questionamentos!
Talvez, por que não tenham resposta!

A DESVALORIZAÇÃO DO SALÁRIO
DOS AGENTES DE ENDEMIAS
Desde a criação do cargo em 2001, o Agente
Especial de Saúde, vem sofrendo perdas
salariais ,veja a comparação: em 2001 um
Auxiliar de Enfermagem da Família recebia
R$450,00 e o Agente Especial de Saúde
R$320,00. Hoje os Auxiliares de enfermagem
da família recebem R$1.200,00
E os Agentes R$637,00.
Os Agentes Especiais de Saúde esperam que o
Plano de Carreira corrija essa defasagem!

TRATAMENTO ARBITRÁRIO COM OS SERVIDORES DA SAÚDE
Não bastasse as péssimas condições de
trabalho oferecidas pela SMS de São José, os
trabalhadores, agora, têm que se preocupar com as
represálias; ou seja, ou você concorda com as
atrocidades impostas ou você sofrerá punições
absurdas ,como foi o caso de um médico que recusouse a continuar trabalhando em sua Unidade de Saúde
quando apresentou-se uma nova chefia , indicada por
um vereador, o que já não é novidade para todos!
Essa funcionária já havia sido chefe
anteriormente e com uma péssima atuação!A rejeição
desta nova chefia foi praticamente unânime, porém
somente três pessoas se deslocaram até a SMS para
falar com a Diretora de Atenção Básica que os recebeu
e disse que nada poderia ser feito pois era uma

indicação política, Saúde Pública como mercadoria de
troca e favores políticos, que imoralidade!
Após dois dias, somente uma pessoa foi
chamada na SMS, o Médico em questão, que recebeu
uma punição de 15 dias de afastamento, o famoso
gancho. Na suspensão por escrito, uma das alegações
era que o médico havia abandonado sua agenda para
fazer a reclamação na SMS. Ou seja, por ele não ter
cumprido uma agenda de meio período, 14 pacientes,
ele seria punido 15 dias, façam as contas de quantos
pacientes ele teria que deixar de atender. E ainda
mais, ele era o único médico atendendo na Unidade.
Ve j a m s ó a i r r e s p o n s a b i l i d a d e e
desconsideração de alguns gestores da saúde com a
população do nosso município.

Enfim, a chefia foi retirada da Unidade para
felicidade dos funcionários e o médico foi punido com
afastamento e desconto, obviamente, de 15 dias e
provavelmente vai reaver através de indenização
judiciária que será paga por nós contribuintes.
O que podemos avaliar com esta situação?
Que brincar com o dinheiro público é muito
fácil! Não sai do bolso da Diretora da Atenção Básica!
Agora, soluções para resolver o caos da Saúde do
nosso Município, não existe.
Que papelão!
Só queremos dizer a este médico: Parabéns
querido, você é o cara! "Ah se todos no mundo fossem
iguais a você!"

Educação

USJ E SEUS BONS FRUTOS
Um provérbio de origem bíblica afirma que
uma árvore se conhece pelos frutos. Este provérbio é
perfeito para apresentar os frutos na carreira do
acadêmico Silvério Becker e, além disso, o potencial do
Centro Universitário Municipal de São José (USJ),
onde ele cursou o ensino superior.
Silvério é um egresso do USJ, graduado na
primeira turma do curso de pedagogia, em 2009.
Consciente do potencial consolidado na sua formação
como aluno do primeiro Centro Universitário Municipal
do Brasil, ele participou da seleção e foi aprovado no
programa de mestrado do Departamento de Educação
da UFSC, ainda em 2009. Ao ingressar no mestrado,
Silvério tornou-se pesquisador do CNPq (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico)

e sua seriedade, competência e vontade de aproveitar
as poucas oportunidades que a vida lhe ofereceu foram
os motores da elaboração de sua dissertação. Neste
mês, esta dissertação que tratava da Filosofia da
Educação foi aprovada com conceito A e agora ele se
prepara para participar do processo de seleção do
doutorado da UFSC.
Esta curta carreira acadêmica torna-se ainda
mais brilhante quando reconhecemos a oportunidade
criada pela educação inclusiva. Em primeiro lugar,
Silvério conclui a educação básica oportunizada pelo
programa municipal de Educação de Jovens e Adultos
(EJA) e foi além. Estimulado na sua formação básica,
ele encontrou o programa de inclusão em nível superior
proposto pelo USJ, que destina 70% das vagas para

alunos egressos das escolas públicas municipais. Ao
ingressar no USJ, Silvério valeu-se da qualidade de
ensino para ampliar seus horizontes e consolidar sua
formação.
Este breve relato mostra apenas um dos frutos
deste Centro Universitário e serve como indicação da
qualidade do mesmo, pois bons frutos certamente
nascem em boas árvores. No entanto, assim como
uma árvore precisa de cuidado e morre se não for
regada, o USJ precisa da atenção do poder público
municipal em sua esfera legislativa e executiva. Se
fosse uma árvore, poderíamos dizer que nestes três
anos esta árvore não recebeu nenhuma gota de água
da câmara municipal ou da prefeitura.

ELEIÇÕES PARA DIRETORES DO COLÉGIO MARIA LUIZA DE MELO
O Colégio Maria Luiza de Melo está passando
por um momento histórico, não só para o colégio, mas
também para toda a rede pública municipal de São
José, pois no dia 5 de julho(3ªfeira) a comunidade
escolar elegeu democraticamente, através de voto
secreto, a nova equipe que irá administrar o colégio.
Pela primeira
vez na história
de São José os
pais alunos e
servidores da
escola, tiveram a
possibilidade de
participar na
escolha da
direção de uma
e s c o l a .
C o n f o r m e
preconiza a LDB - Lei de diretrizes e Bases da
Educação (1996).
A eleição transcorreu dentro da normalidade,
das 7:00 às 21:00horas. Votaram 1303 alunos, 248
pais e 126 servidores (funcionários/professores). Foi

uma aula de democracia! A Chapa “Renovação Melão”
foi eleita com 64% da soma dos percentuais do votos
válidos por segmento.
O secretário recebeu a comissão eleitoral,
juntamente com a chapa eleita, no dia 14 de julho de
2011, quando foi entregue um dossiê com todo o
processo eleitoral, o mesmo se comprometeu em ler o
documento e receberá novamente a comissão no dia 2
de agosto.
Está previsto o período de transição de 01 à 05
de agosto de 2011 e a posse prevista para o dia 08 de
agosto.
Sabemos que não existe lei municipal
regulamentando a LDB, solicitamos a nomeação da
direção eleita democraticamente, prevalecendo a
vontade da comunidade escolar e o compromisso de
encaminhar ainda este ano um projeto de lei à Câmara
de Vereadores, regulamentando a eleição em toda a
rede pública municipal de ensino de São José! Projeto
que pode ser, encaminhado pelo executivo ou de
iniciativa popular!
“É preciso construir espaços de participação

para que os alunos tenham a oportunidade de
aprender, junto conosco a participar da construção de
uma Escola Pública, Democrática e de Qualidade
Social. Os mais renomados educadores do país, entre
eles Demerval Saviani, Vitor Paro e Paulo Freire,
apontam a Gestão Democrática da escola como
c o n d i ç ã o
imprescindível
para a efetivação
de uma escola
de qualidade
s o c i a l .
Considerando o
e x p o s t o ,
entendemos que
o processo de
Eleição Direta
para Diretores
do Colégio Municipal Maria Luiza de Melo é
LEGÍTIMO”. Lucena Dall'Alba - Presidente da
Comissão Eleitoral, representante do segmento de
pais.
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Assistência Social

VIII CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
“Vamos participar, fazer valer nossas conquistas”
Um fato importante que traz mais força para a
luta intransigente dos direitos sociais se deu com a sanção
da lei 12.435 de 2011, assinada pela presidenta Dilma em
06 de julho, que dispõe sobre a organização da assistência
social e institui legalmente o Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).
O Conselho Nacional de Assistência Social
CNAS na Carta aberta aos Trabalhadores do SUAS,
reafirma que o aprimoramento do SUAS e a
qualificação dos serviços somente são possíveis com a
valorização e a qualificação de seus trabalhadores, que
prestam serviços de caráter público e continuado, na
perspectiva de desenvolvimento de práticas
comprometidas com a transformação social em direção
a uma ética emancipatória.
A VIII Conferência Nacional de Assistência

Social, que ocorrerá no período de 07 a 10 de dezembro de
2011, tratará sobre os avanços na consolidação do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS com a valorização
dos trabalhadores e a qualificação da gestão, dos serviços,
programas, projetos e benefícios. As discussões se darão
inicialmente nos municípios, sendo que a Conferência
Municipal da Assistência em São José será nos dias 04 e 05
de agosto, no CRAS de Areias, Centro de Referência de
Assistência Social, sito à Avenida das Torres, s/n, Bairro
Areias-SJ.
Todos os trabalhadores e trabalhadoras de São
José, assim como os usuários e usuárias da política de
Assistência Social têm, na Conferência Municipal, a
oportunidade de participar avaliando e contribuindo com a
implementação do SUAS no âmbito Municipal.

Guarda Municipal

Os Profissionais Da GUARDA MUNICIPAL Precisam Ser mais Valorizados!
Na última audiência como o Secretario de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito, Sanderson Almeci de Jesus, o
SINTRAM-SJ enfatizou a necessidade de valorizar mais os profissionais da Guarda Municipal. Quase Um Milhão de reais
serão aplicadas em novos equipamentos e manutenção, mas quanto ao salário pago à categoria, pouco se fala.
O Sindicato tem cobrado do Executivo e do novo Secretario de Segurança a maior reivindicação da guarda que neste
momento é a mudança no PCCS da classe 4 para a classe 5, pois esses profissionais atendem todos os fatores exigidos para
esta classe; só assim o Executivo reconhecerá o verdadeiro valor dessa categoria que tanto tem se doado para oferecer mais
segurança ao povo josefense.

ATENÇÃO SERVIDOR!
Dia 2 de agosto de 2011, participe da
Audiência Pública às 19horas na
Câmara de Vereadores , que vai discutir o
Plano de Cargos Carreira e
Salários dos servidores!
Sua presença é fundamental!

Secretária da Infraestrutura

Vale transporte gratuito para quem ganha o piso municipal!
Esta foi a proposta apresentada e aceita pelos Secretários da Administração
e da Assistência Social em audiência no dia 30 de junho de 2011.
CONCURSO PÚBLICO JÁ! PELO FIM DA TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS!
Nossa luta é incansável pelo fim da terceirização dos serviços públicos! Queremos sim , concurso público, para que os
trabalhadores sejam valorizados e tenham igualdade de direitos.
Não podemos admitir que dois trabalhadores que realizem a mesma atividade recebam salários diferentes!Simplesmente
pelo fato de um ser servidor público e o outro terceirizado!
Mas é importante lembrar que o patrão é o mesmo: a Prefeitura Municipal de São José! O que muda é a forma de
contratar!
Exigimos mais dignidade e respeito aos trabalhadores terceirizados!
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O SINTRAM DE CARA NOVA

Nova Diretoria-Posse 3 de junho de 2011

Parte do Novo Conselho Deliberativo e
Fiscal Reunião 13 de julho de 2011

Na Assembleia do dia 15 de junho foi eleito o novo conselho Deliberativo e Fiscal do SINTRAM-SJ.
Temos uma vaga reservada aos aposentados, que estará em aberto até a próxima assembléia de 3 de agosto de
2011! Venha Participar!

Conselho Deliberativo:

Conselho Fiscal:

 Luis Carlos Gonçalves-ACS
Titulares: Jesiel Jacinto da Rocha-Professor
 Odimar Lorenset- Professor
Lucia Hocker - Orientadora - Educação
 Jacine G.M.Peres- Orientadora - Educação
Margarete Hauser Pereira-Auxiliar de Sala
 Luciene Z. de A. Ferreira- Orientadora - Educação
 Nadir Schussler-ACS
Suplentes: Ana Lúcia G. de Oliveira-Supervisora - Educação
 Giovanio Rossi-ACS
José Carlos da Silva-USJ
Zoê Bittencourt Bergler- Professora
 Catarina Maria da Cunha- Profª CEI

Participe você também dessa grande equipe, seja representante do sindicato no seu local
de trabalho! Procure um dos diretores ou ligue para o sindicato e dê seu nome. Sua participação é
muito importante!
Venha conhecer a nova sede do SINTRAM-SJ: Avenida Wanderley Junior, nº5 Sala 08Edifício Comercial Di Bernardi Tower, Térreo, Campinas, São José Próximo ao Camelão e ao
Hotel Kennedy.

Filie-se ao SINTRAM-S! Juntos Somos Fortes!
O SINTRAM-SJ tem demonstrado que é um sindicato combativo, que não mede esforços para lutar pelos
direitos dos servidores e avançar nas conquistas.
Para melhorar ainda mais a atuação sindical, a diretoria está enfatizando a importância de ampliar o número
de filiados.
Todas as conquistas foram frutos de muita LUTA e UNIÃO. Hoje somos mais de 1.300 servidores, unidos
pela mesma causa. Se você não é filiado, junte-se a nós, venha fazer parte desta história.
Veja o que já conquistamos:
-Auxílio alimentação, inclusive para ACTs;
- Reajustes salariais acima da inflação;
-Plano de Carreira do Magistério
-Manutenção das 30 horas da Saúde;
-Promoção por nova habilitação para os auxiliares de sala e de ensino;
- Promoção de 5% por tempo de serviço do magistério;
- Revisão do pagamento das horas extras da Guarda Municipal;
- Divulgação do quadro de vagas na escolha dos ACTs;
- Readmissão de servidores demitidos injustamente, dentre outras conquistas.
-Um automóvel e uma sede própria para o sindicato , com uma sala para reuniões e uma garagem!
- E estamos numa luta incansável pelo PLANO DE CARREIRA para TODOS!
Servidor(a)! Você que já é filiado converse, conscientize e filie seu colega de trabalho, para juntos
construirmos uma carreira com melhores salários e condições de trabalho.

Convênios
Farmácia Saúde
Rua Irineu Bornhausen, 846 Campinas- SJ
Fone: 3241-2343

Farmácia Fazenda
Rua Benjamim Gerlach, 920- Fazenda Sto. Antonio-SJ
Fone; 3343-0570
Farmácia Atlântica
Rua Nossa Senhora Aparecida, 242 Procasa-SJ
Fone: 3240-8147

Farmácia São José
Rua Hercílio Luz, 183- Centro-SJ
Fone: 3247-3500

Farma Cris
Rua Otto Julio Malina, 755 Ipiranga SJ
Fone: 3343-9660

Farmácia Viena
Rua Lédio João Martins, 185- Loja 1- Kobrasol-SJ
Fone: 3247-6221

Farmácia Maria José
Rua Irineu Bornhausen, 1123 Loja 11
Fone: 3241-1857

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
13º PLENÁRIA ESTADUAL DA CENTRAL
ÚNICA DOS TRABALHADORES DO ESTADO
DE SANTA CATARINA
A CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, conforme estabelece o
parágrafo 2º do artigo 54 do Estatuto da CUT e a deliberação da
Direção Estadual em 16 de fevereiro de 2011 convoca as entidades
filiadas e oposições sindicais reconhecidas para a 13ª Plenária
Estadual Estatutária, que será realizada nos dias 30 e 31 de agosto e
01 de setembro de 2011 na Escola Sindical Sul, sito a Avenida Luiz
Boiteux Piazza, nº 4810 Ponta das Canas Florianópolis/SC, com
início dos trabalhos a partir das 08 horas do dia 30 de agosto, onde
estarão em pauta os seguintes assuntos: Conjuntura estadual,
nacional e internacional; Estratégia; Projeto Político Organizativo;
Estatuto; Plano de Lutas; Eleição de Delegados dos Delegados 13º
Plenária Nacional da CUT .
Florianópolis, 17 de maio de 2011.

Neudi Antonio Giachini- Presidente

ENCONTRO PELA REVOGAÇÃO DA LEI
DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS....
“...QUE TERCEIRIZAM E PRIVATIZAM
OS SERVIÇOS PÚBLICOS”.
No dia 23 de julho de 2011, em Florianópolis, reuniramse representantes sindicais (entre eles representantes do
SINTRAM-SJ), de movimentos sociais, de movimentos da saúde
e parlamentares, a convite do SINTESPE (SC), no Encontro Pela
Revogação da Lei das Organizações Sociais.
Neste encontro pudemos, através de relatos de
experiências,verificar que a implantação das Organizações
Sociais significa uma das maneiras de privatização dos serviços
públicos, e que esta modalidade de privatização tem tido, como
seu alvo central, o setor de saúde pública nas esferas federais,
estaduais e municipais.
O evento discutiu, ainda, como se encontra a ofensiva
pela implantação das OSs nos serviços públicos por todo país.
Relatos de vitórias da luta popular contra a implantação das OSs
em vários municípios mostraram que é possível trazer a
população para a luta em defesa da saúde pública e dos demais
serviços públicos ameaçados pela privatização. Também ficou
demonstrado que enquanto prevalecer a Lei Federal 9637/98,
criada por FHC para permitir a criação de Organizações Sociais,
haverá o risco eminente de que este ou aquele governo privatista
possa lançar mão da transferência de serviços públicos para
Organizações Sociais.
Partindo disto assumimos o compromisso de continuar
lutando em defesa do serviço público, contra a implantação das
Organizações Sociais e decidimos iniciar uma campanha
nacional de um abaixo-assinado dirigido à Presidenta Dilma para
que encaminhe um Projeto de Lei ao Congresso Nacional pela
revogação da lei das OSs (9637/98), entulho do governo FHC.
São José venceu uma batalha em 2009, quando a
Câmara de Vereadores votou contra o projeto do prefeito Djalma
Berger, que permitia o convênio com OSs. Mas continuamos
vigilantes! Essa luta pela revogação da lei das OSs é muito
importante para acabar de vez com esse fantasma que ronda São
José e o país!

Expediente: Publicação do SINTRAM/SJ - Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José.
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