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Não é novidade para ninguém
que vivemos tempos muito
difíceis no país e no mundo.
Mas a crise provocada pelos
mais ricos vem caindo nos
ombros da classe
trabalhadora, em todos os
lugares, na forma de retirada
de direitos trabalhistas e o
cor te de verbas públicas,
prejudicando os ser viços
necessários à população.
Ao longo da história, os
trabalhadores só conseguiram
um mínimo de dignidade se
organizando e lutando.
Foi assim que nasceram os
Sindicatos: entidades
representativas e instrumentos
na luta por direitos. A luta é de
todas e todos da categoria, mas
o Sindicato atua como

representante e mediador
dentro da sociedade civil e
perante o patronato.
Diante de momentos como os
de hoje, é necessário
fortalecermos nossa união e o
nosso Sindicato dos
Servidores.
A presença da entidade
g a r a n te um a s ede f ix a e
pessoas da categoria, que se
dedicam aos diferentes
problemas, dúvidas,
m o b i l i z a ç õ e s
e
enfrentamentos.
É um local que fornece
assistência jurídica, mediação
de conflitos junto à chefia,
atividades políticas e culturais,
além da importante Campanha
Salarial, todos os anos.
Infelizmente, a Prefeitura de

Vinhedo vem desviando os
recursos do Imposto Sindical,
pago pelos Ser vidores de
Vinhedo. Nós só estamos de pé
graças à contribuição dos
associados.
Por isso, é importante que
você faça a sua filiação. No
último mês tivemos um
aumento no número de
associados, o que nos motivou
ainda mais para persistir na
luta.
Mas é preciso mais apoio
para continuarmos lutando,
garantindo e avançando nos
direitos dos Servidores. Além
disso, o associado tem direito a
vários convênios e outros
benefícios. (veja na página 6)
Vem com a gente!
Só a luta muda a vida!

Sindicato cobra da Prefeitura esclarecimento
sobre o pagamento do quinquênio
No último dia 2 de fevereiro,
o Sindicato dos Servidores
enviou um ofício à
Administração Municipal
solicitando esclarecimentos
sobre o pagamento do
chamado quinquênio. Tratase da progressão salarial
após cinco anos de trabalho
no serviço público.
De acordo com a Lei
Complementar 111, de
dezembro de 2011, no seu
ar tigo 16 e seguintes, a
progressão dos vencimentos
dos Servidores já era para ter

ocorrido desde janeiro 2017.
Isso é válido para todos
admitidos antes de dezembro
de 2011, desde que
preenchidos os requisitos
legais.
Contudo, não houve
q u a l q u e r p a g a m e n to d a
Prefeitura até agora. Nós
demos o prazo de cinco dias
para obtermos uma resposta,
do contrário, analisaremos as
medidas judiciais cabíveis.
Não vamos regredir em
nenhum direito! Só a luta
muda a vida!

Mudança no plano para Uniodonto
Através de uma decisão
tomada em assembleia,
o conjunto dos
Servidores decidiu uma
mudança no Plano
Odontológico, que agora

passa a ser da Uniodonto.
Para os associados ao
Sindicato, não haverá
carência na adesão até o
dia primeiro de abril.
Os interessados devem

se dirigir à sede da
entidade sindical, Rua
Aníbal Lélis de Miranda,
140.
Qualquer parente pode
ser dependente

Novo site do Sindicato dos Servidores de Vinhedo já está no ar
Com o objetivo de melhorar a
comunicação com a nossa
base e com toda a sociedade, o
Sindicato dos Servidores de
Vinhedo está inaugurando um
novo site.
Através da página eletrônica,
poderemos ter uma melhor
comunicação sobre as
atividades desenvolvidas,
divulgar as lutas, possibilitar
ainda mais transparência,
assim como informar sobre
assuntos de interesse do
funcionalismo e da classe
trabalhadora, na cidade e no
país.
Através do site vocês poderão

ver a história do Sindicato,
saber quem são os diretores e
as secretarias de cada setor,
além de ter acesso ao
documento de nosso Acordo
Coletivo.
Outras opções na página são
informações sobre os serviços
oferecidos, tais como
assistência jurídica, convênios,
formação política e biblioteca,
além das ações de luta, últimas
notícias, ficha de filiação para o
Sindicato, download do nosso
informativo.
Entre em
servidoresvinhedo.org.br
e confira!

Em breve:
Edição especial do InfoServ
com nossas pautas
e calendário de lutas na
Campanha Salarial 2017.
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Sindicato se reúne com secretários
para apresentar demandas dos Servidores

No dia 18 de janeiro, a direção
do Sindicato dos Servidores de
Vinhedo se encontrou com
representantes das Secretarias

de Governo e Administração da
recém-eleita Prefeitura.
O objetivo era apresentar os
diretores e a nossa entidade,

expondo também quais são as
demandas da categoria.
Edson Ruiz, secretário de
Governo e Gustavo Leon,
secretário de Administração,
abriram a reunião enfatizando
a importância do diálogo para
buscar solução dos problemas
e evitar desgastes.
Já o Presidente do Sindicato,
Donizete Vicente, relembrou a
postura rígida e pouco aberta à
conversa da administração
anterior, que levou a um
enfrentamento nas ruas para a
garantia de direitos.
Donizete também trouxe à
mesa o tema sobre desvio do

imposto sindical, “dinheiro que
é do trabalhador e era revertido
para o próprio trabalhador”,
m a s a g o r a va i p a r a u m a
federação desconhecida da
categoria.
Os secretários, por sua vez,
afirmaram que conversariam
com o Prefeito sobre o tema.
Gustavo Leon afirmou que
centralizaria o contato para as
demandas dos Servidores.
A reunião foi encerrado com a
proposta de agendamento de
novo encontro para tratar das
demandas específicas dos
trabalhadores.

Manifestação vai às ruas de Campinas contra o feminicídio

Lugar
demulher
é na luta!
8 de março: dia internacional de luta das mulheres
No dia 5 de janeiro, centenas
de pessoas, em sua maioria
mulheres, fecharam as ruas de
Campinas numa grande
passeata contra o feminicídio.
O movimento ocorreu como
repúdio a uma bárbara chacina
ocorrida na cidade, com
motivações machistas, que
vitimou 12 pessoas, entre elas,
9 mulheres.
facebook.com/servidoresvinhedo

Veja abaixo o relato de uma
das diretoras do Sindicato dos
Servidores, Virgína Baldan,
q u e e s teve p r e s e n te n o
protesto.
As fotos são do estudante
William Silva.
“Foi com tristeza que nos
reunimos no Largo do Rosário.
Foi com lamento que
caminhamos até a Prefeitura.

Cada grupo, cada indivíduo se
solidarizando na dor da perda
d e I s a m a r a e m a i s o i to
mulheres vítimas de um único
feminicida.
E ali, na praça, em frente à
sede do governo de Campinas,
outros tantos nomes de
mulheres vítimas do
machismo foram lembrados.
Mulheres assassinadas por
seus companheiros ou excompanheiros, marcas de

uma sociedade machista, que
coloca o homem em um papel
de poder e a mulher em um de
subserviência.
O enfrentamento ao
feminicídio pressupõe
discussões sobre a violência e
suas definições, debates
sinceros nos espaços
públicos e privados,
desnaturalizando as
justificativas como de ciúme,
amor e honra”.

www.servidoresvinhedo.org.br
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Sucateamento do Caps revolta Servidores e usuários

Os CAPS - Centro de Atenção
Psicossocial, são centros de
atendimento à Saúde Mental,
criados no contexto da Reforma
Psiquiátrica. O seu objetivo é um
atendimento de caráter
humanizado, visando à
reinserção social dos usuários,
em contraposição ao
aprisionamento dos antigos
manicômios. Isso é realizado
a t r a v é s
d e
u m

acompanhamento que não
afasta as pessoas das famílias,
fornece atendimento médico e
psicológico, além de diferentes
atividades na forma de oficinas.
Na cidade de Vinhedo, o CAPS
vem passando por uma grave
crise, assim como boa parte dos
serviços públicos municipais. O
Sindicato dos Servidores tem
acompanhado os problemas,
através do diálogo com a equipe
responsável no setor. Visitou a

Psiquiatria, mantido na UPA há
mais de dois anos, foi suspenso.
Isso levou ao desmonte de toda
estrutura e fluxograma do
serviço de Saúde Mental.
Em novembro foi dispensado
um membro importante da
equipe, o monitor, que era
empregado terceirizado
Por vol ta do dia 10 de
novembro, foi anunciada a
mudança do CAPS para imóvel

clínicas.
Além disso, a casa está aquém
da necessidade para oferta de
atendimentos, levando à perda
da Farmácia de nosso Serviço.
O CAPS de Vinhedo atende, em
média, 200 pacientes e cerca de
30 pacientes em permanência
dia na unidade, dos quais a
maioria é psicótica, com
autonomia prejudicada e com
dificuldades de adesão e gestão

situado na Rua 13 de Maior, na
Vila Garcez.
Antes mesmo que ocorresse a
mudança, a coordenação do
CAPS apontou irregularidades
que o novo imóvel, designado
para receber nosso Serviço,
apresentava. Contudo,
mantivemo-nos à espera de que
estas fossem sanadas, o que
não ocorreu até o momento.

do tratamento medicamentoso
e das atividades diárias de vida.
Por tanto, não dispor de
farmácia é particularmente
grave para esse per fil de
pacientes.
Outros problemas podem ser
apontados como a presença de
cobras, o acesso impossível de
cadeirantes e a falta de luz
elétrica na cozinha e recepção”.

nova sede, que possui uma
série de problemas, como a
precariedade do local, tirando
fotos e constatando as
irregularidades.
Além disso, fomos na reunião
do Conselho de Saúde, onde
servidores da Saúde e usuários
do CAPS manifestaram a sua
indignação.
Veja alguns trechos, em versão
resumida, da carta escrita pelos

Servidores do CAPS:
“Em meados de agosto de
2016, iniciaram-se as perdas. O
Caps perdeu o carro que ficava à
disposição do serviço para o
t r a n s p o r te d e u s u á r i o s e
diferentes outras atividades. No
momento, dispomos de veículo
compar tilhado com outros
ser viços e, por tanto, com
baixíssima disponibilidade às
nossas demandas.
Em outubro, o plantão de
Dentre as irregularidades,
está a via de acesso
inadequada, sem asfalto,
íngreme, com desníveis, vala e
sem proteção contra
deslizamento de terra.
Houve queda de paciente, com
consequente torção em
membro inferior.
Alguns usuários, que vêm a pé
até o Serviço, chegam ao CAPS
com falta de ar devido à
íngreme subida, outros são
idosos e tem comorbidades

www.servidoresvinhedo.org.br

Atualização:
Depois dos protestos, o
Secretário de Saúde prometeu
realocar os profissionais nas
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs).
Mas ainda é necessário um
prédio adequado para o CAPS.
Estamos acompanhando e
exigindo soluções!
facebook.com/servidoresvinhedo
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EstudantesdeVinhedolutamcontraaretirada
dotransportefretadopelaPrefeitura
Veja o relato da estudante Amanda Fonseca sobre a luta contra a retirada do transporte,
por parte da Prefeitura. Ela apenas fala como uma das participantes do movimento.

No dia 17 de janeiro veio à tona a
notícia de que a prefeitura de
Vinhedo não renovaria o contrato
de fretamento universitário,
sendo este mencionado na Lei
Orgânica do Município desde
1960 e fornecido nos moldes
atuais desde 1990, configurandose como um direito adquirido há
quase 30 anos.
Neste mesmo dia, estudantes

lotaram a sessão da Câmara de
Vereadores para cobrar
respostas.
Formou-se uma comissão de
representantes dos universitários
que convocou assembleia para
discutir nossos passos diante da
arbitrariedade do executivo. Nesta
assembleia, realizada em 18 do
mesmo mês, definimos que
lutaríamos pela volta do fretado
100% gratuito para todos.
Foi agendada para dia 20 uma
reunião, onde os estudantes
f i z e r a m u m a m a n i fe s t a ç ã o
pacífica na frente da prefeitura,

05

marcamos uma manifestação
para dia 27 sexta-feira em um
impor tante cruzamento da
cidade (que ocorreu de forma
pacífica).
Momentos antes da
manifestação, a Prefeitura soltou
uma nota onde apresentava uma
alternativa para o fornecimento
emergencial do transpor te
(alternativa esta que não havia

o movimento, pois diversas
universidades já iniciaram suas
aulas, e a ACOVEC vai contratar
transporte por apenas 60 dias,
nossa cobrança agora é para que
paralelamente a Prefeitura já
inicie um processo de licitação
para garantir o transpor te
universitário pelo ano todo.
O governo tenta se justificar
dizendo que nunca falou em

sido mencionada anteriormente,
e que teve clara intenção de
desmobilizar nosso movimento).
Foi proposto repasse da verba
cedida pela câmara para que
u m a i n s t i t u i ç ã o ( AC OV E C )
realizasse a licitação de
transporte.
No dia 03/02 nos
concentramos na praça da
cidade, e nos dirigimos a câmara
de vereadores com cartazes para
acompanhar a votação do PL que
visa possibilitar contratação de
transporte pela ACOVEC.
A mesma foi aprovada por
unanimidade e todos os

corte, mas sim que pretende
fazer uma “adequação” no
fornecimento do transporte.
Mas deixa de mencionar que a
"reformulação" do transporte
proposta pelo prefeito é
falaciosa e injusta, pois atende
apenas a uma parcela da
população, em detrimento das
classes mais baixas as quais o
subsídio não resolve o problema
de locomoção (sem mencionar
segurança e condições dignas
de transporte).
Se a cidade enfrenta uma
crise, como o Governo anuncia,
a Educação deveria ser

vereadores na sessão
declararam apoio à luta dos
estudantes e concordam que
existem outras áreas onde se
podem cortar gastos.
Este é um momento crítico para

prioridade, especialmente entre
os mais pobres.
Não é retirando direitos
fundamentais, como Educação e
Saúde que os problemas serão
resolvidos

protesto este que o prefeito
tentou desmobilizar soltando
notas tendenciosas com ajuda
de algumas mídias da região.
Como resultado da reunião, o
governo Jaime Cruz havia se
comprometido a fazer uma
contratação emergencial para
garantir 60 dias de transporte
universitário.
No dia 24 fizemos um sarau na

praça da cidade no mesmo
momento em que se realizava
u m a n ova r e u n i ã o c o m o s
secretários.
Nesta reunião a PREFEITURA
RECUOU NO FORNECIMENTO
EMERGENCIAL DE TRANSPORTE,
propondo subsídio por reembolso
para os estudantes cujas linhas
não tinham mais um contrato
vigente.
No dia 26 nos reunimos em
nova assembleia onde definimos
que: repudiamos o recuo da
prefeitura e não aceitamos a
proposta de subsídio, onde

O Sindicato dos Servidores declara total apoio ao movimento e esteve
presente em alguns destes atos, mostrando a sua solidariedade.
facebook.com/servidoresvinhedo
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Literaluta

Fábrica
Nosso dia vai chegar

De onde vem a indiferença

Teremos nossa vez

Temperada a ferro e fogo?

Não é pedir demais:

Quem guarda os portões da
fábrica?

Quero justiça
O céu já foi azul, mas agora é
cinza

Quero trabalhar em paz
Não é muito o que lhe peço

O que era verde aqui já não
existe mais

Eu quero trabalho honesto
Quem me dera acreditar
Em vez de escravidão
Que não acontece nada!
Deve haver algum lugar
De tanto brincar com fogo
Onde o mais forte não
Que venha o fogo então!
Consegue escravizar
Quem não tem chance

Renato Russo

Sindicalize-sehojemesmo!
ConvênioseBenefícios

SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE VINHEDO

Servidor sindicalizado: Antes de usufruir destes benefícios, passe no sindicato para preenchimento da ficha de convênio

Estilo e Beleza
Centro de Beleza

MENSALIDADE

ROSANA DE SOUZA

19 - 4119.2078
Assistência judiciária nas áreas
trabalhista e administrativa.
Orientações jurídicas nas outras áreas.
Plantões às quartas e sextas-feiras,
a partir das 15h.

Rua Alzira Verardo Paffaro, 206
Nova Vinhedo | Vinhedo - SP.

Estética Facial - Limpeza de Pele
Depilação com Linha - Cera de Algas e Rolon
Designer de Sobrancelhas | Sobrancelhas com Henna

Manicure e Pedicure
Unhas decoradas Manual | Fibra.
19 - 3826.4032 | 9 9390.1930

Rua Humberto Pescarini, 317 - Centro - Vinheho - SP.

R$ 60,00
3 Primeiros meses, depois R$ 70,00

Cabeleireiro Unissex | Manicure
Pedicure | Unhas atísticas | Depilação
Estética Facial | Estética corporal

Horário de Funcionamento:
Segunda à Quinta:
06:00 às 12h00
14h00 Ás 00h00.

Sexta:
Sabado e Domino:
Até às 21h00 09h00 às 12h00

Rua Papa Pio X, 311 Vila João XXIII - 19 - 9.8157.0061

19 - 3826.3433 | 9 8223.3283 | 9 8227.2397
Rua Humberto Pescarini, 418 - Centro - Vinhedo - SP.

Ótica Nove de Julho

40% de DESCONTO

no valor da mensalidade.

Estrada da Boiada, 478 - Jd. América

19 - 3886.3252 / 3876.4562

Classificados:

óculos de grau e sol
no pagamento a prazo.
20% para
30% no pagamento a vista
Rua 9 de Julho, 555 - Centro Vinhedo
Tel. 19 - 3826.3275
otica9dejulhovinhedo@hotmail.com

Compra nas farmácias
da rede para desconto
em folha de pagamento
do mês seguinte.
Limite: até R$ 200,00.

Central de reservas em hotéis
e pousadas em cidades turísticas.
(11) 2621-3165
www.suzamar.fontanezi.com

Custo do plano:
R$ 21,44

Clube de lazer às margens
da Rod. Dom Pedro, em Valinhos.
R$ 10,00 por titular
e R$ 5,00 por dependente.

Adesões e esclarecimentos:
Informe-se no Sindicato

www.cefol.org.br.

19 - 3876.6341

Sindicalizada e Sindicalizado: Mande o anúncio do seu serviço ou comércio para o nossos Classificados

(Anuncie aqui)

Secretaria Geral e de Comunicação
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE VINHEDO

Rua Aníbal Lélis de Miranda, 140 - Centro - Vinhedo -SP.

19 - 3876.6341
facebook.com/servidoresvinhedo

contato@servidoresvinhedo.org.br

www.servidoresvinhedo.org.br
www.intersindicalcentral.com.br

