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A precarização dos serviços
públicos e das condições de
trabalho dos servidores vem se
mostrando de forma cada vez
mais alarmante em Vinhedo.
Nos últimos meses,
recebemos uma série de
denúncias de nossa base,
como a falta de uniforme dos
motoristas da ambulância, no
setor da Saúde. Esta ausência
prejudica o trabalho dos
funcionários, pois eles ficam
impossibilitados de realizar os
procedimentos necessários
nos hospitais das cidades para
onde levam os pacientes. Além
disso, falta para eles
equipamento de proteção,

como máscaras.
A situação está muito grave
também na área da Educação.
No caso da Educação Infantil,
vemos coisas como escolas
com mofo, sem colchonete
suficiente, ausência de luvas
para trocar as fraldas das
crianças.
No CEI Mágico de Oz e na EM
Nilza Ferragutti houve a queda
do teto, sem nenhuma reforma
até agora por par te da
Prefeitura.
O Sindicato já foi ao local, fez
vistorias, tirou fotos e cobrou
uma atitude por par te da
Administração Municipal.
Os Servidores do Cemitério

Municipal também continuam
a enfrentar problemas.
Depois de muito expormos a
situação, um bebedouro foi lá
colocado. Agora foi construída
uma cozinha, mas até agora
não há luz no local.
Servidores do SERM também
reclamam da falta de uniforme,
assim como os da área de
limpeza, algo obrigatório
segundo nosso acordo coletivo.
Pedimos urgentemente que a
P r e fe i t u r a r e s o l v a e s t e s
problemas, melhorando a
qualidade dos Serviços
Públicos para a população e a
dignidade no trabalho para os
Servidores!

O Sindicato dos Servidores deseja um Feliz Natal
a você que esteve conosco ao longo de 2016.
SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE VINHEDO

IMostraLutaVinhedotrazcinema,
arteedebateparaoSindicatodosServidores

Do dia 24 ao dia 28 de
o u t u b ro r e a l i z a m o s , n o
Sindicato dos Servidores, a I
Mostra Luta Vinhedo. Em
comemoração à Semana do
Servidor, organizamos este
evento com exibição de filmes
que retratam as lutas sociais
em todo o país.
Foram nove obras, entre
curtas e longas-metragens,
seguidos sempre de debate,

com convidados diferentes a
cada noite.
Entre os temas do evento
estiveram: a luta dos
trabalhadores contra a
contaminação da Shell em
Paulínia, no filme Lucro acima
da vida, as ocupações dos
estudantes em defesa da
Escola Pública, no filme
Acabou a paz, além das
questões relativas ao

enfrentamento do machismo,
do racismo e da LGBTfobia,
nos filmes Fotograma, Baile
para matar saudade, CEP
05300 e Acredite em mim.
No último dia, também
exibimos Só a luta muda a
vida, sobre a nossa
campanha salarial em 2016.
Foi uma oportunidade de
nos reunirmos, dialogarmos e
nos formarmos um pouco

mais culturalmente e
politicamente.
Além dos filmes, também
t i ve m o s a a p r e s e n t a ç ã o
musical da Banda Eleanora,
colagens da artista plástica
Sorina Hoffman e a exposição
de cartazes “Nossa Luta”,
montada por Servidoras e
Servidores relembrando as
lutas travadas por todos nós
no município

Atrasonopagamentodasférias:atéquando?
A Prefeitura de Vinhedo vem repetidamente faltando com
o correto pagamento das férias dos Servidores
Municipais.
Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), em seu artigo 145: "O pagamento da remuneração
das férias e, se for o caso, o do abono (...) serão efetuados
até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período".

Infelizmente, a administração não vem
cumprindo a Lei, se ausentando do devido pagamento no
prazo estabelecido. Nós, do Sindicato dos Servidores, já
entramos com uma Ação Coletiva contra estes abusos.
Vencemos em primeira instância, num processo que já
está em aproximadamente 10 milhões de reais. Mas
pedimos que a situação se resolva imediatamente!

Exigimosrespeitoevalorização!Nãovamosnoscalar!
Nota

Gestores da Prefeitura agem através de assédio moral e conduta antisindical com dirigentes
Representantes da
Prefeitura, que estão nas
chefias através de cargos
comissionados, vêm
continuamente cometendo
assédio contra dirigentes do
Sindicato dos Servidores.
Isso vem se mostrando de
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diferentes formas, como a
pressão ou impedimentos
para não participar de
eventos e manifestações.
Além disso, temos
registrado falsas acusações
por parte destes gestores em
relação a ação sindical,
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através de intimidação
p e s s o a l , j u n to a
recomendações para não
falar nada sobre a luta sindical
nos postos de trabalho.
O artigo 8º da Constituição
Federal assegura a liberdade
do exercício sindical, assim

como o exercício das
respectivas atividades da
e n t i d a d e r e p r e s e n t a t i va .
Impedir, de qualquer forma, a
d e fe s a d o s d i r e i t o s d o s
trabalhadores por parte do
sindicato, se constitui como
conduta antisindical.
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Estudantes de todo o país lutam em defesa
da Educação e contra corte de investimentos sociais
Secundaristas de
Vinhedo tomam
as ruas da cidade

Em todo o país estudantes
secundaristas e universitários
estão ocupando escolas e
universidades, além de outras
formas de mobilização contra
cortes de investimentos sociais
do Governo Michel Temer.
Entre os dois principais
ataques está a Medida
Provisória que pretende
reformar o Ensino Médio,
tirando a obrigatoriedade de
disciplinas como Ar tes,
Educação Física, Sociologia e
Filosofia, além de implementar
ensino integral sem a devida
aplicação de recursos para isso.
Junto a esta medida está a
PEC 55, antiga 241, que visa
congelar os reajustes nos
investimentos públicos por 20
anos, afetando áreas como
Educação e Saúde.
Infelizmente, esta PEC já foi
aprovada no Senado, mas a luta
deve continuar. Enquanto
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teremos menos dinheiro para
áreas essenciais,
especialmente para a
população mais pobre, o
aumento ilimitado de
pagamento de juros da dívida
para os bancos vai continuar
liberado.
A onda de ocupações de
escola começou no final de
2015, em São Paulo, contra a
chamada Reorganização
Escolar, onde pretendia-se
colocar todas as unidades
escolares em ciclos únicos,
fechando uma série de escolas
e salas de aula. O processo
espalhou-se para cidades
como Goiás, que luta contra a
privatização do ensino e, neste
ano, no Paraná, contra a PEC e
a Medida Provisória. Os
estudantes paranaenses vêm
realizando um movimento
massivo, com a ocupação de
mais de mil escolas, além de

várias manifestações de rua.
Esta mobilização que
começou com focos regionais,
hoje tem um caráter nacional.
É uma das principais
trincheiras hoje de resistência
às políticas de um Governo
que tenta destruir todos os
direitos sociais conquistados
pela luta popular.
Além disso, as ocupações
têm produzido um espaço de
formação política, discussão,
atividades culturais e
sentimento de verdadeiro
p e r t e n c i m e n t o e
democratização dentro da
comunidade escolar.
Desta forma, não apenas os
alunos resistem aos
retrocessos, como
apresentam um diferente
modelo de escola, de
verdadeira participação e
ação por outra educação e
outra sociedade.

No dia 24 de novembro
estudantes do ensino médio
público realizaram uma
manifestação ao longo das vias
públicas da cidade.
A luta se dá contra a PEC 55
(antiga 241), que congela por 20
anos investimentos sociais, a
Reforma do Ensino Médio, que
não foi discutida com a
comunidade escolar e a Lei da
Mordaça ("Escola sem Partido"),
que implanta um regime de
censura nas escolas, com controle
de conteúdo.
“A escola é nossa! E a gente
merece uma escola de qualidade.
E é por isso que a gente tá
lutando hoje”, explica a aluna
Gabrielle.
Em relação à PEC, o estudante
Willian afirma que “há projeções
que daqui há dois anos o país e o
governo vão ter que escolher
entre comprar remédio pro posto
de saúde, ou comprar merenda
para as escolas”.
Já Thaís conta que sonha em um
dia poder fazer uma faculdade
pública de Medicina, algo que este
corte de investimento público
pode afetar.

www.servidoresvinhedo.org.br
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DesviodoImpostoSindicalimpedenovamente
distribuiçãodecestasdeNatal
Mais uma vez o Sindicato dos Servidores de Vinhedo não poderá fazer a tradicional distribuição
de cestas de Natal aos associados. Isso acontece devido ao desvio do Imposto Sindical por parte
da Prefeitura da cidade, que impossibilita o pagamento do brinde merecido à categoria.
Como explica o presidente
do Sindicato, Donizete
Vicente, há duas fontes de
arrecadação para a
manutenção de nossa
entidade: o dinheiro recolhido
dos sindicalizados e o
Imposto Sindical, pagamento
garantido em Lei, equivalente
à remuneração de um dia de
trabalho.
Até agora nós estamos
pagando nossas despesas
com a contribuição mensal
dos associados.
Entre os gastos estão água,
luz, telefone, internet, aluguel,
funcionários e os advogados,

para servir ao interesse dos
Servidores.
Isso sem falar dos recursos
para as mobilizações na luta
por garantia de nossos
direitos.
A nossa batalha tem sido
árdua para não fecharmos
as portas, o que é desejo da
Prefeitura.
O Imposto Sindical vem
sendo desviado desde
2015, com apoio de um
aliado do Prefeito e inimigo
da classe, para uma
confederação que é
totalmente desconhecida e
sediada em Brasília.

Neste ano, conseguimos na
Justiça que fosse pago o que
nos é de direito, através de
liminar.
A Prefeitura depositou em
juízo os recursos, mas a
Administração Municipal o
fez atrelando a retirada à tal
confederação de Brasília.
Diante disso, esta entidade
recorreu, impossibilitando
nosso acesso mais uma vez.
A Prefeitura, desta forma,
usa de prática antisindical e
truculência, como afirma o
presidente do Sindicato, que
completa: “Ela parece que
detesta o funcionário

público, ela não quer ver o
bem do funcionário público”.
Donizete Vicente, então
conclui, com uma mensagem
à categoria: “Eu espero a
c o mp r e e n s ã o d e to d o s ,
Servidoras e Servidores, e
mais uma vez vamos à luta.
2017 está aí! Um feliz Natal
para todos! E nós temos que
partir para a luta realmente e
vamos nos unir. Infelizmente
estamos em um momento de
perda de direitos, tanto na
esfera federal, como
m u n i c i p a l . Te m o s u m
enfrentamento de muita luta
para mantê-los e adquiri-los”.

Sobre a Reforma da Presidência

www.servidoresvinhedo.org.br
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Confiraosdetalhesdomassacrequeogoverno
TemerpretendepromovernaPrevidênciaSocial
Do site da Intersindical- Central da Classe Trabalhadora: www.intersindicalcentral.com.br
A Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) sugerida pelo
governo Temer para reformar a
previdência social e massacrar
trabalhadoras e trabalhadores
brasileiros foi protocolada na

Câmara dos Deputados como
PEC 287.
Além de fixar uma idade
mínima de 65 anos para a
aposentadoria de homens e
mulheres, sejam eles

trabalhadores do campo ou da
cidade, as novas regras, se
aprovadas, irão atingir
trabalhadores dos setores
público e privado.
A única categoria que não será

afetada é a dos militares.
O g o l p e n a p r ev i d ê n c i a
pública foi detalhado nesta
t e r ç a - fe i r a ( 6 ) , e m u m a
entrevista coletiva no Palácio
do Planalto.

Veja os principais absurdos da proposta:
Idade mínima: aposentadoria
só aos 65 anos
Homens e mulheres só poderão se aposentar após
completarem 65 anos, à exceção dos militares. A
reforma prevê ainda um mecanismo de ajuste
automático dessa idade mínima de acordo com o
aumento da chamada “sobrevida” da população
brasileira.

ingressaram antes de 2003 no serviço público.
Também será vedado o acúmulo da aposentadoria
com pensão por morte, por qualquer beneficiário.

determinadas futuramente por meio de um
projeto de lei, que será enviado separadamente
ao Congresso Nacional.

Público e privado

Condições especiais, pessoas com
deficiência e aposentadoria
por incapacidade

As novas regras previdenciárias irão equiparar os
direitos e benefícios de trabalhadores do setor

Prazo de
contribuição sobe
para 25 anos
O prazo mínimo de
contribuição para a
Previdência Social será
elevado de 15 anos para
25 anos.

Pensão por morte
integral é
desvinculada do
salário mínimo
O valor pago à viúva ou ao
viúvo passará a ser de
50% do valor do benefício
recebido pelo contribuinte
que morreu com um adicional de 10% para cada
dependente do casal. As pensões também não
serão mais vinculadas ao salário mínimo. A regra
proposta pelo governo prevê, por exemplo, que
uma viúva poderá receber 60% do benefício se o
casal tiver um filho. Ou seja, o INSS só pagará
100% do benefício aos pensionistas que tiverem
cinco filhos! Além disso, o valor extra pago por
conta do número de dependentes não será
agregado à pensão no momento em que os filhos
completarem 18 anos. Também não será possível
acumular esse benefício com outra aposentadoria
ou pensão,j mas as acumulações existentes não
serão revertidas.

Servidores públicos
No caso dos regimes próprios dos servidores
públicos, será extinta a chamada “integralidade”,
ou seja, o recebimento da aposentadoria com base
no salário integral do servidor, assim como
também está previsto o fim da paridade (correção
dos benefícios com base na regra do servidor na
ativa) para homens com menos de 50 anos e para
mulheres com menos de 45 anos e que
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privado e do público. O governo irá criar regras de
transição para homens com 50 anos ou mais e
para mulheres com 45 anos ou mais. Por
exemplo, um homem que, atualmente, tem 52
anos de idade e 34 de contribuição terá de
trabalhar por mais um ano e seis meses para se
aposentar. Pelas regras atuais, ele teria de
trabalhar apenas mais um ano para solicitar a
aposentadoria.

Policiais e bombeiros
Pela reforma da Previdência, os policiais civis e
federais passarão a ser submetidos à regra de
idade mínima de 65 anos e de, pelo menos, 25
anos de contribuição. Já policiais militares e
bombeiros, que respondem a regras
previdenciárias estaduais, não serão atingidos
pela reforma previdenciária proposta pelo governo
federal. Nesses casos, cada unidade da federação
terá de alterar a legislação estadual para mudar as
regras para PMs e bombeiros.

Os trabalhadores submetidos a condições
especiais de trabalho, prejudiciais à saúde, assim
como as pessoas com algum tipo de deficiência,
continuarão tendo “tratamento especial”, mas
não poderão ser aposentar com menos de 55
anos de idade e 20 anos de tempo de
contribuição. No caso da aposentadoria por
incapacidade permanente por acidentes no
trabalho, a proposta do governo é de que o valor
corresponda a 100% da média das
remunerações.

Trabalhadores rurais

Militares

Os trabalhadores rurais, que até agora não eram
obrigados a contribuir para o INSS, terão de fazer
contribuições para se aposentar. A alíquota do
rural será obrigatória, mas a ideia é que seja
baixa. Para ser cobrada, terá de ser enviado um
projeto de lei ao Congresso após a eventual
promulgação da PEC da reforma da Previdência.
Será provavelmente atrelada ao salário mínimo.
Valerá a idade mínima dos 65 anos para homens
e mulheres.

Os integrantes das Forças Armadas serão regidos
por regras próprias de Previdência que serão

A reforma da Previdência também prevê o fim das
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Exportações

isenções das contribuições previdenciárias sobre
as receitas das exportações – que representam
uma renúncia anual de cerca de R$ 6 bilhões.

Valor do benefício e teto do INSS
Segundo o governo, não haverá aposentadoria
menor do que o salário mínimo. Por outro lado, o
trabalhador que desejar
se aposentar recebendo o
teto do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS),
atualmente em R$
5.189,82, deverá
contribuir por 49 anos.
Esse valor é reajustado
anualmente com base no
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC).
Pelas simulações, se uma
pessoa tem 65 anos, mas
contribuiu somente por
25 anos, por exemplo,
ela teria direito 76% do
teto do INSS. Com 26
anos de contribuição, o
trabalhador passa a ter
direito a 77% do valor do
teto do INSS e assim por
diante até chegar aos 49 anos de contribuição –
para ter direito ao teto do INSS.

Benefício de Prestação Continuada
Já a idade mínima para beneficiários do Benefício
de Prestação Continuada (BPC) passará de 65
anos para 70 anos. Já a transição durará dez
anos para a nova idade estipulada. O valor do
benefício agora também passará a ser definido
em lei. Atualmente, ele é baseado no salário
mínimo. Segundo o governo, ainda não é
possível dizer se o pagamento será corrigido pela
inflação.

Estados e municípios
A reforma prevê que os estados e municípios
terão de criar fundos de previdência
complementar, ou poderão aderir ao fundo que já
foi criado pelo governo federal, o Funpresp – com
sua parcela de contribuição patrocinada pelas
unidades da federação. As sanções para quem
não tiver fundos de previdência complementar
serão definidas na lei de responsabilidade
previdenciária, que já foi anunciada pelo governo
federal, mas que ainda será criada.

www.servidoresvinhedo.org.br

Literaluta

Projétil de Lei
Brasil,
Tu te tornas eternamente
responsável
Por aquilo que pões em
cativeiro
D a Fe b e m a o n av i o
negreiro
Sei que assusta
Perder seus privilégios
Somos o plano europeu
que não deu certo
Alerto:
Reduzir a maioridade
Não é questão de
segurança
Isso é genocídio de
criança
Extermínio de classe
Do moleque roubar o
passe
Tirar a bola
É oferecer prisão e não
escola
Tr a t a r i n f â n c i a c o m
escolta

Então solta
Larga o osso
Agora não tem almoço
É fácil comer o pão
E o diabo ser o outro
Mas vem do nosso rosto
O suor de todos os dias
Brasil,
Tu quer ser gigante?
Então lembra do Golias
O poder gestado pelas
mãos da minoria
No país da escravidão
Ainda é branca a
democracia
É a bancada da bala
E seus projéteis de leis:
Onde já se viu
Tornar-se adulto aos
dezesseis?
Diga aí vocês:
O país seccionado
A fratura está exposta
Nossa bandeira não é a
mesma

Nem durante a copa
Alienistas alienados
Querem o Brasilcondomínio fechado
Têm sangue nas mãos
E agora nos olhos
Mergulham a bíblia em
poça de ódio
Sabe,
Meritocracia é fácil
Pra quem já nasceu no
pódio
Por trás do discurso,
investimentos:
Células transformadas
em cédulas
Empresa de presos
Desprezo
Por qualquer matéria
humana
Cunha, eu sei quem
financia sua campanha
Quer tornar-se o novo
franco da Espanha?
O jogo é certeiro:

Luiza Romão
Cercar a casa grande
E pôr três porteiros
Mas, cuidado
Com quem coloca em
cativeiro"

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

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.

MENSALIDADE

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

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

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

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

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

