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Cerca de 800 servidores estiveram 
reunidos em assembleia no mês de 
maio, para deliberar sobre a contra-
proposta apresentada pelo Executivo 
Municipal acerca da data base da ca-
tegoria para 2018. Já é possível perce-
ber os reflexos da Emenda Constitu-
cional (EC) 95, que congela por vinte 
anos os investimentos em políticas 
públicas, promotoras de direitos hu-
manos, econômicos, sociais, de aces-
so à saúde, à educação etc. Essas ‘des-
pesas’ ficarão congeladas até 2036 
para formar superávits que serão 
usados para o pagamento de juros e 
amortização da dívida pública, leia-se, 
banqueiros. Na prática, a consequên-
cia é a deterioração das condições de 
saúde da população, pois o ‘desfinan-
ciamento’ federal do SUS prejudica as 
ações desenvolvidas pela rede de saú-
de dos Estados e dos Municípios.

Prova disso, é de que no ano passa-
do não foi possível avançar nada além 
da reposição salarial. Neste ano, o ín-
dice reposto, baseado na inflação, foi 
extremamente baixo. Houve avanço, 
contudo, na reposição das perdas de 
2016.

Pontos acordados
 ► Reposição salarial da inflação 

acumulada no período de 1º de maio 
de 2017 à 30 de abril de 2018 que fe-
chou em 1,69% (INPC).

 ► Reposição de 1,33% referente 
à perda salarial de 2016, que passará 
a valer a partir de outubro de 2018.

 ► Aumento de 6,45% no vale 
alimentação, o equivalente a R$ 1,00 
dia.

 ► Garantia do abono de quatro 
assembleias ao ano. 

Não houve avanço nas demais cláu-
sulas financeiras propostas pelo sindi-
cato, pois o executivo alegou não ha-
ver recursos suficientes. 

Em relação às condições de traba-
lho e à saúde do trabalhador, as ne-
gociações continuarão ao longo deste 
ano. Durante a assembleia de maio foi 
eleita uma comissão formada por ser-
vidores de várias áreas para discutir 
esta pauta específica.

O documento completo, com a res-
posta do Executivo para todas as cláu-
sulas propostas pelo sindicato para 
Data Base 2018, pode ser acessado 
no site do Sintram/SJ, no endereço 
sintramsj-cut.com.br. 

Plano de Cargos 
do magistério

Os servidores do magistério de São 
José negociam desde 2015 o encami-
nhamento do projeto de lei que prevê 
mudanças no Plano de Cargos, Car-
reira e Remuneração. Desde então, 
o governo municipal tem encontrado 

maneiras de postergar o atendimento 
à esta demanda.

Recentemente, houve uma interfe-
rência pouco clara, com informações 
escassas, do Ministério Público (MP) 
na implementação desta medida. O 
Executivo Municipal tem se apoiado 
nesta ingerência do MP para não co-
locar em tramitação os devidos textos 
na Câmara de Vereadores. 

Cabe lembrar que, ainda em 2017, 
na última greve da categoria, a prefei-
ta se comprometeu a enviar os proje-
tos à Câmara. Este era um dos pontos 
do acordo para o fim da paralisação. 
Durante todo esse tempo, a prefeita 
Adeliana Dal Pont tem feito manobras 
para adiar a tramitação da matéria, 
descumprindo até mesmo acordos 
firmados perante a Justiça, desrespei-
tando os servidores e o Poder Judici-
ário.

Os servidores devem se manter 
unidos e organizados, pois os ata-
ques aos direitos dos trabalhadores 
acontecem diariamente.

Definições da negociação 
da Data Base 2018

Assembleia realizada para deliberar sobre a Data Base 2018



Servidores da Saúde

O Sintram/SJ permanece 
acompanhando o caso dos tra-
balhadores da saúde, afetados 
pelo processo que prevê o possí-
vel desligamento de servidores. 
A situação é consequência de 
um processo que se arrasta des-
de o ano  2000, e que tramitou 
em diferentes órgãos jurídicos, 
mas que nunca teve a devida 
atenção de nenhuma das ges-
tões municipais desde então. O 
Processo Investigatório analisou 
editais de seleção executados 
de forma irregular, não atenden-
do à requisitos constitucionais 
quando se trata da realização de 
concurso público.

No dia 24 de maio de 2018, 
uma reunião com a presença de 
representantes do Sintram/SJ 
foi realizada junto ao Executivo 
Municipal, que repassou a con-
firmação do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) com relação aos 
servidores que tiveram os pro-
cessos deferidos. A assessoria 
jurídica do Sindicato está provi-
denciando cópias dos processos 
junto ao TCE para verificar infor-
mações detalhadas sobre este 
resultado.

Ainda no final do ano passado, 
o Sintram/SJ apresentou recur-
so para cerca de 80 servidores 
municipais, em seus respectivos 
procedimentos administrativos, 
requerendo, preliminarmente, 
a nulidade dos processos, sob 
alegação de cerceamento de 
defesa. A fundamentação está 
baseada no fato de que os tra-
balhadores não tiveram direito à 
defesa prévia, antes de decisão 
final dos processos.

Até o momento não houve 
manifestação por parte da Pre-
feitura Municipal de São José 
sobre os recursos administra-
tivos feitos pela assessoria ju-
rídica do Sintram. A orientação 
é de que, enquanto a situação 
não for finalizada, os servidores 
continuam trabalhando normal-
mente.

Servidor: sua contribuição e par-
ticipação nas atividades do Sindi-
cato são fundamentais. Organize 
as reivindicações do seu local de 
trabalho e apresente ao Sintram/
SJ. Participar das assembleias e 
acompanhar as decisões da cate-
goria também é importante.

Cabe lembrar que a manutenção 
da entidade acontece com a contri-
buição mensal dos filiados. Os re-
cursos são usados exclusivamente 
em ações do movimento sindical, 
tendo como principal propósito 
fortalecer e organizar os trabalha-
dores e trabalhadoras na luta pela 
garantia e ampliação de direitos. 
São iniciativas como a manuten-
ção da estrutura de atendimento, 
assessoria jurídica, confecção de 
materiais informativos e contrata-
ção dos serviços necessários para a 
realização de assembleias.

Por isso tudo é importante que 
tenhamos um número cada vez 

maior de filiados. Com um sindicato 
forte, também estarão fortalecidas 
as possibilidades de negociação, e 
as conquistas, consequentemente, 
serão maiores.

Apesar das manobras constantes 
do governo, foi graças à força e à 
organização dos servidores munici-
pais de São José que medidas pre-
judiciais à categoria foram impedi-
das de serem colocadas em prática. 
Enquanto muitos trabalhadores 
tiveram perdas em diferentes as-
pectos, os servidores josefenses 
avançaram em diversas demandas. 
Entretanto, é preciso estar cien-
te de que as conquistas somente 
acontecem com luta e participação 
ativa de todos.

Para filiar-se, entre em contato 
com o Sintram/SJ pelo telefone 
3259 7988, ou pelas redes sociais. 
Envie mensagem pelo Facebook, no 
endereço facebook.com/sintram.sjcut, 
ou pelo WhatsApp (48) 9 91784532.

Sindicato 
fortalecido, 
conquistas 
ampliadas

1. Informes e Análise de conjuntura;
2. Cumprimento Data Base 2018;
3. Aprovação das prestações de contas de novembro/dezembro 
de 2016 e o ano de 2017;
4. Eleição dos representantes do Sintram/SJ, para o Cacs Fundeb;
5. Eleição de representantes  para o conselho deliberativo do 
Sintram/SJ;
6. Encaminhamentos.

CONVOCAÇÃO 
PARA 

ASSEMBLEIA 
GERAL

8h (1ª chamada)
8h30 (2ª chamada)

Local: Clube 1º de Junho
Rua Getúlio Vargas, 362, Praia Comprida

26 de junho
(terça-feira)
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