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É u m m o m e n t o d e Prefeitura decretou ponto
descontração, de alegria, mas facultativo.
também de unidade da
categoria, que trabalha para
oferecer um serviço público de
qualidade ao cidadão e
contribuinte. Sem o servidor
municipal a cidade pára. Por
isso lutamos pelo respeito e
tenção trabalhador, a valorização dos proﬁssionais.
tão esperada Festa do
Servidor irá acontecer
O Sindsepa lembra a todos,
no dia 28 de outubro, das 12h
que
é o único sindicato de
às 16h. Assim como nas outras
servidores públicos da região a
edições, o evento será
oferecer uma festa aos seus
realizado no Parque Ecológico
associados,
reconhecendo a
de Araras, com muitas
importância da integração e
atrações. Além do tradicional
união da categoria. Da festa
Porco no Rolete, teremos um
p
oderão participar os
delicioso almoço e bebidas à
servidores associados ao
vontade. Também haverá
sindicato, os seus cônjuges e
brinquedos para as crianças,
os seus dependentes menores
sorteio de brindes para os
de 18 anos.
participantes e música ao vivo.

2019

A

UNIÃO

IMPORTANTE:

ALEGRIA

Será obrigatória a
apresentação de
documentos com fotos.

O dia 28 de outubro é o Dia do
S e r v i d o r, d a t a p a r a a
confraternização da categoria
que tanto contribui para o
município. E nesse dia a

SINDICALIZE-SE!
Juntos Somos Fortes!

Servidor, é o seu dia. Participe!

“JUNTOS SOMOS FORTES”
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2019: um ano de conquistas!
Troca da cesta báscia pelo vale-alimentação e o maior reajuste salarial da categoria na
região são frutos da luta sindical. Entretanto, ainda existem pontos do acordo coletivo
que ainda não foram cumpridos pela Administração

EDUCAÇÃO HABITAÇÃO

O TÃO SONHADO VALE-ALIMENTAÇÃO:
Uma das mais aguardadas
mudanças pelos servidores foi
a troca da cesta básica pelo
vale-alimentação. Esta era
uma demanda antiga, que há
muito tempo era pleiteada pela
categoria. O servidor deixou
de receber a cesta básica, cujo
valor era estimado em R$
105,00, além do desconto
médio de R$ 40,00 de seus
vencimentos. No Saema, este
valor chegou até 65 reais.
Com a mudança, o
trabalhador terá um crédito de
R$ 126,00 e o desconto de 1
real no salário para todos. A
vantagem é que, além do

ganho no poder de compra, o
servidor muncipal poderá
escolher o produto que deseja
comprar, e onde comprar.
Além disso, conseguimos
reparar a injustiça trazida pela
lei que em 1994 instituiu a
cesta básica e que dava o
direito de apenas uma cesta
por família. A partir de agora,
todo servidor público terá
garantido o seu direito
individual ao vale alimentação,
independentemente do
número de servidores na
família. O valor de R$ 126,00
será creditado no 5º dia útil de
cada mês.

MAIOR REAJUSTE SALARIAL DA REGIÃO
Uma das principais
conquistas deste ano foi o
reajuste salarial da categoria.
Para se ter uma ideia,
servidores de cidades da
região, como Limeira,
Iracemápolis, Piracicaba e
Americana, mesmo com o
trabalho dos seus sindicatos,
não obtiveram os resultados
que esperavam.
Em Araras, com muita luta e
enfrentamento, o Sindsepa
conseguiu para os
trabalhadores um aumento de
4,5% sobre os salários, sendo
3,86% de repasse da inﬂação
e 0,64% de recomposição

salarial, ainda referente às
perdas pela falta de reajuste
nos 8 anos do Governo
Meneguetti. O Sindsepa vai
continuar lutando
incansavelmente pela
recomposição das perdas
salariais.

Na área da Educação, o
SindSepa fez algumas
propostas que foram aceitas
pela Administração no Acordo
Coletivo 2019, sendo que
algumas delas estão longe
de um desfecho: a criação de
uma comissão paritária para
estudo e alteração do Estatuto
do Magistério e o plano de
valorização dos proﬁssionais
da educação são propostas
ainda não cumpridas.

Estamos sempre cobrando
ações efetivas da Secretaria
Municipal de Educação no
combate ao assédio moral que
vem trazendo grandes
prejuízos aos servidores e às
unidades escolares, além de
melhores condições de
trabalho.

Apesar de fazer parte do
acordo coletivo 2017 (item 32
da pauta), somente agora, o
projeto de moradias para
servidores públicos começa a
caminhar. O atual secretário de
habitação esteve na sede do
sindicato e aﬁrmou que ele e o
Prefeito irão nos próximos dias
até a CDHU (Companhia
Desenvolvimento Habitacional
e Urbano) em São Paulo para
tratar diretamente deste
assunto. Assim que voltarem,
darão um posicionamento ao
Sindicato para iniciarmos as
tratativas formais para legalizar
o ato de doação da área, e
começar os trâmites, junto à
CDHU e a Caixa Econômica
Federal.
A questão da falta de moradia
ainda é um problema que
atinge muitos servidores, e se a
administração conseguir olhar
para este problema, assim
como ﬁzeram outros
municípios, o sonho de muitas
famílias de servidores se
tornará realidade.
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