
SINDSEPA INFORMATIVO

Mobilzação dos servidores públicos municipais de Araras junto com o sindicato tem garantido avanços para a categoria 

Servidores já estamos 
organizando a CAMPANHA 
SALARIAL 2017. Este é o  
momento em que temos que 
nos mobilizarmos para rei-
vindicar melhorias para nos-
sa categoria. 

Por isso,chegou a hora de 
você participar das reuniões 
e assembleias para decidir o 
seu futuro. 

Vamos novamente cons-
truir juntos a nossa PAUTA 
DE REIVINDICAÇÕES.

Enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, agentes co-
munitários e de endemias, 

guardas municipais, coleto-
res, motoristas, cobradores, 
leituristas, professores, mo-
nitoras, serventes e todos 
servidores da Prefeitura, 
TCA, Saema e Araprev e 
também os aposentados de-
vem participar para que jun-
tos possamos construir um 
futuro melhor. 

Os interessados devem 
formar uma equipe em seu 
local de trabalho, procurar os 
diretores do sindicato para 
agendar reuniões e discutir  
as necessidades de cada se-
tor ou área de atuação. 

Devido à grande diver-
sidade de segmentos que 
temos no serviço público 
iremos fazer as reuniões por 
setores para poder contem-
plar a todos na pauta de rei-
vindicações de 2017.

Nas reuniões além de 
discutir sobre as necessi-
dades de cada segmento, 
será tratado também sobre 
os ataques que os servido-
res públicos estão sofrendo 
e como que juntos podem 
combater as investidas 
que o Governo Federal e 
o STF  (Supremo Tribunal 

Futuro político da cidade não impedirá 
mobilização do Sindicato e servidores
Todos as nossas rei-

vindicações serão dire-
cionadas ao Gestor, inde-
pendente de qual será o 
prefeito. Vamos nos mobi-
lizar sim, independente do 
futuro político da cidade!

Para isso, a categoria 

precisa estar unida e organi-
zada para fazer a busca por 
melhorias. 

Nós estamos acompa-
nhando com muita atenção 
o cenário político de nosso 
município e estamos tor-
cendo para que o próximo 

prefeito esteja aberto ao di-
álogo com a categoria para 
podermos avançar nas nos-
sas reivindicações. 

O que esperamos é que 
a instabilidade política ocor-
rida por conta das eleições 
deste ano, não afete a popu-

lação e nós servidores. 
Nossa pauta da CAM-

PANHA SALARIAL 2017 
será montada com a par-
ticipação dos servidores e  
apresentada para o futuro 
Executivo de nossa cidade. 
A LUTA VAI CONTINUAR!
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CAMPANHA SALARIAL 2017 

Federal) vem fazendo con-
tra a os trabalhadores do 
serviço público.

Agora é hora de avançar-
mos nas nossas lutas por 
melhores salários, melhores 
condições de trabalho e de 
reconhecimento por parte 
dos nossos gestores, pelos 
nossos relevantes serviços 
que prestamos à toda popu-
lação ararense. 

Por isso, convidamos to-
dos os servidores públicos  
para essa importante mo-
bilização, porque “Juntos 
Somos Fortes”.
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Por que ser sindicalizado?
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 Apesar de não ser obri-
gatória, a sindicalização é 
um direito do trabalhador e 
um verdadeiro exercício de 
cidadania. O sindicato é o 
legítimo representante dos 
trabalhadores junto a Pre-
feitura e suas Autarquias e 
sindicalizar-se significa par-
ticipar de ações que valori-
zam o ofício de cada traba-
lhador. É lutar para manter 
direitos já conquistados e 
para ampliá-los.

Ser sindicalizado é uma 
questão de consciência, pois 
uma categoria unida e orga-
nizada será capaz de mudar 
o comportamento dos pa-
trões e governos, no que se 
refere a serem ouvidos.

Cada um dos avanços 
alcançados pelos trabalha-
dores foram fruto de intensa 
mobilização coletiva. Foi des-
sa maneira que os sindicatos 
fizeram história e trouxeram 
para o mundo do trabalho 
muitas das principais con-
quistas que hoje são benefí-
cios dos trabalhadores, como 
o vale-transporte, o 13º sa-
lário, a jornada específica e 
tantos outros que hoje fazem 
parte da relação de trabalho.

Mas, para que o sindicato 

- O sindicato luta por 
condições dignas de tra-
balho, direitos e melhorias 
salariais;

- O sindicato negocia 
as reivindicações da ca-
tegorias junto a Prefeitu-
ra e suas Autarquias, e 
no Poder Legislativo pela 
aprovação de projetos de 
lei que beneficiem os ser-
vidores;

- O trabalhador sindica-
lizado tem direito garanti-
do de assistência jurídica, 
com advogados de direi-
tos trabalhista e cível;

- Tem ainda direito a 
descontos em diversas 
instituições: de lazer, en-
sino, esporte, saúde e ou-
tras, com as quais o sindi-
cato tenha convênio;

Conquista do Estatuto da Guarda contou com o apoio do Sindsepa 
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Após vários anos de reivindicações dos Guardas 
Municipais e após representação do Sindsepa  na 5ª 
Promotoria de Justiça de Araras, onde foi Instaurado 
o Inquérito Civil nº 14.0196.002085/2015-5, a Câmara 
aprovou  dia 28 de novembro por unanimidade, o Esta-
tuto da Guarda Civil Municipal de Araras, que será san-
cionado pela administração.

Nós do sindicato parabenizamos todos os guardas 
por essa importante conquista. 

Além de cumprir uma Lei Federal, o Estatuto garante 
direitos que foram tirados em 2005 e amplia o Plano de 
carreira dos servidores. “Além disso insere nossa GM de 
Araras no sistema nacional de segurança pública e dá a 
esses profissionais o poder de polícia, acabando com os 
questionamento sobre a atuação desses servidores.
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seja forte e tenha mais poder, 
é necessário que um número 
crescente de trabalhadores 
sejam sindicalizados, assu-
mindo também o papel de 
sustentar e apoiar essa luta. A 
união no sindicato torna a luta 

coesa e mais fácil. Cada ser-
vidor é o elo de uma corrente 
construída fraternalmente, 
segundo interesses comuns. 

Por isso, não perca tem-
po. Se você não é sindicali-
zado, associe-se e passe a 

SINDSEPA 
“JUNTOS SOMOS FORTES”

Algumas boas 
razões para se 
sindicalizar:

fazer parte dessa luta cons-
tante por melhorias. Visite 
o site sindsepararas.org.br, 
envie sua ficha de sindica-
lização e passe a desfrutar 
dos benefícios que oferece-
mos aos associados.
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