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Servidor aprova reajuste salarial
de 9,32% em janeiro

Em assembleia na noite 
de sexta-feira (20), o sindica-
to dos 12 mil servidores 
municipais de Praia Grande 
e 4 mil aposentados aprovou 
o acordo coletivo de traba-
lho proposto pela prefeita 
Raquel Chini (PSDB).

A categoria terá reajuste 
salarial de 9,32% em janeiro 
de 2022, referente ao perío-
do de novembro de 2019 a 

abril de 2021. Em março de 
2022, haverá nova correção 
nos salários.

A correção de março acon-
tecerá por sugestão do presi-
dente do sindicato, Adriano 
Roberto Lopes da Silva 'Pixo-
xó', a fim de evitar proble-
mas com a data-base de 
maio em ano eleitoral.

A prefeita acatou o argu-
mento do sindicalista ao 

considerar que a legislação 
eleitoral proibiria reajuste 
em maio. “Resolvemos o 
problema antecipando o 
acordo para março”, diz ele.

Esse segundo reajuste, 
referente ao período entre 
2021 e 2022, será negociado 
a partir de outubro deste 
ano. Em janeiro, o vale-
alimentação passará de R$ 
350 para R$ 450.

A proposta aprovada na 
assembleia foi feita pela prefeita 
a 'Pixoxó' e outros diretores do 
sindicato, no paço, em 19 de 
julho, após muita insistência da 
entidade para a abertura de 
negociações.

A aprovação da assembleia 
está condicionada ao encami-
nhamento de projeto de lei do 
executivo à câmara, até o final de 
outubro, para, segundo o sindi-
calista, “dar segurança jurídica 
ao acordo”.

O presidente leu a ata da reu-
nião com a prefeita, encaminha-
da ao sindicato por Raquel Chi-

ni, e abriu a palavra a todos os 
interessados em falar sobre o 
acordo.

Pixoxó, a diretoria, a assesso-
ria jurídica e a própria assemble-
ia foram aplaudidos pelos pre-
sentes. O sindicalista saudou um 
movimento organizado de servi-
dores que se propõe a trabalhar 
junto com a diretoria.

O acordo definiu a gratifica-
ção, em forma de abono, de R$ 1 
mil, paga no final de julho aos 
profissionais de saúde e assis-
tência social em serviço no com-
bate à pandemia.

PAULO PASSOS

Servidores municipais opinando sobre o futuro das negociações com a prefeitura

Na câmara até final de outubro

Contornar a Lei 173/2020

Pixoxó destaca que continuam as negociações do sindicato com 
a prefeitura sobre os planos de carreiras e salários. “E aí está outro 
motivo para ampliarmos a organização e mobilização da categoria”.

Ficou acertado também que, em janeiro, a participação dos 
servidores no custeio do cartão-transporte cairá se 6% para 5%. “Foi 
um avanço reconhecido pela aprovação da assembleia”, diz Pixoxó.

Dessa forma, segundo Pixoxó, caso o presidente Jair Bolsonaro 
prorrogue os efeitos da lei complementar 173-2020 para 2022, as 
duas correções estarão garantidas por terem sido acertadas 
anteriormente.

A lei federal 173, de maio do ano passado, proíbe aumentos 
salariais até dezembro de 2021 e prejudicou as campanhas de data-
base do funcionalismo municipal, estadual e federal.

A prefeita mandará projeto de lei (pl) à câmara, em outubro, 
garantindo o reajuste de 9,32% em janeiro e outro em março, em 
percentual a ser definido, para evitar impasses jurídicos.
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EDITORIAL JURÍDICO

A missão de comandar um dos
maiores sindicatos da região

Mesmo com tantos pro-
blemas o sindicato avan-
çou. O departamento jurí-
dico atua em mais de 250 
processos em diversas fren-
tes. O servidor tem papel 

crucial nas ações do sindi-
cato participando ativa-
m e n t e  e  d e c i d i n d o  o s 
rumos das pautas. Criamos 
a Ouvidoria que atende 
centenas de denúncias por 
mês. 

Quando chegamos, nos 
deparamos com inúmeros 
problemas: uso indevido do 
plano de saúde da antiga 
diretoria causando prejuí-
zos aos cofres da entidade; 
um prédio adquirido com 
vários problemas estrutura-
is acarretando gastos exor-
bitantes; funcionários com 
contratos irregulares e des-
vio de função tendo como 
consequência enormes 
prejuízos em ações traba-
lhistas; entre outros.

O trabalho é árduo. Mas 
vale muito a pena quando 
nos dispomos a defender 
aquilo que acreditamos. O 
respeito e as conquistas 
falam por si. 

O reconhecimento dos 
Educadores de Desenvolvi-
mento Infanto Juvenil, a 
gratificação dos motoristas 
e a regularização do valor 
pago das extras dos Guardas 
estão entre as conquistas 
nestes quase 3 anos.Muitos servidores acom-

panharam nossa caminha-
da para chegar até aqui. 
Após batalhas judiciais con-
seguimos a tão sonhada 
eleição, e através dela, os 
associados nos escolheram 
para administrar este que é 
um dos maiores sindicatos 

de servidores públicos da 
região.

Adriano Lopes ‘Pixoxó’
Presidente do Sindicato
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Guarda tem o maior número
de processos resolvidos

Jurídico: atuação vital em
prol do servidor associado

Destacamos o trabalho 
realizado junto à GCM – Guar-
da Civil Municipal, onde a 
demanda processual  no 
âmbito administrativo é 
muito grande e conseguimos, 
com trabalho árduo e dedica-
ção reduzir um número con-

siderável de aproximada-
mente 68 processos para 
atualmente 26 processos 
administrativos em anda-
mento entre Processos Sumá-
rios, Sindicâncias Adminis-
trativas e Inquéritos Discipli-
nares administrativos, isso 
nos últimos 3 (três) meses, 
inclusive com sucesso em 
Recursos Hierárquicos e redu-
ção de sanção.

O departamento jurídico 
do sindicato montado por 
esta gestão tem atuado com 
muito sucesso e êxito proces-
sual. 

O Sindicato possui asses-
soramento jurídico compos-
to por advogados renomados 
e com especializações nas 
mais variadas áreas jurídicas, 
sendo responsáveis  por 
diversos processos e ações 
judiciais além do atendimen-
to individualizado em pro-
cessos administrativos relati-
vos aos interesses da catego-
ria.

Contamos hoje com 09 

profissionais  a l tamente 
qualificados, cada um espe-
cializado na sua área de atua-
ção.

Além disso, possuímos 
plantão de atendimento diá-
rio em sua sede situada na 
Rua Sergio Paulo Freddi 864, 
mantendo profissional capa-
citado para dirimir qualquer 
dúvida e atender às necessi-
dades dos nossos associados.

Abaixo a descrição do 
nosso Corpo Jurídico atual:

Dr. Sergio Boscayno (GCM
/adm. e disciplinar/cível) 
Dr. Sergio Barros 
(previdenciário)

Dra. Beatriz Banhiense (cível)

Dr. Wilson Fernandinho 
(criminal) 

Dr. João (trânsito) 

Dra. Sandra (cível) 

Dr. Lucas (orientação jurídica) 
Dra. Carla Mazzeo (trabalhista)

Dr. Luiz Sergio Trindade 
(trabalhista/acordo coletivo)



+ ASSISTÊNCIA FUNERAL 

+ CLUBE DE DESCONTOS 

+ DESCONTO EM FARMÁCIA 

+ SORTEIO MENSAL DE R$ 5 MIL

Sindicato solicita informações sobre
reformas dentro da administração

Escolas do município são vistoriadas
na volta às aulas

No of íc io  o  s indicato 
solicita ainda, que caso haja 
algum projeto em andamen-
to, que este seja enviado em 

caráter de urgência para 
análise antes de ser aprecia-
do pela Casa de Leis do 
m u n i c í p i o .  E  q u e  s e j a 
realizada uma Audiência 
Pública, em horário permis-
sivo de participação de todos 
os servidores públicos, junto 
com a entidade, a adminis-
tração e os vereadores.

A entidade quer saber se 
existe alguma movimentação 
a respeito da elaboração de 
refor mas que envolvem 

diretamente os direitos dos 
mais de 12 mil servidores 
públicos. A preocupação é 
não prejudicar a categoria 
que já corre sérios riscos com 
a PEC 32 que tramita no 
Congresso Nacional.

O Sindicato protocolou no 
dia 23 de agosto, um ofício 
solicitando informações 
sobre possíveis e eventuais 
Reformas Administrativas e 
do Regime Previdenciário do 
município.

Com o início das aulas 
presenciais a grande preocu-
pação se moldou em torno da 
segurança de funcionários e 
alunos,  evidenciada em 
diversas reuniões com a 
categoria. 

A  e n t i d a d e  f o i  b e m 
recebida, teve a liberdade de 
conversar com os servidores 
e constatou que a grande 

m a i o r i a  d a s  u n i d a d e s 
estavam seguras  para o 
trabalho. 

O Sindicato montou uma 
força tarefa e foi em todas as 

e s c o l a s  i n s p e c i o n a r  a 
aplicação dos protocolos de 
segurança, disponibilidade 
d e  E P I ,  u s o  c o r r e t o  d e 
máscaras e álcool em gel.

As denúncias recebidas 
através do canal da Ouvidoria 
f o r a m  t o d a s  re s o l v i d a s 
motivando a confiança dos 
servidores no trabalho do 
Sindicato.

reforma administrativa e previdenciária

pandemia

Diretor Márcio Teixeira e presidente Adriano ‘Pixoxó’ Diretoria na saída do sindicato para vistorias nas escolas

VEJA ALGUNS PONTOS CRÍTICOS DESTA “REFORMA”:

Estados e municípios poderão passar a gestão das escolas à 
iniciativa privada. Como ficará o piso salarial? Para onde irão 
os recursos do Fundeb? Haverá livre nomeação de pessoas 
sem concurso público fortalecendo as relações políti-
cas/pessoais, o que coloca em risco os atuais cargos existentes.

Os atuais servidores passarão a ter relevância menor para o 
executivo. Essa questão pode influenciar negativamente em 
questões como licença prêmio ou correção do salário pela 
inflação, já que ficará mais fácil e barato calcular o reajuste em 
cima dos “novos” servidores.

Se aprovada, a PEC transformará todos os cargos existentes na 
Administração Pública em cargos em extinção. Isso acontece-
ria porque, à medida que não se realizariam mais concursos 
públicos para esses cargos (salvo o das carreiras típicas de 
Estado), eles acabariam extintos com a aposentadoria dos 
últimos ocupantes de cada cargo. Esse fator também traz 
impacto negativo à Previdência dos servidores, que se tornaria 
insustentável a longo prazo, exigindo uma contribuição maior 
dos servidores.

educação

reajustes ameaçados

previdência em risco

pec 32/2020

Entenda os impactos da 
Reforma Administrativa 

A demissão dos servidores, de acordo com a proposta 
ainda válida, pode se dar por questões políticas ameaçando 
a sua liberdade.

Quem acredita que a PEC 32 atinge apenas futuros 
servidores, está muito enganado. Os servidores atuais 
sentirão o impacto já que a proposta mexe com questões 
como progressão por tempo de serviço, sem distinção.

Fonte: Que Estado Queremos?



PLANO FUNERAL PARA ASSOCIADOS

FAMILIAR 5 PESSOAS (CASAL + 3 FILHOS)R$ 20,64

INDIVIDUAL AGREGADOS - R$13,00 CADAR$ 12,35

3499-1300INFORMAÇÕES: ramal 5

Voluntárias do Projeto Sorrir 
promovem amor e acalanto

Dezenas de mulheres se 
reúnem às quintas-feiras na 
s e d e  d o  s i n d i c a t o  p a r a 
p r o d u z i r  a l m o f a d a s  d o 
coração, bonecas e naninhas 
que tem o destino certo: levar 
amor e acalanto a quem as 
recebe.

Doação de material
O projeto necessita de 

doação de tecidos 100% 
algodão (retalhos) e pluman-
tes. 

As almofadas são doadas a 
centros, hospitais e ongs que 
atendem mulheres e homens 
vítimas do câncer de mama. 
Já as naninhas e bonecas são 
d e s t i n a d a s  a o s  a b r i g o s 

sociais de crianças e pessoas 
da terceira idade. 

“Em apenas um dia elas 
conseguiram produzir 144 
almofadas e fazem isso com 
t a n t o  c a r i n h o  q u e  n o s 
emociona”, ressalva o diretor 
responsável pelo Projeto, 
Renato Vasques. 

Renato informa que já 
foram doadas cerca de 800 
almofadas do coração, 300 
bonecas e 100 naninhas 
desde que o projeto foi 

implantado. 
A produção ocorre toda 

quinta-feira às 14h na sede do 
sindicato, sob a tutela da 
Professora Maria Ângela e em 
parceria  a  Fraternidade 
Feminina Cruzeiro do Sul.

O Sindicato está organi-
zando em parceria com as 
voluntárias do Projeto Sorrir 
a I Caminhada Outubro Rosa, 
que tem previsão de aconte-
cer no dia 16 de outubro, na 
praça das cabeças em Praia 
Grande.

De acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer, estima 
que para cada ano do triênio 
2020/2022, sejam diagnosti-
cados no Brasil 66.280 novos 
casos de câncer de mama, 
com um risco estimado de 
61,61 casos a cada 100 mil 
mulheres.

A ação tem como objetivo 
alertar a população para o 
crescente número de novos 

casos, tanto em mulheres 
como em homens. 

Voluntárias produzindo almofadas do coração na sede do sindicato

CÂNCER DE MAMA

I Caminhada Outubro Rosa

A caminhada terá também 
um motivo especial para a 
Professora Maria Ângela: são 
6 anos a frente do projeto de 
confecção de almofadas do 
coração para vítimas do 
câncer de mama na região.

A professora atua hoje no 
Projeto Sorrir orientando 
voluntárias na confecção de 
almofadas e naninhas, além 
de ministrar cursos no setor 
de artesanato do sindicato.

Profª Maria Ângela (à dir.) e o diretor
do Projeto Sorrir, Renato Vasques

6 anos de atuação
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