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Uma nova sede para
melhor atendê-lo!

Nesta edição

Assembleia pública:
Documento com reivindicações dos servidores
públicos foi entregue ao Prefeito Antônio Naufel,
em 01 de março. Até o fechamento desta edição o
Prefeito não havia apresentado nenhuma
contraproposta.

EDITORIAL
Um novo
Sindicato
Rodrigo
César Peretto
Presidente

Primeiramente quero agradecer, em nome de toda
a diretoria, o apoio que temos recebido de muitas
pessoas. Este voto de confiança é o principal
incentivo para fazermos desta gestão a melhor de
toda a história desta entidade.
É com alegria que estamos lançando a primeira
edição do informativo SindServ, que terá como
objetivo fazer uma apresentação transparente do
nosso trabalho e informar aos associados tudo
aquilo que é do seu interesse.
Neste primeira oportunidade quero dizer que
depois de um período de sufoco, onde nos
deparamos com muitos acertos a serem feitos,
dívidas atrasadas com fornecedores e parceiros,
Receita Federal, dentre muitas outras
irregularidades, estamos começando a respirar com
mais tranquilidade. Isso implica em abrir as portas do
Sindicato para o crescimento. Em pouco tempo de
administração as melhorias já são visíveis e muitos
outros investimentos estão previstos para este ano.
O nosso trabalho está focado em lutar pelos direitos
dos servidores, assim como por novas conquistas,
oportunidades e benefícios. Já conseguimos atender
a diversas reivindicações antigas dos funcionários e
estamos em negociação com os representantes do
poder público por outros benefícios, entre eles,
reposição salarial e melhores condições de trabalho.
Reforço que esta casa está aberta a todos os
servidores. Usufruam dos nossos serviços,
aproveitem os benefícios já disponibilizados e
aguardem, pois muitas melhorias ainda estão por vir,
afinal, temos um compromisso com você!
Tenham todos uma boa leitura.

Expediente
Presidente: Rodrigo César Peretto.
Jornalista: Kátia Q. Freitas (MTB 32.110 -SP).
Diagramação: Celso Paulo da Silva Junior.
Uma publicação aos Servidores Públicos Municipais de Mococa.
As opiniões dos entrevistados e artigos assinados são de responsabilidade de
seus autores.
Todo o conteúdo é de responsabilidade da Diretoria do Sindicato.
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Associe-se. Faça parte
desta família!
Um dos desafios da gestão atual foi resgatar o grande
número de associados que se desligou do Sindicato nos
últimos anos. Felizmente, desde que assumido o árduo
trabalho de “reestruturar a casa” em defesa da
categoria, o número de associados tem crescido cada
vez mais.
“Já fomos associados em outras épocas e saímos por
motivos diversos. Com a administração organizada,
percebemos que este era o momento certo para retornar e
foi o que fizemos. Estamos muito satisfeitos com a atuação
da nova diretoria e confiantes de que tudo vai melhorar
ainda mais. Como associado de uma entidade como esta
temos sim deveres, mas também muitos direitos”, declaram
Dra. Cláudia Vilela e Dr. Maxwell A. Vilela.

Você, que ainda não faz parte desta família, associese! Categoria forte é categoria unida!
Visite a sede e conheça todo o trabalho que está
sendo feito em seu benefício.

A nossa comunicação
de “cara nova”
Entre as prioridades da diretoria para o ano de 2011
está a reformulação de todos os meios de comunicação
do Sindicato. O objetivo é manter o associado bem
informado e apresentar todo o trabalho que tem sido
realizado em seu benefício, assim como conquistas
trabalhistas, etc. O lançamento deste informativo será
uma das ferramentas utilizadas para este fim.
Murais: Quadros com identificação do Sindicato serão
anexados nos principais prédios públicos para levar
informação rápida e atualizada até você. Aguarde!
Folders: Todo o material de propaganda passou a ser
desenvolvido por um profissional da área e impresso
dentro dos padrões de qualidade gráfica.
Site: Considerado como uma importante ferramenta
de comunicação, com acessibilidade cada vez maior,
também foi priorizada nesta gestão uma reformulação
completa no site do Sindicato para garantir aos
associados o direito a informações do seu interesse.
Acesse e confira! www.sindservmococa.org.br

Preparando para o Futuro!

Cursos de informática: mais um benefício aos associados
A informática está cada dia mais presente na vida da
população, seja para entretenimento, realizar pesquisas,
negócios, trabalhar ou até mesmo pagar contas e fazer
compras. Dominá-la tornou-se uma necessidade real do
mundo moderno.
Como incentivo à inclusão digital e preparação para o
mercado de trabalho o Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais conta com um laboratório de
informática que oferece diversos cursos com
mensalidades especiais para associados.
Além de computadores novos e professor qualificado,
recentemente foi feito um investimento em novas
bancadas, para maior comodidade dos alunos.
Os interessados em cursar informática devem entrar
em contato com o Sindicato e se informar sobre os
horários e turmas disponíveis.
Aproveite a oportunidade você também.
Prepare-se para o mercado de trabalho!

Laboratório recebe novas bancadas.

Sindicato estava com a FIchA SUJA
Ao assumir o Sindicato, a atual diretoria se deparou
com mais um grande impasse a ser resolvido. O futuro
da entidade dependia, entre muitas outras decisões
importantes, de uma solução rápida para este problema.
Toda a parte contábil e fiscal da entidade estava
irregular.
Limpar o nome do Sindicato na Receita Federal foi
uma das prioridades no momento. “Nos desdobramos

para resolver este problema e quitar estas dívidas para
poder seguir em frente com novas negociações
importantes para o Sindicato e, principalmente, honrar
os compromissos com os nossos funcionários.
Felizmente, em apenas quatro meses o problema foi
resolvido e os valores (conforme descritos abaixo)
foram acertados”, relata o Presidente, Rodrigo C.
Peretto.

INSS da parte do EMPREGADO:
Competências
Períodos de
12/2003 a 05/2010

A conquista da C.N.D.

Valor do INSS

Multa e Juros

Total Pago

R$ 12,421,66

R$ 5.635,73

R$ 18.057,39

Valor do INSS

Multa e Juros

Total Pago

R$ 1.976,66

R$ 283,75

R$ 2.660,41

Juros
R$ 552,20

Total Pago

Guias de FGTS
Competências
Períodos de
04/2009 a 05/2010

Darf Multa DIPJ ano 2001
Valor Principal
R$ 414,35

Valor Multa
R$ 82,87

R$ 1.049,42

Após negociação e quitação de
uma série de compromissos que
estavam em aberto, foi possível
conquistar um importante
documento chamado CND (Certidão
Negativa de Débitos), que devolveu
à entidade o direito de voltar a
realizar movimentações financeiras e
convênios, o que não era possível
estando com a ficha suja.
Ainda existe um montante de
R$39.000,00 a serem liquidados na
Receita Federal (da parte do
empregador). Para quitação desta
dívida foi feito um parcelamento em
60 meses e estão sendo pagos
R$637,96 mensais.

Multa por atraso na entrega da DCTF ano 2006
1° Semestre
R$ 100,00

2° Semestre
R$ 100,00

Total Pago
R$ 200,00

Gente séria no comando
faz a diferença!
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Palavra do Conveniado

Resgatamos a credibilidade,
conquistamos novos parceiros!
Todo o esforço para quitar dívidas
deixadas com fornecedores e
conveniados proporcionou ao
Sindicato a oportunidade de firmar
novas parcerias, que resultam em
benefícios extras aos associados. Se
para a entidade este “acerto de
contas” representa uma grande
conquista destes primeiros meses de
administração, para alguns parceiros
voltou a ser motivo de satisfação
poder atender os servidores públicos
municipais.
Segundo a Tesoureira, Luciene
Castelli, atualmente o Sindicato não
tem nenhuma dívida com
fornecedores e prestadores de
serviços. “Enquanto chegavam a
esperar até 120 dias pelo
pagamento, hoje o acerto é mensal,

totalmente em dia, o que para nós
é uma grande honra!”, afirma.
Victor M. Garófalo Filho,
Farmacêutico e proprietário da
Seiva Flora Drogaria e
Manipulação, é um exemplo de
parceiro satisfeito!
“Realmente temos hoje o
prazer de disponibilizar aos
associados os nossos serviços.
Temos recebido por parte do
Sindicato todo o respaldo
necessário e, em contrapartida,
nos empenhado para servir
cada vez melhor a todos.
Parabéns à diretoria por adotar
uma política de trabalho que
inclui respeito a seus
parceiros”, declara.

O Sindicato fechou parceria com a
Caixa Econômica Federal e passa a
disponibilizar, através do Caixa
Aqui, empréstimos consignados
para associados a taxas especiais,
com os menores juros do
mercado.
Continuam valendo as taxas de
janeiro e fevereiro. Aproveite !

Convênio Ultragáz: botijão de
gás a R$38,00 com desconto
em folha de pagamento.

Sindicato reivindica melhorias para o funcionalismo
Em 28 de fevereiro foi realizada no
Ginásio de Esportes São Clarão, uma
assembleia para mais de duzentas
pessoas, ocasião em que foi feita a
apresentação de algumas
reivindicações propostas pelo
Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais à atual administração.
"Aproveitando que março é o mês
do dissídio da data base solicitamos
alguns benefícios ao Prefeito como,
plano de saúde, uniforme, seguro de
vida, café da manhã para todos os
servidores, entre outros", declara o
Secretário, Valdeli Nóbrega.
Mas de acordo com Valdeli, a
principal reivindicação é por
melhores salários, para que seja
concedido um aumento de 20% a
título de reposição salarial referente
a anos anteriores. "Desde 2008
estamos à espera de uma aumento
digno. Em 2010 foi concedido
2,4%, no entanto, valor totalmente
defasado se comparado aos índices
inflacionários. O funcionário público
precisa ser melhor remunerado,
assim como ter boas condições de
trabalho e outros direitos
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atendidos", salienta.
Em 01 de março o documento foi
entregue ao Prefeito Antônio
Naufel, que se dispôs a analisar e
apresentar uma contraproposta que será avaliada pelos servidores
na próxima assembleia. "Sabemos
da possibilidade da administração
em valorizar mais o funcionalismo
público. Acredito que o Prefeito se
sensibilizará e atenderá as nossas
reivindicações, para que todos
possam trabalhar mais satisfeitos",
completa o Presidente do
Sindicato, Rodrigo C. Peretto.

Valdeli e demais diretores.

Pauta de Reivindicações:
1- Reposição do INPC de 01/03/2010 a 28/02/2011;
(6,46%);
2- Aumento de 20%;
3- Bonificação de R$200,00 no final do ano;
4- Cartão Alimentação de R$200,00;
5- Seguro de vida subsidiado em parte pela Administração;
6- Plano de saúde subsidiado em parte pela Administração;
7- Redução da jornada de trabalho de 8 para 6 horas sem
redução nos salários;
8- Horário para ir ao Banco no dia do pagamento;
9- 14º salário no final do ano;
10- Folga na data de aniversário do servidor;
11- Licença maternidade de 6 meses para gestantes;
12- Abono das faltas de atestado médico para
acompanhamento de filhos menores;
13- Cesta de Natal;
14- Criação do Instituto de Previdência dos Servidores e
Funcionários Públicos Municipais;
15- Café da manhã para todos os servidores;
16- Uniformes para os servidores;
17- Plano de Qualificação e Requalificação Profissional;
18- Comissão Permanente de Negociação com Sindicato;
19- Incorporação dos abonos de 2007 e 2008 nos salários
dos professores.

Plano de Carreira

Na luta pelos direitos conquistados
Representantes do Sindicato,
dezenas de professores e servidores
marcaram presença na sessão da
Câmara Municipal do dia 31 de
janeiro onde foi colocado em
avaliação um projeto de lei de
autoria do Prefeito, Antônio Naufel.
O projeto sugere alterações em
duas leis referentes ao benefício do
Salário Prêmio e do Plano de
Carreira do Quadro do Magistério.
A proposta do Prefeito é
modificar as regras destes
benefícios igualando-as para todos

os empregados públicos
municipais.
O que parece justo na verdade
representa uma desvantagem. Ao
invés de igualar as regras para
todos os empregados tomando-se
como referência os benefícios
conquistados pelos professores ao
longo de quase vinte anos, o
projeto estabelece que os
educadores passem a ter a licença
prêmio regrada tal qual a dos
demais servidores e menos
benéficas. A reivindicação dos

funcionários no geral é para que os
direitos do magistério se estendam
aos demais servidores e não o
contrário, pois seria aceitar um
retrocesso de quase duas décadas.
“Dar um passo atrás nas conquistas
trabalhistas é inadmissível, por
isso, o Sindicato já contatou os
vereadores e tem recebido apoio da
maioria. Estamos em negociação
para que todos os servidores
tenham os mesmos direitos dos
professores”, afirma Maria Crizeide
(Kiki), representante do Sindicato.

Um ano de muitas negociações
O ano de 2011 foi aberto com uma série de
negociações programadas para acontecer nos próximos
meses em defesa dos direitos dos funcionários públicos
municipais de Mococa.
Em janeiro a diretoria do Sindicato se reuniu com o
Prefeito Antônio Naufel para solucionar um outro ponto
da Evolução Funcional e Salarial dos Servidores conforme previsto na lei de 2.075/91- que não está
sendo cumprida na íntegra.
Foi criado um sistema de pontuação interno que dá ao
funcionário - exceto os do magistério - a oportunidade
de evoluir profissionalmente e conseguir um aumento
salarial mediante o cumprimento de algumas regras,
como: não ter sofrido qualquer punição administrativa
ou disciplinar, entre outras. Acontece que a legislação
não estava sendo cumprida pela municipalidade desde
1991.
Observando o desrespeito à lei municipal, a diretoria
do Sindicato, assim que eleita, deu início a uma série de
negociações com representantes do Poder Executivo
com o objetivo de chegar a um acordo e por fim a esta
irregularidade.
Depois da aprovação na Assembleia Geral, a questão
da Evolução Funcional e Salarial deixou de ser um
problema, passando a ser uma conquista de todos os
servidores com o pagamento da diferença
correspondente. Embora muito importante, esta
conquista ainda não foi integral e há uma importante
parcela a conseguir.

A decisão da Prefeitura a respeito do pagamento
retroativo será esperada somente até esta semana. Não
havendo nenhum posicionamento o Sindicato tomará as
medidas judiciais cabíveis.

Mais informações sobre como funciona a
Evolução Funcional e Salarial você
encontra no site do Sindicato:

http://www.sindservmococa.org.br
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Reconhecimento
Através desta coluna
homenagearemos alguns funcionários
públicos em reconhecimento ao seu
trabalho. Esta primeira edição conta um
pouquinho da história de uma
funcionária que já dedicou metade da
sua vida à Prefeitura de Mococa.

Quem não conhece Lúcia Mônaco?
Uma pessoa descontraída e muito
querida por todos!
Este ano Lúcia completa 31 anos de
carreira na Prefeitura de Mococa,
trabalhando praticamente em um único
departamento, o Protocolo, do qual é
Encarregada. Ela fala com orgulho dos
seus longos anos de casa, onde sempre
procurou exercer as atividades com
responsabilidade e tratar bem a todos.
“Sou muito feliz pelas amizades que
conquistei nestes anos, pela
convivência diária com dezenas de
pessoas que se tornaram muito
queridas na minha vida e por tudo o
que consegui conquistar com o fruto do
meu trabalho”, salienta.

Questionada sobre qual o grande
segredo de estar há tanto tempo
exercendo a mesma atividade, ela
atribui o amor à profissão. “Gosto
muito do que faço e tenho satisfação
em dizer que nestas três décadas não
tivemos problemas com documentos”,
afirma. “A necessidade de garantir o
sustento dos meus filhos, de por o
que comer em casa, sempre me fez
valorizar muito a oportunidade que
tive. A palavra trabalho sempre teve
um grande “peso” na minha vida. O
que eu aprendi e que repasso para os
outros é que devemos agir sempre
dentro dos princípios da honestidade,
responsabilidade e respeito às
pessoas”, complementa.
Da Prefeitura para casa Lúcia tem
como hobby predileto acessar o Orkut
todas as noites em busca de novas
amizades virtuais. Nos seus 61 anos
de idade e esbanjando vitalidade, ela
tem duas grandes paixões, as netas,
Maria Eduarda e Luiza e é com elas
que passa a maior parte do tempo
livre. Lúcia diz que o convívio com as
meninas renova a sua vida a cada dia.

Lúcia, as netas e o filho.
“Deus nos deu uma criança especial
(Luiza) e mudou as nossas vidas. Hoje
somos ainda mais unidos e nos
amamos mais. As minhas netas são a
minha razão de viver. Sou muito mais
feliz depois do nascimento delas”, diz
emocionada.
Também é pensando nas meninas,
em garantir a elas um futuro melhor,
que Lúcia pretende trabalhar por mais
alguns anos. “Tenho certeza que
deixarei no meu lugar pessoas
preparadas para dar continuidade ao
meu trabalho, onde sempre procurei
dividir com a equipe um pouco do que
aprendi”, relata. “Mas sentirei sim
muita saudade de todos, afinal, são
mais de trinta anos nesta Prefeitura,
onde fiz grandes amigos!”, finaliza.

Servidores voltam a trabalhar no período da manhã
No mandato do Prefeito Antônio Naufel foi feita a mudança no horário de
trabalho dos servidores do Pátio Municipal de Serviços para o período da
tarde, passando das 07h às 13h para 12h às 18h.
A mudança não agradou a maioria. Muitos reivindicaram ao Sindicato que
intercedesse pelo retorno ao horário antigo. A solicitação foi levada ao
Prefeito, que em dezembro voltou atrás e aprovou o retorno da carga
horária de trabalho para o período da manhã, o que passou a valer a partir
de 16 de dezembro de 2010. “Tratava-se de uma mudança de grande
necessidade para os funcionários do Pátio. Moramos em uma cidade com
clima quente e a grande maioria exerce suas atividades nas ruas, realizando
a limpeza das vias públicas, recolhendo galhos, consertando a
pavimentação asfáltica, enfim. A exposição ao sol forte da tarde
comprometia não só a saúde dos servidores como, inclusive, o próprio
rendimento”, salienta o Advogado do Sindicato, que esteve à frente nas
negociações, Renato M. Zeferino.

Painel expõe metas para 2011
Melhorias para o funcionalismo não são citadas.
Em fevereiro foi instalado pela atual administração um painel
na porta do prédio da Prefeitura (gabinete) contendo metas para
o ano de 2011.
Fala-se em obras, ampliações, construções, o que todos os
munícipes realmente esperam que sejam concretizadas, no
entanto, em momento algum são citadas melhorias para o
funcionalismo público.
É válido lembrar que todas estas obras serão realizadas pelos
servidores, que merecem, portanto, estar sempre entre as
principais metas de qualquer administração, tendo seus direitos
reconhecidos, boas condições de trabalho e recebendo melhores
salários.
É o que todos nós esperamos para 2011!
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"Voltar a trabalhar
na parte da manhã
foi muito bom. O
dia fica mais
produtivo e não
sofremos com o
forte calor da
tarde", afirma
Natal Jacob,
Ajudante de
limpeza.

