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Sindserv reivindica 14% de reajuste 
salarial para servidores públicos de Mauá

A pauta da Campanha Salarial 
2021 já foi encaminhada à Prefei-
tura de Mauá e à Câmara Munici-
pal pelo Sindicato dos Servidores 
Públicos (Sindserv), em janeiro e 
fevereiro, respectivamente. A ca-
tegoria reivindica 14% de reajus-
te salarial, entre aumento real e 
perdas da inflação nos últimos 12 
meses. A data-base para aplicação 
é 1º de abril. 
Segundo o presidente do Sind-
serv, Jesomar Alves Lobo, os fun-
cionários públicos tem atuado 
na linha de frente no combate à 
pandemia e merecem ser valori-
zados. “Desde quando essa pan-
demia começou, os funcionários 
públicos de Mauá tem atuado 
para atender a população, mes-
mo sem receber máscaras e álcool 
em gel suficientes para atender 
aos protocolos do Ministério da 
Saúde”, observou. “Muitos tiveram 
suas férias e licenças canceladas, 
alguns perderam o direito a folga 
e está na hora de reconhecer o va-
lor desses trabalhadores”, relatou. 
A pauta está dividida em três 
eixos: econômicas, estatutárias 
e sociais. O documento agre-
ga demandas da categoria para 
necessidades que precisam ser 
respeitadas, como redução de 
jornadas exaustivas, enquadra-
mentos, combate ao assédio 
moral e ao desvio funcional, uni-
versalizar o auxílio-alimentação, 
implantar o convênio odontoló-
gico, entre outras. 

ENTENDA A PAUTA:

Receba as novidades da campanha 
salarial pelo WhatsApp. 
Cadastre-se: 11 94726-6104

Em outubro do ano passado, o então candidato a prefeito Marcelo Oliveira visitou a sede, 
conversou com a diretoria do Sindicato e recebeu a Carta Programática com as principais 

reivindicações da categoria. (Foto: Sindserv)
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São os itens que im-
pactam diretamente 
na renda do servidor 
público e que preci-
sam ser aplicadas na 
data-base, como re-
ajuste salarial, repo-
sição da inflação dos 
últimos 12 meses, 
ampliação de auxílio-
-alimentação, abono 
salarial, incorporação 
de benefícios, entre 
outros. 

São mudanças que 
precisam ser feitas 
nos estatutos e seus 
regulamentos, ou em 
leis específicas, para 
dar garantias de tra-
balho digno e saudá-
vel, como redução de 
jornadas, enquadra-
mentos, adequação 
de decretos, combate 
ao assedio moral e 
ao desvio funcional, 
entre outros.

São itens que estão 
diretamente rela-
cionados à melhoria 
das condições de 
vida dos servidores 
e sua família, como 
apoio psicossocial, 
assistência médica, 
convênio odontoló-
gico, alimentação, 
respeito aos direitos 
humanos, saúde do 
trabalhador, moradia,  
e auxílio pós-morte. 

Foto: Sindserv
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Presidente: Jesomar Alves Lobo. Diretores: Alan Marcio de 
Souza (afastado), Ana Lucia Barbosa e Silva, Antonio João 
Mesquita, Aparecido Francisco Paiva , Beatriz Rodrigues de 
Mello, Benedito de Fátima Aparecido dos Santos, Benedito 
Silva Prado, Carlos Alberto Gaeta (em memória), Carlos Ro-
gério de Oliveira, Deise Kelly Copcescki, Ernani Pereira da 
Silva, Evanilde Rodrigues Machado, Francisco Ferreira Dias 
Neto, Francisco Teixeira Oliveira dos Santos, Gerson Alves 
Barreto, Jaime Morais Freitas, João Gilberto de Oliveira, Jor-

ge David Silva, José Luiz de Albuquerque, Leonardo B. Araú-
jo da Silva, Lourival Néri Pontes, Lucas Miranda, Luiz Carlos 
de Sant’Anna, Luiz Cláudio De Souza, Maralisa Torres Dias, 
Marcelo Pereira Orfão, Marcos Antonio Cantamessa, Marcos 
José de Aguiar, Odair Sebastião Nogueira, Osvaldo Borges 
de Melo, Renildo Alves de Medeiros, Sandra Quintilhano 
Reis, Sandra Regina Machado de Oliveira Filório, Sandro da 
Silva Rodrigues, Sebastião Bandeira e Silva, Silvio de Olivei-
ra (em memória), Tomás Patrício  S. Howard, Valdir Marques 
Ribeiro, Wagner Reis da Silva.
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PALAVRA DO 
PRESIDENTE

Na maior crise sanitária da história, 
os servidores tem atuado de forma 
incisiva no combate à pandemia de 
Covid-19, colocando-se em risco na 
linha de frente de serviços essenciais 
e até não-essenciais.
Essa exposição escancarou a impor-
tância dos serviços públicos e tor-
nou explícito seu sucateamento e a 
desvalorização de seus trabalhado-
res. Em Mauá, não é diferente, como 
sempre denunciado pelo Sindicato.
A pandemia afetou a renda das 
famílias, isso não é diferente para 
servidores. IBGE e Dieese revela-
ram que os preços subiram, mas o 
salário congelou e o desemprego 
aumentou.
Queremos finalizar as tratativas da 
Campanha Salarial 2021 antes de 
abril. Os servidores pedem por valo-
rização e reconhecimento, por meio 
de melhorias nas condições salariais, 
de trabalho e evolução na carreira.

SINDICATO LANÇA CAMPANHA 
DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
O Sindicato dos Servidores Pú-
blicos (Sindserv) de Mauá vai 
iniciar, em fevereiro, uma cam-
panha pela valorização dos 
profissionais de saúde da rede 
municipal. A entidade vai pro-
mover um abaixo-assinado 
para pedir que o abono salarial 
concedido no período da pan-
demia se torne definitivo. 
Segundo o presidente do Sind-
serv, Jesomar Alves Lobo, a medi-
da é necessária e visa a recuperar 
direitos perdidos nessa pande-
mia. “As pessoas não sabem, mas 
os médicos, enfermeiros, auxi-
liares de enfermagem, dentistas, 
farmacêuticos, auxiliares de far-
mácia, socorristas, psicólogos, 
agentes de saúde, agentes de 
endemias, administrativos, ope-
racionais e todos os servidores 
da Secretaria de Saúde, tiveram 
suas férias, suas folgas e suas li-

cenças canceladas”, pontuou. 
“Alguns servidores que estavam 
em viagem com a família tiveram 
que cancelar tudo, assumir os 
prejuízos financeiro, emocional 
e físico, para retornar ao trabalho 
sem maiores possibilidades”, re-
latou. “Por tudo isso, esse abono 
é mais que necessário, é direito, é 
moral e é justo”, concluiu.
Na última vez em que a Secre-
taria de Saúde divulgou o nú-
mero de profissionais de saúde 
contaminados por Covid-19, em 
dezembro, já haviam 668 casos 
confirmados. Desde então ne-
nhuma atualização foi divulgada 
na página da Prefeitura de Mauá. 
O Sindserv vai visitar todas as 
unidades e equipamentos de 
saúde para levar o abaixo-assi-
nado e, assim, obter o apoio dos 
servidores e da população.

SERVIDOR, 
PARTICIPE

DO ABAIXO-ASSINADO PELA 
MANUTENÇÃO DO ABONO 

PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Foto: Freepik
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SINDSERV PROMOVE ABAIXO-ASSINADO 

PARA REIVINDICAR AMPLIAÇÃO DO AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES 

E FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA

O Sindicato dos Servidores Pú-
blicos (Sindserv) de Mauá vai 
promover um abaixo-assinado 
digital, a partir de fevereiro para 
reivindicar a universalização do 
auxílio-alimentação. Atualmente, 
tem direito apenas quem recebe 
salário de até três vezes o piso. 
Segundo o presidente do Sind-
serv, Jesomar Alves Lobo, todos 
os trabalhadores devem ter di-
reito ao benefício. “Alimentação 
é um direito fundamental e o tra-
balhador não pode ser discrimi-
nado pelo quanto recebe em seu 
contra-cheque, por isso é justo 
que todos tenham acesso ao au-
xílio-alimentação”, argumentou. 
“Esperamos que o prefeito tenha 
sensibilidade com o trabalhador e 
que se esforce para contemplar a 
todos”, pontuou. 
O abaixo-assinado será digital e o 
link poderá ser compartilhado em 
redes sociais ou grupos de What-

sApp e Telegram. Para validar os 
dados e evitar que pessoas de 
fora participem, o servidor deve 
fornecer seu nome completo e re-
gistro funcional.

Direito
De acordo com o artigo 25 da 
Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos, promulgado pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), em 1948, todo ser humano 
tem direito a um padrão de vida 
que possibilite garantir saúde e 
bem-estar a si e à sua família, in-
clusive por meio da alimentação.

Preços
Em 2020, o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), que 
mede o aumento dos preços para 
famílias de baixa renda, teve eleva-
ção de 5,45%, apesar de todos os 
incentivos fiscais e legislativos que 
os governos Temer e Bolsonaro 

deram ao agronegócio e às indús-
trias. Quando se observa apenas 
a inflação dos alimentos em São 
Paulo, esse percentual sobe para 
24,67%, de acordo com a Pesquisa 
Nacional da Cesta Básica de Ali-
mentos, realizada pelo Dieese.
Ainda de acordo com o Dieese, 
em São Paulo, a cesta básica de 
alimentos custa R$ 631,46. Se 
comparado com o salário-ba-
se de servidores que recebem a 
partir de três pisos mais um cen-
tavo, após o desconto previden-
ciário, a alimentação pode custar 
ao trabalhador algo entre 6,7% e 
10,53% de seu salário. 
Ou seja, se a Prefeitura de Mauá 
conceder a universalização do au-
xílio-alimentação, hoje em R$ 480, 
o servidor ou empregado público 
com salário-base acima de três pi-
sos terá um importante comple-
mento para recompor o custeio de 
sua alimentação.

Foto: Pixabay

IMPORTANTE: O abaixo-assinado será digital e o link poderá ser compartilhado em redes sociais ou grupos 
de WhatsApp e Telegram.

Foto: Freepik

ACESSE: sindservmaua.org.br/abaixoassinado-auxilioalimentacao/
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MEU MORAR: SINDSERV APRESENTA 

PROJETO AO SECRETÁRIO DE 
PLANEJAMENTO URBANO DE MAUÁ

Uma comissão composta por re-
presentantes do Sindicato dos 
Servidores e Funcionários Públicos 
(Sindserv) de Mauá e do Instituto 
Abaré apresentou a documenta-
ção do projeto Meu Morar ao novo 
secretário municipal de Planeja-
mento Urbano, Rômulo Fernandes, 
no dia 15/01, no Paço Municipal. O 
objetivo da iniciativa é possibilitar 
à população e aos servidores pú-
blicos a aquisição da casa própria.
Segundo o presidente do Sindserv, 
Jesomar Alves Lobo, o projeto Meu 
Morar foi bem recebido pela nova 
gestão. “O secretário Rômulo Fer-
nandes mostrou-se entusiasmado 
com o projeto e salientou que a 
atual administração fará o possível 
para dar celeridade aos trâmites 
necessários”, relatou. 
O projeto Meu Morar é parte inte-
grante da pauta de reivindicações 
dos servidores públicos para a 
Campanha Salarial deste ano. En-
tre os documentos apresentados, 
o Sindserv entregou ao secretário 
a carta de intenções, elaborada e 
aprovada em assembleia, entre-
gue também a todos os candida-
tos a prefeito no período eleitoral, 
e o projeto técnico do empreendi-
mento elaborado pela equipe de 
engenheiros e arquitetos do Insti-
tuto Abaré.
A carta de intenções é um docu-
mento que apresenta as motiva-
ções e justificativas para apoiar o 
projeto Meu Morar e assim pro-
mover sinergia entre os diferentes 
atores envolvidos e dar celerida-
de à construção das cerca de 300 
moradias destinadas a servidores 
públicos municipais e famílias de 
baixa renda. 

ENTRE EM CONTATO COM O SINDSERV 
MAUÁ PARA SABER MAIS SOBRE O 

PROJETO MEU MORAR, NÃO PRECISA 
SER FUNCIONÁRIO PÚBLICO

Sindserv Mauá e Instituto Abaré entregaram o projeto de engenharia e arquitetura 
ao novo secretário de Planejamento Urbano, Rômulo Fernandes. (Foto: Sindserv)

Foto: Sindserv


