JORNAL DO SINTRAPP

Boletim Informativo do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Presidente Prudente e Região
1º semestre de 2022

Jornalistas: - MTB 28804/SP / MTB 86218/SP

VALORIZAÇÃO
PARA TODAS E SERVIDORAS E SERVIDORES!

Vem aí!

ARRAIÁ DO SERVIDOR (A)

Grátis: Quentão, pipoca, canjica e algodão doce. Cama elástica para as crianças!

DIA 09/07

às 16

EM FRENTE À SEDE DO SINTRAPP
R. Siqueira Campos, 1226 - Vila Nova

Serão vendidos a um precinho bão:
Bingo, jogos, produtos agroecológicos, itens culinários e produtos de artesanato feitos por servidores (as).

FAÇA O CADASTRO DE SEUS DEPENDENTES PARA USO DA ÁREA DE LAZER!

Compareça a sede do Sintrapp com os documentos
necessários e garanta a diversão de toda família!

Dez novas cidades farão parte da base de atuação do Sintrapp
S e r v i d o ra s e s e r v i d o re s d e d ez
municípios estarão chegando para
somar à luta do Sintrapp regional!
Neste momento tão di cil que a classe
trabalhadora vem enfrentando, com os
retrocessos e re radas de direitos, o
S i n t ra p p b u s c a u n i r- s e a e s s a s
trabalhadoras e trabalhadores para uma
maior mobilização, ar culação e defesa
de seus direitos, gerando ainda mais o
fortalecimento da categoria dos
servidores municipais.

Para a presidenta Luciana Telles a
inclusão dessas trabalhadoras e
trabalhadores, aumenta ainda mais
nossa responsabilidade, porém o nosso
papel é trazê-los para dentro de nossa
en dade, pois um sindicato só tem força
para manter direitos conquistados, e
para almejar novas conquistas, se a
classe es ver unida. E “muitas vezes um
município pequeno, acaba ﬁcando
prejudicado sem a representa vidade e
sem uma cobrança mais ar culada dos

representantes das servidoras e
servidores”, pontua.
As trabalhadoras e trabalhadores das
novas cidades que se sindicalizarem já
poderão usufruir das conquistas
advindas de anos de lutas de nosso
sindicato, e terão acesso ao
atendimento jurídico, rede de
convênios, bem como a nossa área de
lazer.
Sejam bem-vindas e bem-vindos!

Sintrapp realiza Assembleia de Prestação de Contas
O Sintrapp realizou, no dia 31 de janeiro, a
Assembleia de Prestação de Contas do ano de
2021 e de Previsão Orçamentária para 2022. A
assembléia aconteceu na quadra do Clube do
Sindicato dos Bancários, porque o espaço é
aberto e garante maior segurança por conta da
pandemia. Inicialmente, foi apresentada a
prestação de contas ﬁnanceira, que mostra
toda a movimentação ﬁnanceira ocorrida nas
contas bancárias do sindicato. Membros do
conselho veram momento de fala para

ponderar as análises sobre as ﬁnanças do
Sintrapp. Também foi apresentada a Previsão
Orçamentária para este ano, onde
con nuaremos a inves r e ampliar a Área de
Lazerdosservidoresﬁliados.
As duas foram aprovadas pela maioria das
servidoras e servidores sindicalizados que
compareceram à assembleia. Além dela,
também foi feita a prestação de contas
polí ca, que listou as ações e conquistas de
2021.
Balanço Patrimonial
DESCRIÇÃO

ATIVO

2021

mensalidades/ outros

ATIVO CIRCULANTE

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

R$
R$

2.149.861,60
108.821,28

R$

2.041.040,32

Bancos conta e movimento/Aplicações
Financeiras/ Caixa Geral

Imobilizado Imóveis/prédios e
Benfeitorias/Bens Móveis/Intangível

1.921485,46
PASSIVO

DESCRIÇÃO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores, Obrigações
Tributárias/Impostos/Obrigações
Trabalhista e Previdenciária/Obrigações
Sociais/contas a pagar

PATRIMÔNIO SOCIAL

R$ 2.149.861,60

R$

181.069,50

R$

1.968.792,10

PREVISÃO ORCAMENTÁRIA

246.200,00

Total

2.399.000,00

Expediente
JORNAL DO SINTRAPP - Bole m Informa vo do Sindicato dos Trabalhadores no
Serviço Público Municipal de Pres. Prudente e região
Rua Siqueira Campos, 1226 - Vila Nova - Pres. Prudente.
(18) 3221-9946 / imprensa@sintrapp.com.br
Jornalistas: Tania Brandão - MTB 28804/SP- Itamar Ba sta - MTB 86218/SP
Secretária de Comunicação: Beatriz Honório
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Sintrapp oferece ação contra cobrança persistente de empréstimo
Muitas servidoras e servidores entram
em contato com o Sintrapp para obter
orientações referentes à cobrança
prolongada e exagerada em
emprés mos consignados feitos junto
ao Banco Cruzeiro do Sul (atual Banco
Pan). As trabalhadoras e trabalhadores
relatam que, apesar de acreditarem
que a dívida já está quitada, a cobrança
não é interrompida pelo banco. Acerca
desta pauta, o sindicato conquistou,
por meio do seu departamento
jurídico, uma vitória: por meio de

decisão judicial, a cobrança deve ser
interrompida para uma servidora.
Desta forma, será possível veriﬁcar se a
dívida já foi quitada ou, em outro
cenário, forçar com que o banco
trabalhe em uma negociação direta
dos valores ainda devidos. Se você
ainda tem descontos do Banco Pan no
seu holerite, entre em contato com o
sindicato. No atendimento, apresente
RG e CPF, comprovante de residência e
todos os documentos como extratos e
contratos rela vos ao Banco Cruzeiro

do Sul ou Banco Pan. O advogado do
Sintrapp, Luzimar Barreto, destaca que
“desta forma, conseguiremos avaliar e
cobrar judicialmente a regularização
da situação”.
Para mais informações, entre em
contato com o departamento jurídico
do Sintrapp pelo Whatsapp:
(18) 98116-6901.
Se preferir, você também pode
agendar um atendimento presencial.

Sintrapp faz cadastramento para Área de Lazer
no Parque de Obras
O Sintrapp iniciou o cadastramento i nerante para u lização da Área de Lazer no
Parque de Obras de Prudente. A ação tem o obje vo de tornar mais fácil e rápido o
acesso ao espaço e trazer mais comodidade para as servidoras e servidores e seus
dependentes. O presidente da CUT-SP, Douglas Izzo, que par cipou da a vidade,
enfa za “a importância do sindicato estar próximo da base, fazendo este trabalho
de cadastramento para u lização do espaço social, mas também ouvindo,
levantando as demandas e dialogando com os trabalhadores e trabalhadoras, o
que é fundamental”. O sindicalista ainda ressalta a relevância da ação no sen do de
“construir e fortalecer a relação entre sindicato e sindicalizados a par r das visitas
aos locais de trabalho”.

Vitória: Sintrapp e trabalhadores (as) do Ciop conquistam reajuste de 13% nos salários
e 52% no vale-alimentação
Na manhã de 19 de maio, a presidenta
do Sintrapp, Luciana Telles e os
diretores Sérgio Diniz e Júlio Renan
par ciparam da assembleia da gestão
do Ciop que discu u itens relacionados
às reivindicações das trabalhadoras e
trabalhadores do consórcio. Os
principais itens deba dos foram os
relacionados aos reajustes, tanto nos
salários quanto no vale-alimentação.
Na remuneração, o sindicato defendeu

e reivindicou um reajuste de 16%. Já no
vale-alimentação, a solicitação era
passar dos atuais R$ 327,00 para R$
500,00. A proposta aprovada na
assembleia foi reajuste de 13%,
considerando o acumulado da inﬂação
pelo Índice de Preços ao Consumidor
(IPCA). E o vale-alimentação passará
para R$ 500,00 (o que representa um
aumento de quase 53%), atendendo a
reivindicação apresentada. O diretor

FOTO: Cedida | Secom PP

Júlio Renan considera a conquista “um
grande avanço para todos os
trabalhadores e trabalhadoras do
C i o p . E u go sta r i a d e fa ze r u m
agradecimento a todos e todas que nos
apoiaram até este dia. Temos muito
trabalho pela frente, mas com a união
de todos os trabalhadores e
trabalhadoras conseguiremos
solucionar as reinvindicações que
estavam esquecidas há anos”.

Sintrapp faz trabalho de base junto aos trabalhadores (as) do Ciop
No dia 01º de junho o sindicato visitou
unidades do Ciop com o obje vo de
levar às funcionárias e funcionários a
possibilidade de cadastrar seus
dependentes para uso da Área de Lazer.
A ação tem o obje vo de tornar mais
fácil e rápido o acesso ao espaço e trazer
mais comodidade para as servidoras e
servidores. Cabe destacar que são
considerados dependentes do
sindicalizado os pais, cônjuges ou
companheiros (as), ﬁlhos (as), netos
(as) e enteados (as). Para cadastrar, é
necessária uma cópia do documento ou
uma foto, que pode ser apresentada
por meio do celular.

Sintrapp faz reunião com Cuidadores em Saúde

Na manhã de 26 de abril, trabalhadoras e trabalhadores
do Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (Ciop),

lotados na função de Cuidador em Saúde, se reuniram
com representantes do Sintrapp, na sede do sindicato,
para discu r acerca das necessidades e diﬁculdades
enfrentadas no exercício de suas a vidades. O diretor
Sergio Diniz, que par cipou da reunião, comenta que o
sindicato acolheu todas as demandas apresentadas e
acredita que todas são justas e devem ser discu das e
negociadas para promover melhores condições de
trabalho para estas trabalhadoras e trabalhadores. Entre
as reivindicações, além de melhores salários e reajuste
no vale-alimentação, foi destacado que a quan dade de
cuidadoras e cuidadores é insuﬁciente, tanto durante a
noite quanto durante o dia.

Uma das par cipantes da reunião enfa zou que é
comum que tenha que interromper a refeição várias
vezes para atender algum morador que precisa de mais
atenção. A diretora Marcia Pantalião acrescenta que “é
preciso um olhar responsável e comprome do do
consórcio com a polí ca de saúde mental , passando pela
melhoria das condições de trabalho das trabalhadoras e
trabalhadores”. O Sintrapp elaborará um documento
para oﬁcializar ao Ciop as demandas e reivindicações
que foram apresentadas durante a reunião. Uma
reunião com gestão do Consórcio aconteceu no úl mo
dia 10 de junho. Acompanhe no cias mais recentes nas
redes sociais do Sintrapp.
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Salário dos Agentes é reajustado pra o Piso Nacional após mobilização da categoria
Depois de muita mobilização da
categoria, várias reuniões com a
administração e até a proposta de uma
paralisação, a remuneração das
servidoras e servidores lotados nas
funções de Agente de Combate às
Endemias (ACE), de Saúde (ACS) e de
Controle de Zoonoses (ACZ), foi
atualizada para o piso em vigência em
2022. A luta, que se fundiu às

mobilizações para o cumprimento do
piso do ano passado, foi ﬁnalizada com
o envio do PL Nº 68/2022, que criou a
referência SA1 e moveu tais cargos
para esta nova faixa salarial que
corresponde ao valor de R$1750,00. O
PL foi aprovado por unanimidade de
votos das vereadoras e vereadores na
noite de ontem (28). Mais uma vez, a
casa de leis demonstra o apoio às lutas

da categoria. O Sintrapp, as servidoras
e os servidores agradecem pela
disponibilidade em escutar e se
posicionarem a favor das
trabalhadoras e trabalhadores. O
diretor Sergio Diniz destaca que a
conquista foi fruto da organização e da
luta pelo cumprimento da Lei do Piso,
tanto no ano passado, quanto em
2022. “As agentes e os agentes

mostraram que têm disposição e garra
para lutar por seus direitos e pela
manutenção do que já foi adquirido”,
comenta.

Prudente fará devolução da contagem de tempo
dos servidores (as) da Saúde

Diretores do Sintrapp fazem visita às ESFs em
Presidente Prudente

Considerando a Lei Complementar (LC)
191/2022, e depois negociação com o
sindicato, a administração pruden na
deve considerar o tempo que foi
“congelado” pela Lei 173/2020, editada
pelo Presidente Jair Bolsonaro. Na
prá ca, o tempo decorrido entre maio de
2020 e janeiro de 2022 será considerado

No dia 29 de março, os diretores Sergio
Diniz e Amarildo Mota, visitaram as
servidoras e servidores lotados nas
unidades de Estratégia de Saúde da
Família (ESFs) localizadas nos distritos de
Prudente e também as ESF do Parque
Alvorada e do Humberto Salvador. Além
do tradicional trabalho de base, que tem

para progressões salariais como biênios e licenças-prêmio. Cabe destacar
que as licenças são concedidas mediante solicitação.

o obje vo de levar informações do sindicato e sanar dúvidas das servidoras e
servidores, também foram entregues mimos da Campanha de Valorização dos
Proﬁssionais da Saúde.

Campanha de Valorização dos proﬁssionais da Saúde tem ação durante o VacinaFest

O Sintrapp iniciou uma nova etapa da
campanha de valorização dos
proﬁssionais da saúde. Durante o
Va c i n a F e s t , q u e a c o n t e c e n o
estacionamento da Prefeitura de
Prudente, o sindicato esteve presente
para levar um café aos proﬁssionais
antes do início da a vidade, como
forma de agradecer o trabalho destes
proﬁssionais que mesmo
sobrecarregados, con nuam prestando
um serviço de excelência para a

população pruden na.
As diretoras e diretores do Sintrapp
aproveitaram a ocasião para entregar
um “mimo” para as servidoras e
servidores sindicalizados, como forma
de agradecer pela atuação e cuidado
com a população. Cabe destacar que o
mesmo brinde está sendo distribuído a
todos os proﬁssionais da saúde que
sejam sindicalizados.
O sindicato reforçou que reivindicações
como a jornada de 30 horas semanais,

os 40% de adicional de insalubridade
para todas e todos os proﬁssionais da
saúde e a criação de um Plano de
Carreiras con nuam sendo cobradas
pelo Sintrapp incisivamente junto à
administração.
A presidenta do Sintrapp, Luciana
Telles, destaca que apesar do período
em evidência por conta da pandemia,
estes proﬁssionais não são
verdadeiramente valorizados.
“Durante a pandemia de Covid-19,

vimos muitas postagens de
agradecimento nas redes sociais.
Porém, as servidoras e servidores
p re c i s a m d e re co n h e c i m e nto e
valorização efe va”, comenta.
Ainda durante o café, o Sintrapp
proporcionou uma apresentação
musical da violinista Thalita Mio o
Ponce que encantou os proﬁssionais e a
população que aguardava o início dos
trabalhos de imunização.

Sintrapp reivindica pagamento de 2 salários mínimos aos Agentes
Baseando-se na Emenda
Cons tucional (EC) 120, que foi
promulgada pelo Congresso Nacional
em cinco de maio, o Sintrapp enviou um
o cio à administração pruden na
reivindicando a adequação dos salários
dos Agentes Comunitários de Saúde
(ACS), dos Agentes de Combate às
Endemias (ACE) e Agentes de Controle
de Zoonozes (ACZ) àquilo que diz a nova
lei. A Emenda diz que a remuneração
dos Agentes não deve ser inferior a dois
salários mínimos vigentes, o que, em
2022, representaria um valor de R$
2.424,00. No o cio o sindicato
destacou que a EC altera a polí ca de
piso salarial que estabelece o

vencimento base da categoria e não
necessita de regulamentação de leis

federais ou locais para seu
cumprimento. Além disso, o o cio

também enfa za que a Emenda prevê o
pagamento de adicional de
insalubridade aos ACS, ACE e ACZ. O
cálculo do adicional deverá ser feito sob
o valor do salário base da categoria,
estabelecido pela mesma EC.
No mesmo documento, o Sintrapp
também lembrou que a EC incen va
que os municípios desempenhem
ações a ﬁm de promover a valorização
do trabalho dos Agentes. Sendo assim,
o sindicato lembrou que, em
Presidente Prudente, existe
regulamentação que estende os
bene cios direcionados aos ACS e ACE
também aos Agentes de Controle de
Zoonoses (ACZ). Sendo assim, tanto a

remuneração, quanto a garan a do
adicional de insalubridade, deve ser
aplicada também às servidoras e
servidores lotados na função de ACZ.
O ACS e diretor do Sintrapp, Sergio
Diniz, considera que a promulgação da
EC 120 é uma grande conquista para
todas e todos os agentes. O sindicalista
comenta que “qualquer legislação que
tenha o obje vo de garan r reajustes
salariais adequados e também garanta
direitos é sempre uma ó ma no cia”.
Agora, a depender do posicionamento
d a a d m i n i st ra ç ã o, re u n i õ e s d e
negociação entre sindicato e prefeitura
deverão ser agendadas para dar
encaminhamento à reivindicação.
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Greve do magistério ﬁcará na história!

Parabéns às servidoras e servidores do Magistério
pruden no que se man veram ﬁrmes na luta pelo
cumprimento da Lei Nacional do Piso do Magistério!

A greve ﬁcará na história, com toda a certeza!
Seguimos juntas e juntos, com garra e disposição
para lutar por nossos direitos e garan r que nada

seja re rado da trabalhadora ou do trabalhador!
Nada é dado ao trabalhador ou à trabalhadora.
Tudo é conquistado com muita luta!

Reunião discute cumprimento da Lei do Piso do Magistério em Prudente
E s v e ra m r e u n i d o s , n a C â m a ra
Municipal de Prudente, membros da
direção do Sintrapp, uma comissão
representando as servidoras e
servidores lotados em funções do
Quadro do Magistério (QM), a Secretária
Municipal de Educação, Professora Sirlei
Oliveira e o presidente da Câmara, o
vereador Demerson Dias. A conversa
girou em torno de propostas para que a
Lei Nacional do Piso do Magistério (Lei
Nº11.738) – que estabelece o salário
inicial da carreira na docência -, seja
cumprida em Prudente.

A presidenta do Sintrapp, Luciana Telles,
avalia que “a reunião foi boa porque
conseguimos conversar com a secretária
de educação e com o presidente da

Câmara”.
A sindicalista comenta que os
encaminhamentos e propostas serão
úteis para as discussões que devem
acontecer nos próximos dias.
Luciana informa que “ﬁcou acordado
que a secretária de educação, solicitará
que a administração providencie um
estudo do impacto ﬁnanceiro
considerando a aplicação ideal da Lei do
Piso, incidindo na primeira referência e
tendo as devidas progressões nas
refe rê n c i a s s e g u i nte s e ta b e l a s
relacionadas do QM”.

Ainda durante a conversa, também foi
s o l i c i t a d o q u e a a d m i n i s t ra ç ã o
apresente uma proposta “palia va”.
A ideia é que “a administração faça uma
proposta de acordo com o que a
p refe i t u ra p o d e o fe re c e r n e ste
momento e que, de forma gradual, dê
conta de regularizar a situação –
cumprindo a lei do piso integralmente -,
até o ﬁm de 2022.
Durante as discussões, também foi
apresentada uma proposta elaborada
por dois servidores do município.

Magistério mobilizado pelo ﬁm do PLC 05/22!
Após assembléia no Sintrapp(13/6), proﬁssionais
do magistério par ciparam da sessão da câmara
para pedir a rejeição do Projeto Complementar
enviado pelo prefeito, que traz o pagamento do
Piso através de complemento para algumas
referências. Um Projeto absurdo, que desvaloriza
e traz o ﬁm da carreira do magisterio. Um direito
adquirido há anos e com muita luta por esses
proﬁssionais e que pode estar com os dias

contatos, pela falta de comprome mento desta
administração.
Diante do pedido do Sintrapp e das tenta vas de
negociação junto à Câmara para uma nova
possibilidade na forma de pagamento do piso, o
PLC foi adiado.
Os proﬁssionais em alta voz e com cartazes pediam
respeito, valorização e que a lei seja cumprida!
Não ao PLC.05/22.
A luta con nua.

Sintrapp participa de audiência sobre revogação arbitrária do Currículo Municipal de Prudente

Na noite de 31 de março, a Câmara
Municipal realizou uma audiência
pública com o obje vo de averiguar o
cenário e os mo vos pelos quais a
administração pruden na revogou o
currículo municipal, que foi construído
cole vamente com proﬁssionais de
educação e recursos ﬁnanceiros do

Fundeb.
A audiência, requerida pelo vereador
Douglas Kato em atenção às solicitações
tanto do Sintrapp, do Fórum Municipal
de Educação (FMEPP), do Conselho
Municipal de Educação (Comed) e de
outras instâncias ligadas ao controle
social da educação pruden na, reuniu
diversas representações para que
fossem prestados os esclarecimentos
acerca da decisão. Neste sen do, o
sindicato agradece ao nobre vereador
que se dispôs a levar à Casa de Leis tal
reivindicação.Em sua fala, a presidenta
do Sintrapp, Luciana Telles, comentou
que tem “muitos mo vos para defender
o Currículo Municipal. Porém, vou me

ater à par cipação dos
proﬁssionais que veram anos de
empenho e sofreram com a
revogação totalmente arbitrária
e autoritária do que foi
elaborado”.
Sindicalista enfa zou que a
decisão da administração foi
an democrá ca, haja vista que a
a tude desconsidera todo o
processo colabora vo envolvido
na construção do documento.
Estão sendo realizadas lives em
parceria com o FMEPP para discu r
acerca do tema currículo municipal.
Já foram deba dos: "O Currículo
Municipal Como Direito à Educação" e

"A importância do Currículo Municipal
na Vida Escolar dos Alunos”.
Acompanhe em
facebook.com/sintrapp.
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Sintrapp realiza ação em unidades da Assistência Social de Presidente Prudente
Na semana do trabalhador e da
trabalhadora da Assistência Social, a direção
do Sintrapp visitou todas as unidades da
Secretaria de Assistência Social (SAS). O
obje vo da ação, além de levar as novidades
do sindicato e sanar dúvidas das servidoras
e s e r v i d o re s , fo i d e d e m o n st ra r o
reconhecimento pela importância do
trabalho desenvolvido no âmbito da
assistência social. Na ocasião, também foi
entregue um pequeno “mimo” para cada
servidora e servidor e uma placa para a
unidade em agradecimento pelo serviço

prestado na área da Assistência Social.
A vice-presidenta do Sintrapp, Margareth
Marques, comenta que há muito tempo a
direção do sindicato planejava realizar
alguma ação junto às ser vidoras e
servidores da Assistência.
“Assim, decidimos unir o momento do
ca d a st ra m e nto co m a d ata q u e s e
comemora o dia da Assistência Social para
agradecer pelo empenho e pela
importância das trabalhadoras e
trabalhadores na execução das polí cas
públicas em assistência”, acrescenta.

Sintrapp também visita o Projeto Aquarela, da Assistência
As diretoras e diretores também es veram em
visita ao Projeto Aquarela. A secretária de
ﬁnanças do Sintrapp, Marcia Pantalião comenta
que “as diretoras e diretores envolvidos estão
muito sa sfeitos com os resultados da ação,
que visa também aproximar as servidoras e
servidores da SAS ao sindicato”.
A vice-presidente do Sintrapp, Margareth
Marques, destaca ainda que “tais
trabalhadoras e trabalhadores foram muito
requisitados durante a pandemia em razão do
impacto social e econômico que a ngiu a
população vulnerável”.

Sintrapp e servidores (as) da Referência 01 se reúnem com prefeito
Com o obje vo de tratar das reivindicações da
Referência 01, que foram levantadas em
reuniões com as servidoras e servidores, o
sindicato e uma comissão par ciparam de
uma reunião com a administração no dia 18
de fevereiro.
Apontada como uma das principiais
reivindicações, o debate sobre a
remuneração dos cargos lotados na menor
referência foi um dos pontos destacados na
re u n i ã o . A s s e r v i d o ra s e s e r v i d o re s
reivindicam valorização nos salários destas
funções. A presidenta do Sintrapp, Luciana
Telles, destacou que a reivindicação é an ga,
porém, se atendida, representaria “um
avanço na história da prefeitura de Presidente
Prudente, no processo de valorização aos

Pauta da Referência 01 continua em
discussão entre Sintrapp e prefeitura

Mais uma rodada de negociação
aconteceu no dia 11 de maio, entre
o Sintrapp e administração sobre as
reivindicações da referência 01 da
prefeitura.
Dentre os pontos discu dos,
avançamos na questão da Remoção
– onde ﬁcou decidida a formação de
uma comissão com representantes
por funções e representantes da
administração.
A reunião que ocorreu na sala da

PrudenPrev contou
com a presença das
diretoras do Sintrapp
S ô n i a A u x i l i a d o ra ,
Ivone Júlia e Luciana
C o r r e i a
e
representando a
administração estava a
funcionária Flaviane.
Outro ponto também levantado foi
a elaboração do Impacto ﬁnanceiro
sobre a questão da mudança de
referencia ou redução de jornada de
trabalho.
A reivindicação sobre a revisão dos
laudos de insalubridade para
agilizar as concessões do bene cio a
quem tem direito evitando as
judicializações também foram
pontuadas.

servidores essenciais e que ganham menos”.
Já a diretora do Sintrapp, Sônia Auxiliadora,
acrescentou que esta referência, conforme previsto no
Estatuto do Servidor (LC 05/1991), já recebeu, no
mínimo, valor igual a dois salários mínimos. Porém,
hoje o valor representa pouco mais de um salário
mínimo, o que demonstra a defasagem salarial e a
necessidade da reestruturação.
A segunda reivindicação solicitou a implantação de
um processo de remoção, para que as servidoras e
servidores possam ter a possibilidade de escolha de
um local de trabalho que seja próximo à sua casa ou de
fácil acesso, o que facilitaria a vida das trabalhadoras e
trabalhadores e geraria economia e qualidade de vida.
Sobre a solicitação, a administração se comprometeu a
implementar e que informou que o processo será
acompanhado e organizado pelas secretarias.

Avanço! Sintrapp participa da reunião da
Comissão de Remoção da Referência 01
No dia 26 de maio aconteceu a
primeira reunião da comissão
ins tuída para estudar a
implantação do Processo de
Remoção para as servidoras e
servidores da Referência 01 em
Presidente Prudente. Além do
Sintrapp, representado pela
presidenta Luciana Telles e
pela diretora Priscilla Custódio,
também compõem a comissão
membros da administração e
servidoras e servidores representantes
que representam os Auxiliares de
Biblioteca, Auxiliares de Telefonista,
Cozinheiras, Serventes de Pedreiro,
Serviços Gerais e Vigias Diurnos.
Luciana Telles comenta que a primeira
re u n i ã o d a co m i s s ã o fo i m u i to
produ va. A sindicalista enfa za que é
“muito importante que as servidoras e
servidores estejam representados na

comissão por seus pares, para que
assim o Processo de Remoção seja
criado de forma que atenda às
expecta vas e necessidades de quem
precisa”. Luciana ainda destaca que “as
servidoras e servidores que estão na
Referência 01 precisam de valorização,
tendo a importância de seu trabalho
reconhecida e, além disso, avanços nas
reivindicações”.
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Sintrapp e servidores (as) de Tarabai conquistam 12% de reajuste nos salários e 17,5% no
vale-alimentação, além da correta adequação ao Piso Nacional do Magistério
No dia 16 de maio, vereadoras e
vereadores da Câmara de Tarabai
aprovaram em unanimidade Projetos
de Leis que trouxeram reajustes
salariais as servidoras e servidores do
município. O Projeto de Lei de nº 1677
aprovado concede o reajuste de 12%
nos salários da categoria, retroa vo a 1º
de maio. Outra importante conquista foi

a aprovação do Projeto de Lei nº 1675
que trouxe o aumento de 17,5% no vale
alimentação dos servidores passando
de 400,00 para 470,00. Na mesma
sessão, também foi aprovado o Projeto
de Lei Complementar (PLC) que corrige
os salários das servidoras e servidores
lotados no quadro do magistério.
Anexadas à Lei, estão às tabelas com as
respec vas remunerações de cada
progressão, que foram recalculados
para cumprir o que diz a Lei do Piso
Nacional do Magistério. A presidenta do
Sintrapp, Luciana Telles, destaca que a
administração de Tarabai cumpriu a Lei
“do jeito que deve ser”, respeitando a
legislação local que estabelece a
carreira no município.
A sindicalista acrescenta que o
sindicato se mantém em luta para

garan r que a Lei do Piso do Magistério
seja cumprida em todos os municípios
da base de atuação do Sintrapp, assim
como aconteceu em Tarabai. “A luta
con nua, pois o obje vo do sindicato é
fazer com que a Lei seja cumprida para
todas e todos que têm direito à correção
nos salários”, ﬁnaliza. Emocionado, o
diretor sindical, Josué de Souza
comenta que “há uma década os
servidores municipais lutavam por um
aumento real nos salários. No início
desta gestão o sindicato entregou ao
prefeito a “Carta-Compromisso”,
solicitando um reajuste e adequações e
não demos trégua nas reivindicações,
tanto à administração quanto aos
vereadores. E hoje, vemos essas
conquistas! Parabéns a luta do sindicato
junto aos servidores(as), à atuação da

Câmara e a administração que cumpriu
a lei”, conclui. O professor e também
diretor Rafael Freire, sobre a conquista
do magistério, enfa za que “para nós
[ p ro fe s s o re s ] a a d e q u a ç ã o d o s
vencimentos ao piso nacional do
magistério é uma grande conquista. A
administração atual tem se esforçado
para regularizar as questões
trabalhistas e os professores têm
par cipado dos debates através de seus
representantes de classe, tornando o
processo mais justo e transparente.”
Acerca da conquista, o sindicato
parabeniza a a tude da administração
do município em cumprir com a lei.
Além disso, o Sintrapp e as servidoras e
servidores agradecem o apoio das
vereadoras e vereadores que
trabalharam na aprovação do PLC.

Sintrapp faz trabalho de base em Sandovalina

Servidores (as) de Salmourão conquistam
100% de reajuste no vale-alimentação

O sindicato realizou visitas às
servidoras e servidores de
Sandovalina. A a vidade teve dois
obje vos: além de levar informações
sobre a a vidade sindical e sanar
dúvidas jurídicas.
Na ocasião, uma das advogadas do
sindicato, Doutora Nathália Lima,

Foram aprovados em unanimidade
pelos vereadores o Projeto de Lei que
concede o reajuste de 14,43% aos
servidores e servidoras de Salmourão.
As reivindicações radas em
Assembleia no início do ano fazem
parte da Mesa de Negociação do

também esteve presente para sanar dúvidas sobre demandas e ações
judiciais. Foram entregues, às sindicalizadas, mimos relacionados ao Mês da
Mulher e também à Campanha de Valorização aos Proﬁssionais da Saúde.

Sindicato junto à administração deste município que após as conversas, resultaram
na elaboração do Projeto de Lei pelo execu vo. Além do reajuste o Projeto também
trouxe o aumento de 150,00 no vale alimentação dos servidores que passou a
valer 300,00.

Sintrapp faz reunião com administração de
Emilianópolis

Após negociação com Sintrapp, administração
de Tarabai corrige salários do magistério de
acordo com o Piso Nacional

Diretoras do Sintrapp es veram no
município de Emilianópolis para
conversar com o prefeito do
município.
O obje vo da reunião foi o de reforçar
sobre a legi midade da representação
sindical das servidoras e servidores
que atuam em Emilianópolis.
Durante a conversa, a presidenta do
Sintrapp, Luciana Telles, enfa zou que
o município faz parte da base de
atuação do sindicato.

Uma grande conquista para o
magistério! Depois de uma reunião
entre sindicato e administração de
Tarabai, ocasião em que o Sintrapp
expôs a necessidade da
Vale lembrar que o sindicato já atua no
município, lutando por valorização,
melhores condições de remuneração e
de trabalho.

Tem dúvidas jurídicas? Entre em contato
com a advogada do Sintrapp!
O Sintrapp oferece assistência jurídica
gratuita na área de trabalhista para as
servidoras e servidores sindicalizados!
Se você tem alguma dúvida ou gostaria
de saber o andamento de alguma ação
ajuizada pelo sindicato, entre em
contato com a Drª Nathália Lima por
meio do telefone: (18) 99672-1121

administração em regularizar os
salários dos proﬁssionais do
magistério, a prefeitura do município
divulgou que fará a correção das
remunerações para adequação ao
Piso Nacional do Magistério de 2022.
A presidenta do Sintrapp, Luciana
Telles, comenta que a administração
de Tarabai, após a reunião, informou
que fez uma análise da situação e
decidiu por cumprir o que diz a Lei do
Piso. “Acredito que a administração
cumpriu com seu papel e, com toda a
certeza, as servidoras e servidores
c o n s i d e ra m e s t a u m a g ra n d e
conquista”, acrescenta.

Receba as novidades do Sintrapp pelas redes sociais ou pelo
Whatsapp! Envie uma mensagem com seu nome completo
+ município em que atua para o número da Comunicação do
Sintrapp e passe a receber todas as novidades!

(18) 98135-0215
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Se aposentou? Participe do Grupo Sorriso :)
Sorriso é o nome do Grupo de
Aposentados e Pensionistas do Sintrapp!
Os encontros são semanais e acontecem
toda quinta-feira, na sede do Sintrapp, a
par r das 15h. São desenvolvidas
a vidades de lazer, socialização e
e x e r c í c i o s s i c o s ! Ta m b é m s ã o
organizados eventos e passeios! Uma
das úl mas a vidades levou os
par cipantes do Grupo para aproveitar
um dia na Área de Lazer Sintrapp!
O sindicato acredita que no momento da
aposentadoria, a companhia de colegas
servidoras e servidores aposentados é
importan ssima para a adaptação à nova
vida! Depois de uma vida inteira de
trabalho, chegou a hora de aproveitar!

Conheça a Área de Lazer Sintrapp!
A Área de Lazer Sintrapp é um espaço
privilegiado que o sindicato oferece
para as ser vidoras e ser vidores
sindicalizados e familiares! Inaugurada
em outubro de 2021, a Área de Lazer
reúne diversas opções para que a
categoria possa aproveitar da natureza!
Além do parque aquá co, foram
construídos quiosques que podem ser
reservados para confraternizações e
também existe uma ampla área verde!
Não deixe de conhecer!

Para reservar um quiosque, entre em
contato com a recepção do Sintrapp
pelo telefone (18) 3221-9946 ou pelo
Whatsapp (18) 99709-9735!
Atenção às regras! Na página do
Sintrapp referente à Área de Lazer, estão
listadas as principais regras para
u lização do espaço. Não deixe de
conferir em:
www.sintrapp.com/areadelazer

Faça o cadastro de seus dependentes para uso da Área de Lazer!
Garanta a diversão em família na Área
de Lazer Sintrapp! Não deixe de
cadastrar seus dependentes para ter
mais facilidade no acesso!
Cada servidora ou servidor pode
cadastrar:
- Cônjuge;
- Pais;
- Filhos (as);
- Netos (as);
- Enteados (as).
O cadastramento é gratuito e, para
fazê-lo, é necessário apresentar RG e
CPF dos dependentes. Também pode
ser apresentada uma foto dos
documentos diretamente no celular.

para quem preferir, o cadastramento
pode ser feito na sede do Sintrapp,
das 8h às 18h, de segunda a sextafeira. O sindicato ﬁca na Rua Siqueira
Campos, 1226 - Vila Nova.
Por ocasião do cadastramento, a
servidora ou servidor recebe um
“mimo” especial: uma mochila da
Área de Lazer!

O Sintrapp está visitando as unidades
de trabalho e oferecendo a
possibilidade do cadastro. Porém,
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