Plano de carreira
Uma comissão de professores,
formada pelo sindicato, está
representando a categoria junto ao
órgão da Prefeitura responsável pela
elaboração do Plano de Carreira e do
Estatuto do Magistério. Caso você
tenha alguma sugestão é só ligar para
o sindicato, 4183-3232 ou 8533-6581
Boletim do Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais falar com prof. Henrique ou enviar
de Carapicuíba - Novembro/09 - Nº 156
e-mail para: sindfusmc@terra.com.br

A educação na rede municipal
PROFESSOR EVENTUAL
Em Carapicuíba o professor eventual é contratado pela CLT, mas não tem garantia de receber o salário mínimo, o vencimento base e
nem mesmo o piso nacional do magistério. Veja:
não estamos falando de cidade do norte/nordeste do País. Aqui, o professor eventual recebe um valor fixo de R$ 280,00 e horas trabalhadas que, totalizando, não atinge o salário
mínimo. Com essa remuneração humilhante faltam professores na rede. Isso torna o ensino
municipal cada vez mais sucateado, prejudicando, assim, o desenvolvimento educacional de
milhares de crianças. O professor de apoio,
contratado para desenvolver projetos, também
vem sendo lesado em duas horas mensais de
sua jornada de trabalho.

G R A T I F I C A Ç ÃO
A administração municipal retirou o percentual
de 30% de gratificação de curso superior dos
funcionários da Prefeitura. Agora, três meses depois, o percentual foi incorporado aos salários,
deixando a falsa ideia de aumento salarial. Uma
coisa é certa: os professores não teveram aumento! Ao contrário, ficaram três meses no prejuízo! A categoria exigem o pagamento retroativo dos 30% de curso superior não-pagos em
meses anteriores e aumento de fato.

FALTA DE FUNCIONÁRIO
As escolas da rede municipal de Carapicuíba
estão com falta de pessoal de limpeza, inspetor
de aluno e até professor. É lamentável que a
Prefeitura queira fazer contenção de despesa
numa das áreas mais sensíveis da vida social.
Os bolsistas da Frente de Trabalho foram dispensados e muitos postos de trabalho não foram preenchidos. A situação é dramática! A falta de pessoal piora a qualidade de ensino, sobrecarrega os poucos funcionários existentes e
deixa o recinto escolar em péssimas condições
de higiene.

MANUTENÇÃO E REFORMA
A ordem da administração é para que os
gestores se virem e sejam criativos para arrumar dinheiro porque, segundo o Executivo
Municipal, a Prefeitura não tem condições de
fazer reforma e manutenção nas escolas municipais. Diante dessa situação, as unidades
apresentam problemas nas redes elétricas e
hidráulicas, falta pintura, equipamentos e materiais estão danificados, ou seja, as escolas
municipais estão em estado precário. Onde
está o dinheiro do Fundeb e do orçamento
municipal destinado à reforma e manutenção
das escolas?

Confira, abaixo, os convênios e serviços
oferecidos aos sócios do Sindicato
Convênio Médico Ameplan (Assistência Médica Planejada) - Informações sobre consultas e tratamentos, ligue 4183-3232.

CENTRO MÉDICO
Clínico geral, ginecologia, pediatria,
oftalmo, psicologia, assistência social.
Atendimento gratuito. Av. Miriam, 173 Centro. Fone 4183-3232

DENTISTA
Av. Miriam, 173 - Centro - Carapicuíba

ADVOGADO GRÁTIS
Para defender os direitos trabalhistas do funcionalismo.

COLÔNIA DE FÉRIAS
Unidade em Mongaguá. Diárias R$ 20,00
com café, almoço e jantar.

ÓTICA
Ótica Carlos - Rua David Salomão, 50 fone 4164-4167.
CABELEIREIRO
O salão de beleza do Sindfusmc oferece
cortes feminino, masculino e infantil, manicure, pedicure e tratamentos com escova
progressiva, escova definitiva e muito mais.

COMPRAS
Mais alimento na mesa do associado por
intermédio de parceria com o Grupo Pão de
Açúcar (Extra, CompreBem e Sendas).
LINHA DE CRÉDITO
Crédito do Banco Rural com vantagens
exclusivas para os funcionários da Prefeitura e da Câmara Municipal.

CONVÊNIO GÁS
A Liquigás entrega o botijão em sua casa.
É só ligar 4183-3232. O desconto vem em
holerite.

FLORICULTURA
Floricultura Belas Flores - av. Inocêncio
Seráfico, 1640 - fone:4184-9267.
CURSO DE INFORMÁTICA
Na própria sede do Sindicato, av. Miriam, 173,
você pode fazer curso de informática pagando apenas R$ 10,50 e aprender windows,
word, excel, access, power point, hardware.

FARMÁCIA
Droga Nataly - Rua Manaus, loja1 Cohab
II - fone 4187-5450
Droga Líder - Rua Azira de Pietro, 36
Centro - fone 4184-9652.
CURSO DE INGLÊS
Inglês Speak - av. Tâmara, 260 - Centro fone.: 4183-5949.

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Convênio com a Casa São Pedro. Pagamento
em até 36 vezes com desconto em folha de
pagamento e sem consulta ao SPC/Serasa

MAIS COMPRAS
Convênio com o Supermercado Yoneta. O
valor da compra é descontado em folha de
pagamento.
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