
Nosso Sindicato tem se ar-
ticulado para garantir os direitos 
dos Servidores, até então nega-
dos pela Prefeitura. A desculpa 
anterior era a Lei nº 173/2020, 
do congelamento de salários. 

Agora, com o fim da vigência 
da lei do Bolsonaro, vamos com 
tudo a fim de recuperar as perdas 
salariais dos últimos anos.

Elaboramos uma pauta de 
reivindicações enxuta, de acordo 
com as necessidades mais urgen-
tes de toda a categoria.

VEJA OS ITENS DA PAU-
TA NA ÍNTEGRA

1) Reajuste do salário dos 
Servidores, no mínimo, de 21% 
(índice de defasagem calculado 
nesta atual Administração);

2) Plano de Carreira a to-
dos os Servidores de Carapicuí-
ba (lembrando que o dos Vigias 
está em atraso há muitos anos);

3) Reajuste da cesta - 40%;
4) Melhorias concretas nos 

produtos do Sacolão;

5) Pagamento do bônus do 
Fundeb às ADEBs e demais Servi-
dores da Educação, conforme a lei;

6) Folga para os Servidores 
que têm a carga horária em regime 
12 x 36, por exemplo, os Vigias;

7) Equiparação do Piso sa-
larial dos Professores, conforme o 
Piso Nacional;

8) Condições dignas de tra-
balho e respeito aos direitos dos 
Servidores da Saúde neste difícil 
momento de pandemia.

21% DE REAJUSTE 

Em reunião na sede, Servidores da Educação aprovam ações do Sindicato

É DIREITO DOS SERVIDORES

“Temos MUITOS DESA-
FIOS pela frente. Só consegui-
remos avançar se houver de fato 
abertura do diálogo por parte da 
Prefeitura. Nós estamos prepa-
rados para o enfrentamento, se 
necessário. CONTAMOS com a 
participação dos Servidores na 
CAMPANHA SALARIAL. Vamos 
pressionar e garantir a recupe-
ração das perdas do período e 
equiparação salarial justa.”

PRESIDENTE JESSÉ
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PISO SALARIAL 
PRECISA SER 
RESPEITADO! 

MESMO DIANTE 
DA GRAVIDADE 
DA PANDEMIA, 
A PREFEITURA 

DEIXA DE PAGAR 
INSALUBRIDADE

FALE COM O SINDICATO (11) 4183.3232 OU 944.823.693 SIGA NAS REDES SOCIAIS

Apesar da cesta básica do 
Servidor de Carapicuíba conter 
apenas 13 dos itens da Cesta 
básica Nacional (convertida em 
R$ 130,00), o valor só é pago a 
uma parcela dos Servidores e 
não foi corrigida na última data 
base. A situação que era caó- 
tica ficou pior. O atual valor da 
cesta mal dá para COMPRAR 
UM BOTIJÃO DE GÁS. Com a 
alta generalizada dos preços e 
o salário congelado, o Servidor  
público de Carapicuíba vive o 
maior arrocho dos  últimos anos.

A Lei Municipal nº 1.619/93 prevê ao Servidor o triênio e sexta parte, mas o Governo suspendeu esses 
direitos sob alegação de determinação Federal. Sempre que se trata de direitos do funcionalismo, a Prefeitura 
cria empecilhos por falta de verbas. Mas quando há recursos, o gestor sinaliza incompatibilidade com a lei. São 
desculpas e mais desculpas a cada ano. Chega! Vamos à luta. EXIGIMOS RESPEITO E MELHORES SALÁRIOS!

A CESTA BÁSICA DO 
SERVIDOR DE CARAPICUÍBA 
É REDUZIDA E DEFASADA

DIREITOS PREVISTOS EM LEI, COMO TRIÊNIO, SEXTA PARTE, ADICIONAL DE CURSO TÉCNICO 
E SUPERIOR, LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS FORAM SUSPENSOS PELA ADMINISTRAÇÃO

DESDE O INÍCIO DESTA 
ATUAL GESTÃO, a Prefeitura é 
indiferente à Lei nº 11.738/08 que 
estabelece o PISO SALARIAL 
DO PROFESSOR, afixado em 
R$ 3.845,63. Mesmo que os re-
cursos advindos do FUNDEB te-
nham crescido ano após ano, a 
Administração Municipal arrocha 
o salário dos Servidores.

VEJA: nossas ADEBs, por 
exemplo, também formadas em 
Pedagogia, não recebem o piso 
correto. A Educação precisa ser 

valorizada. Somos uma rede com 
necessidade de ampliar sua es-
trutura e de mais funcionários.

Dados do Portal da Trans-
parência mostram que o setor 
perdeu mais de 100 colaborado-
res entre maio de 2020 e maio 
de 2021. É o retrato da indiferen-
ça com o drama do funcionalis-
mo e da população que precisa 
dos serviços públicos.

Queremos uma solução e 
o pagamento correto dos ven-
cimentos dos profissionais!

Mesmo diante da gravidade 
da pandemia que potencializa a 
situação de risco enfrentada  pe-
los Servidores, a Administração 
desrespeita a lei sobre a insalu-
bridade. UMA VERGONHA!

 VEJA: Motoristas do SAMU 
que prestam socorro a todo tipo 
de emergência, inclusive a paci-

entes com doenças contagiosas, 
como a Covid-19, não são bene-
ficiados pela insalubridade. Já os 
Servidores que recebem, ganham 
apenas 20%, quando a lei esta-
belece o percentual de 40%. Em 
Carapicuíba é assim, o prefeito 
só cumpre a lei que lhe convém.

VAMOS À LUTA!


