
 

Onde está nossa Campanha Salarial? 

Essa é a pergunta que muitos servidores 

estão fazendo (3 anos sem Campanha Salarial). Os 

Servidores Municipais de São José do Rio Preto 

iniciaram o ano esperando o resultado da 

assembleia do dia 11 de dezembro de 2013, mas 

passado 4 meses, não foi encaminhado nenhuma 

campanha salarial pelo Sindicato dos Servidores. 

Sabemos. Sem a organização e a pressão coletiva, 

os prefeitos e os patrões não atenderão às 

reivindicações dos trabalhadores. Mas infelizmente, 

além dos servidores não acreditarem mais na atual 

direção do sindicato, o Sindicato fica esperando os 

trabalhadores organizarem-se para posteriormente 

aparecer e falar que está fazendo alguma coisa, ou 

atacar os grupos que estão se auto-organizando! 

O único “trabalho” que o sindicato faz é o 

papel jurídico, mas será que nosso sindicato é 

apenas um escritório de advocacia? Na verdade, 

temos uma advogada sem competência e muito 

cara, pois temos que pagar uma porcentagem das 

ações !!!! 

 

O Sindicato que o prefeito gosta! 

A atual direção do sindicato   dos servidores 

tem a pratica que todos os prefeitos gostam, ou 

seja, é oposição apenas nos discurso, mas na 

prática e na vida real do servidores não organiza 

nenhuma atividade para fortalecer as reivindicações 

da categoria. Fica na mordomia do aparelho sindical 

sem organizar os servidores e de “vez em quando” 

aparece e faz algumas críticas ao prefeito, fingindo 

oposição !!! 

Pressão e Assédio Moral no local do trabalho 

Nós, que vivemos a pressão e as difíceis 

condições do local do trabalho, sabemos dos 

inúmeros problemas que enfrentamos em nosso dia 

a dia. Essa pressão chega ao limite de práticas de 

assédio moral, já que nos sentimos sozinho e sem 

forças para combater essas práticas. Entretanto, 

onde está o sindicato para nós defender? Esse é o 

sindicato que o prefeito gosta !! 

Nos Sindicatos onde estão companheiros da 

CSP-Conlutas, quando os trabalhadores sofrem 

práticas de Assédio Moral, temos a prática de 

denunciar no bairro e na comunidade local o que 

está acontecendo com os servidores, mas o 

Sindicato dos Servidores de SJRP dirigido pelo 

setor mais reacionário da CUT não faz nada, fica 

apenas no discurso e esquece de discutir as 

condições de trabalho dos servidores. 

As condições de vida dos servidores de São Jose do Rio Preto pioraram nos últimos 13 anos¹, essa foi 

a tese demostrada por servidores ao compararem a desvalorização 

salarial, a perda inflacionaria, o salário mínimo nacional e o valor 

decrescente da cesta básica nos últimos 13 anos. Demostraram 

também, que os Servidores foram a categoria com maior 

desvalorização salarial na região. 

 Como apresentado nos dados, apesar do município de São 

José do Rio Preto aumentar expressivamente sua arrecadação, ele 

teve uma crescente diminuição com as despesas de pessoal em 

relação ao índice de Receita Corrente Liquida (R.C.L), que passou de 

50,44% em 1997 para 33,37% em 2012. 

  Os dados mostram que é possível uma política   de valorização 

dos servidores municipais, mas infelizmente essa não é a política do 

atual gestão da prefeitura. 

Dados em lutaservidor.wordpress.com 

Porque somos OPOSIÇÃO ao 

Sindicato dos Servidores? 

Tentamos dialogar com a direção do 

Sindicato por algum tempo, mas 

infelizmente, não sabem viver com 

diferenças e críticas. A truculência da 

direção do sindicato e da advogada 

chegaram ao cúmulo de proibirem 

filiados do sindicato a falarem em 

reunião com os professores PEB I. É 

hora de construirmos um sindicato 

independente, de luta e democrático. 

Vamos à Luta 

 


