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Simpa fortalecido enfrenta com luta
período histórico de ataque à categoria municipária
A gestão “Sem Assédio, Sem Veja, também, nas
Mordaça” encerra o mandato nes- páginas desta edição:
te outubro com a certeza de ter feiRecuperação ﬁnanceira
do Sindicato
to o melhor enquanto diretoria da
Gestão aumenta
brava categoria municipária, dianpatrimônio
te de uma conjuntura bastante desCresce o número
favorável para a classe trabalhadode ﬁliações ao Simpa
ra em geral e para os servidores em
Jurídico garante
particular. Enfrentamos o governo
vitórias para a
categoria
mais nefasto de todos os tempos
para os serviços públicos e para a
Peritos avaliaram
insalubridade na saúde
população.
Desde que tomou posse, Mar- Novo sistema criptografado
de ﬁliação e cadastramento
chezan age contra a categoria, parComunicação fortalece
celando salário, passando por ciSimpa na sociedade
ma da lei ao não garantir a reposiServiço odontológico
ção inflacionária e destruindo a carqualiﬁcado
reira do funcionalismo. Ao mesmo
tempo, o prefeito investe numa política de sucateamento
e terceirização dos serviços públicos, precarizando o atendimento à população em todas as áreas e dilapidando o
patrimônio da cidade.
Nos dois primeiros anos de gestão, o Simpa, junto com
a categoria unida, conteve parte dos planos ultraliberais
de Marchezan. Exemplo disso, foi a mobilização da categoria que conseguiu, em 2018, mesmo depois de violenta
repressão na Câmara, barrar o projeto de lei que destruiria a carreira dos servidores.
Mas, para fazer valer seus interesses, arregimentar
maioria em plenário e garantir sua governabilidade, o prefeito recorreu ao toma lá dá cá, instituindo um balcão de
negócios. Foi assim que, em 2019, o projeto ganhou “nova roupagem” e, com a reconfiguração das bases de apoio
na Câmara, o projeto foi aprovado.
Tivemos outras perdas resultantes da falta de diálogo
e do autoritarismo por parte da Prefeitura. Desde 2017,
não foi concedido nenhum reajuste na data-base e ainda
nos foi imposto um aumento de 3% na alíquota da Previdência, situação que levou a perdas importantes para as
famílias municipárias.
Ao longo desses anos, frente a todos os ataques sofridos e a todo o desmonte na cidade, a categoria se mobilizou e respondeu positivamente, com bravura, às diversas
lutas aprovadas em assembleias gerais. Esteve em greves
– duas das quais duraram 40 dias, as mais longas da história dos municipários –, nas ruas, na Câmara, no Paço, dialogando com o povo, com vereadores, entidades, fóruns e
movimentos sociais. Esse conjunto de ações ampliou a visibilidade da luta da categoria em defesa do serviço público e da cidade e seu reconhecimento pela população.
Mesmo assim, Marchezan se recusou a negociar e o recurso à Justiça se impôs. As greves foram consideradas legais, na maioria, e os dias parados não foram descontados. As datas-base seguem na Justiça e o desconto da
mensalidade dos associados ao Simpa, que havia sido suspenso pelo prefeito, voltou por decisão judicial.
A categoria não se dobrou ao inimigo que a quer destruir. Resistiu e compreendeu a importância da união e da
luta sindical. Mais de 1.900 colegas filiaram-se ao Simpa, ampliando para cerca de 9.000 o
quadro de associados, que fortalecem a entidade para a luta
em defesa dos direitos da catePosse da gestão 2016-2019.
Foto: Silvia Fernandes
goria.
Motivos não faltam para
nos orgulharmos de nossa atuação na direção do Simpa. Sabemos que o trabalho é contínuo, coletivo, que não se endata-base 2017.
cerra com o fim de uma ges- Assembleia
Foto: Mariana Pires
tão. Por isso, agradecemos a
todos e todas que estiveram conosco e reafirmamos nosso compromisso de seguir lutando, com a categoria, por
direitos e pela nossa cidade. ***
www.simpa.org.br

@SimpaPortoAlegre

www.flickr.com/photos/simpapoa

simpa@simpa.org.br

#ﬁnanças
Recuperação financeira marca
gestão 2016/2019
Sindicato conseguiu colocar contas em dia
e enfrentar suspensão de desconto das mensalidades
imposta por Marchezan

A direção do Simpa 2016/2019 teve, como uma de suas principais marcas no âmbito administrativo da entidade, a recuperação financeira e o pagamento das dívidas
do Sindicato. Isso permitiu investir em diversos instrumentos de luta dos municipários e enfrentar a
suspensão do desconto em folha imposto pela gestão Marchezan como forma de asfixiar o
movimento de resistência da categoria.
INSS
O pagamento de parcelas das dívidas com o INSS foi
antecipado, de maneira que o valor mensalmente pago,
que era de R$ 17 mil, caiu para R$ 7 mil. O montante remanescente da dívida, portanto, teve uma redução de mais
de 45%. As demais parcelas vão até 2024, conforme a renegociação estabelecida.
Movimento sindical
Com relação às despesas com o movimento sindical,
nos anos de 2017 e 2018, o Simpa dobrou a média do valor historicamente investido nesta frente, sem contar o valor gasto com comunicação sindical, que inclui, entre outros materiais, busdoor, outdoor, cartazes, inserções em
rádio, publicações em jornal, etc.
Entre 2010 e 2016, a média de gastos com o movimento sindical foi de 6,38% do total da despesa do Simpa. No
ano de 2017, o percentual foi de 13,76%, excetuando a comunicação sindical, que foi de 19,83%. Em 2018, o percentual foi de 11,84%, com exceção da comunicação sindical, que foi de 11,30%.
Imposto sindical recuperado
Outra marca importante conquistada pela gestão cessante está relacionada aos vários processos judiciais do
Imposto Sindical recolhido em anos anteriores e não utilizados pelo Simpa. O Sindicato ingressou como parte integrante nos processos e conseguiu trazer tais recursos para
o caixa, o que permitiu ajustar as finanças e manter as despesas fixas em dia nos meses em que não houve o desconto das mensalidades no contracheque por decisão do governo Marchezan. ***

#patrimônio
Novos equipamentos, reformas e até carro novo
O conjunto de ações da direção no âmbito financeiro – somado ao crescimento na arrecadação
decorrente do aumento no número de sócios – possibilitou ao Simpa ampliar seu investimento em instrumentos de comunicação, em equipamentos e
na infraestrutura da sede.
Na comunicação, o Simpa adquiriu nova máquina fotográfica profissional, programas e acessórios;
também aumentou a produção e impressão de materiais e os investimentos em redes sociais e mídias
(campanhas em outdoor , jornais e rádios).
Na estrutura física, o Sindicato investiu em equipamentos que contribuíram para aprimorar a prestação de serviços aos associados e melhorar as condições de trabalho dos funcionários. O Simpa também aplicou recursos em instrumentos que ajudaram na mobilização da categoria.
Dentre as aquisições estão novo automóvel utilitário; equipamento de som móvel; duas caixas amplificadoras; quatro computadores; ar condicionado; colocação de motor no portão da sede para a entrada de veículos; aquisição de nova e moderna cadeira odontológica; upgrade de equipamentos de
informática e 14 cadeiras de escritório.
Tais aquisições somam-se ao patrimônio que
vem sendo construído pelo Simpa, colocado a serviço dos municipários e da luta da categoria por seus
direitos. ***

Caminhada durante a greve, 05/10/2018.
Foto: Mariana Pires

#ﬁliações

Cresce o número de sócios e a luta se fortalece
Entre 2016 e outubro de 2019, 1.900 novos municipários
ingressaram no Sindicato

O período compreendido entre o final de 2016 e 2019
foi marcado pela ampla mobilização da categoria junto
com o Simpa, em resposta às arbitrariedades e ataques de
Marchezan aos direitos dos municipários. A união da entidade com sua base resultou em importantes conquistas,
bem como no fortalecimento da resistência contra as
ações do prefeito tucano.
Esse processo intenso de lutas – nas ruas, no Parlamento, na Justiça, junto aos órgãos de controle e à população e em parceria com as comunidades e os movimentos sociais e sindicais – levou a um aumento considerável
no número de novos filiados ao Simpa.
A categoria, compreendendo a necessidade de fortalecer seu principal instrumento de luta, aderiu ao Sindicato e passou a participar, com maior intensidade, das mobilizações e convocações. Mais de 1.900 novos sócios ingressaram no Sindicato, totalizando cerca de 9 mil, acréscimo que representou um aumento da arrecadação mensal de, aproximadamente, 29%. A média mensal de arrecadação com as mensalidades, que era de R$ 145 mil em
2016, foi para pouco mais R$ 212 mil, em setembro de
2019. Tal aumento incrementou as contas do Sindicato, representando um importante reforço para as lutas travadas pela categoria. ***

#Assessoria Jurídica

Centenas de ações em defesa da categoria
Setor foi um dos mais atuantes diante dos desmandos de
Marchezan

Frente a um governo autoritário que optou por não dialogar, por desmontar os serviços públicos e atacar os servidores, o Simpa, muitas vezes, não teve alternativa se
não recorrer à Justiça a fim de fazer valer os direitos da categoria e o cumprimento da legislação. Por isso, o trabalho das assessorias jurídicas do Sindicato foi fundamental
nesses últimos três anos.
Assessoria externa
O Simpa, por meio de sua assessoria jurídica Kauer, Villar & Advogados Associados, ajuizou 92 ações judiciais entre os anos 2016 e 2019, além de ter trabalhado em outras
demandas judiciais e extrajudiciais, como, por exemplo,
ações relativas à recuperação de imposto sindical de anos
pretéritos e o acompanhamento de servidores que participaram dos movimentos grevistas junto a delegacias de
polícia.
Dentre estas ações, destacam-se:
o mandado de segurança buscando a proibição de
parcelamento das remunerações e proventos dos
servidores públicos municipais, ativos e inativos;
as ações judiciais que garantiram o pagamento do
13º salário a todos os servidores via empréstimo, em
2017 e 2018;
ações judiciais que garantiram a legalidade dos movimentos grevistas ocorridos em 05/10/2017,
18/06/2018, 15/07/2018 a 18/07/2018, e 31/07/18
a 09/09/18, proibindo qualquer corte de ponto ou
desconto salarial;
ação judicial que garantiu o restabelecimento do
repasse das mensalidades dos servidores sindicalizados ao Simpa;
ação judicial que suspendeu os efeitos do Decreto
n. 20.910/2019 e de todos os atos normativos daí decorrentes que alteraram a forma de cumprimento da
jornada de trabalho dos servidores plantonistas;
ações judiciais buscando o reconhecimento de ilegalidade das terceirizações no âmbito da Fasc.

#Assessoria Jurídica
Também há ações relevantes para a categoria, que se
encontram pendentes de julgamento, como as que buscam:
o reajuste geral anual da remuneração dos servidores
dos anos de 2017, 2018 e 2019;
a cobrança de correção monetária e dos juros de mora
sobre as remunerações pagas de forma parcelada nos
anos de 2017 e 2018;
a cobrança e correção monetária e dos juros de mora
sobre o reajuste geral pago de forma parcelada em 2015 e
2016;
a que busca garantir a legalidade do movimento grevista ocorrido em fevereiro e março de 2019.
Jurídico interno
Igualmente importante, foi a atuação do setor jurídico
interno do Simpa, que se dedica principalmente ao atendimento dos servidores. Ao todo, tramitam hoje no setor
664 demandas, sendo 458 judiciais e 206 administrativas. Durante o período da gestão 2016/2019, foram protocoladas 403 demandas, sendo 253 judiciais e 150 administrativas.
Dentre as ações mais importantes e de maior impacto
estão as de combate à terceirização do serviço público;
constitucionalidade do regulamento da licença-prêmio,
pagamento de correção às férias atrasadas, anulação de
relotação arbitrária e aposentadoria especial por atividade insalubre.
Além disso, somente entre outubro de 2018 e de
2019, houve quase 700 atendimentos presenciais, além
daqueles realizados por telefone, e-mail e WhatsApp. Tais
atendimentos têm, como principais questões, revisão de
proventos e aposentadoria, indenização de licençaprêmio, indenização de férias, incorporação de horas extras, entre outras. ***

Mobilização durante a greve, 28/02/2019.
Foto: Silvia Fernandes

#insalubridade
Peritos contratados pelo Simpa avaliaram
condições de insalubridade na saúde
Laudo garante indenização de 40%
à maioria dos trabalhadores

Com o objetivo de garantir o direito dos municipários
que trabalham em ambientes insalubres e perigosos, o
Simpa contratou equipe de especialistas em segurança do
trabalho que avaliou as condições a que estão submetidos os servidores do Hospital de Ponto Socorro (HPS) e
dos pronto-atendimentos Cruzeiro do Sul (PACS) e Bom
Jesus (PABJ).
O laudo final elaborado pelos peritos garante, à maioria dos servidores, indenização de 40% de insalubridade e
serve de base para o Sindicato questionar na Justiça as
condições de trabalho e os atos administrativos do governo municipal que reduziram os percentuais de adicional
de insalubridade e periculosidade com base em laudos de
2011.
Conforme apurado pelo Sindicato, tal redução aconteceu sem que houvesse critérios técnicos adequados que
considerassem, de fato, o grau de nocividade dos ambientes a que os trabalhadores e trabalhadoras estão expostos.
O Simpa já ingressou com ações judiciais para garantir,
numa primeira etapa, o direito dos servidores do PACS.
***
Reunião com peritos, no PACS 02/04/2018.
Foto: Silvia Fernandes

#organização
Implementação de novo sistema
criptografado de filiação e cadastramento
Ferramenta garante mais segurança, praticidade
e agilidade para o municipário

Uma das conquistas obtidas pela direção 2016/2019
do Simpa foi o novo sistema informatizado de filiação, cadastro e atualização de dados. Entrando no item “Filiação/Recadastramento” na página inicial do site do Sindicato, o municipário pode se filiar e escolher, de maneira
segura, a forma de pagamento da mensalidade. Para
quem já é sindicalizado, o sistema permite também o recadastramento e atualização dos dados, passo importante
para estreitar a relação entre a entidade e seus associados.
Todos esses processos são feitos por meio de um sistema informatizado rápido, fácil de usar e seguro: por ser
criptografado, os dados têm sua integridade e segurança
garantidas.
Além disso, o sistema está preparado para integrar todos os setores do Simpa, de maneira a centralizar as informações e torná-las disponíveis, num mesmo ambiente,
aos profissionais da secretaria, dos serviços odontológico
e jurídico e da comunicação, o que resulta em um atendimento mais ágil às demandas dos associados. ***

#comunicação
Campanhas fortalecem Simpa na sociedade
Gestão apostou no setor para ampliar o diálogo com a
cidade e com a categoria

A área da comunicação também teve destaque na gestão que se encerra. A direção aumentou os investimentos
no setor, o que permitiu a contratação de mais uma profissional jornalista e de serviços externos de mídia e publicidade.
Com isso, o setor pôde aumentara produção de campanhas publicitárias externas (com outdoors, busdoors,
lambe-lambes, cartazes etc.), de materiais impressos jornalísticos e de divulgação (boletins informativos, panfletos,
convites, adesivos, camisetas, faixas, banners etc.) e a compra
de espaços na mídia
tradicional para além
das publicações legais
de editais (apedidos
Uma das charges criadas pelo
em jornais e insercartunista Latuff.
ções em rádios).
Também foi ampliada a presença do Simpa nas redes
sociais (com a produção de materiais multimídia próprios) e nas mídias convencionais (por meio do trabalho de
divulgação e assessoria de imprensa). Da mesma forma,
intensificou-se a cobertura dos assuntos relativos à atuação do Sindicato e aos problemas da cidade por meio de
fotos, reportagens e vídeos exclusivos veiculados nos próprios meios de comunicação do Simpa e até reproduzidos
em outros veículos.
O setor também estreitou a relação com jornalistas de
outros veículos convencionais, alternativos ou ligados aos
movimentos sociais e sindicais por meio do trabalho de assessoria de imprensa, respondendo demandas vindas da
imprensa e, também, denunciando e divulgando assuntos importantes via e-mail e WhatsApp.
O trabalho contribuiu para ampliar a presença do Simpa junto à população, mostrando a luta do sindicato em
defesa da cidade e dos direitos dos trabalhadores, bem como para aproximar o sindicato dos diversos setores que
compõem a categoria municipária. ***
Uma das campanhas de outdoor.

#odonto
Serviço odontológico ainda melhor
para associados e dependentes
Sindicato compra novos equipamentos e passa a oferecer
mais tratamentos

Nos últimos três anos, o Simpa também investiu na
melhoria de seu serviço odontológico. Com quase 20
anos de existência, o serviço odontológico conta com três
profissionais (dois dentistas e uma assistente) e atende
mais de 600 associados e 800 dependentes.
A partir de 2019, com a aquisição de nova cadeira e
equipamento, o Simpa completou o espaço de atendimento, que também passou por reformas. Como resultado, o Sindicato ampliou e qualificou ainda mais os serviços oferecidos: agora, é ofertada também a realização de
limpeza com o uso de ultrassom e jato de bicarbonato.
***

Novo equipamento e limpeza com ultrassom.
Foto: Mariana Pires

O informativo Luta Municipária é uma publicação do
Sindicato dos Municipários de Porto Alegre - SIMPA
Rua João Alfredo, 61 - Porto Alegre/RS
CEP 90050-230 - Fone: (51) 3228.2325
Jornalistas:
Mariana Pires (Mtb 18419)
Priscila Lobregatte (Mtb 46752)
Silvia Fernandes (Mtb 11137)
Projeto gráfico/diagramação: Silvia Fernandes
Data de fechamento da edição: 21/10/2019
GESTÃO 2016- 2019
Diretora Geral: Luciane Pereira da Silva Diretor Geral: Alberto Moura
Terres Diretor Geral: Jonas Tarcísio Reis Diretor Administrativo:
Hamilton Fernando Pessoa Farias Diretor Financeiro: Adelto Rohr
Diretor Financeiro Adjunto: Talito Francisco Halberstadt Diretor de
Comunicação: Ivam Martins de Martins Diretor de Comunicação
Adjunto: Adroaldo Bauer Spindola Corrêa Diretor de Formação
Sindical: Rodrigo de Barcelos Rodrigues Diretora de Formação
Sindical Adjunta: Roselia Siviero Sibemberg Diretor de Assuntos
Jurídicos: Luan Castilhos Sanchotene Diretor de Assuntos Jurídicos
Adjunto: Laudenir Machado Figueiredo Diretora de Saúde do
Trabalhador: Onéia da Silva Machado Diretora de Saúde do
Trabalhador Adjunta: Rita Buttes da Silva Diretora de Ações de
Combate à Opressão: Ignez Maria Serpa Ramminger Diretor de
Cultura, Esporte e Lazer: Jose Francisco Espírito Santo.

