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Os Servidores Mu-
nicipais de Guaratinguetá 
fizeram HISTÓRIA com a 
primeira Greve do Servi-
ço Municipal da cidade. 
Depois de tentar fechar 
o Acordo Coletivo com a 
Prefeitura de Guaratingue-
tá, sem nenhum sucesso, a 
diretoria do Sindicato con-
vocou assembleia, no dia 

da Educação e da Saúde. 
 O presidente e os 
diretores do SISEMUG 
agradecem a toda classe por 
terem acreditado no Sindi-
cato e por terem se unido 
por um bem maior dos 
funcionários municipais. A 
greve só teve o destaque e a 
relevância vista, pela união 
de todos.  PÁG 4

14 de abril, para deixar os 
funcionários públicos a par 
de toda a situação. Colo-
cado o problema à classe, 
em votação, os Servidores 
Municipais de Guaratin-
guetá resolveram entrar em 
greve. A greve que durou 
15 dias teve o apoio de to-
dos os setores da Prefeitura, 
em especial os Servidores 

(Servidores em Greve em frente a Prefeitura de Guaratinguetá - foto: Juliana Sales)

Preservar direitos e garantir 
novos avanços 

Por: Eduardo Ayres - Prsesi-
dente SISEMUG 
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EDiTORial

Preservar direitos e  
garantir novos avanços

 O País vive um mo-
mento de instabilidade políti-
ca e econômica. E, como sem-
pre, nós, trabalhadores, somos 
os mais prejudicados com esse 
jogo político que precisa acabar. 
 Os servidores municipais 
não podem pagar pelos desman-
dos de seus gestores. Apesar de 
serem efetivos e não serem tro-
cados de quatro em quatro anos, 
os trabalhadores exercem suas 
funções a partir de politicas defi-
nidas pelos governos eleitos, e na 
maioria das vezes nem são ouvi-
dos, mas no local de trabalho são 
eles que sofrem com as decisões 
e politicas equivocadas adotadas, 
sejam elas, de educação, saúde, 
segurança, ou qualquer outra. 
 Dessa forma, o servi-
dor municipal dedica seus dias a 
atender uma população descon-
tente e muitas vezes até agres-
siva, sem ter em suas mãos o 
poder de decisão e mudança, 
com isso, sofrem e adoecem. 

 Sabemos que é um ano de 
muitas promessas, por ser ano de 
eleições municipais, por isso preci-
samos conversar com a população, 
expor as dificuldades enfrentadas e 
fazer com que os candidatos, sejam 
eles a vereadores ou a prefeitos se 
comprometam com a garantia e 
avanços de nossos direitos e princi-
palmente com a qualidade dos ser-
viços públicos prestados a todos. 
 São claras as necessida-
des de união e mobilização entre 
todos nós servidores para garan-
tir condições dignas de trabalho, 
respeito e valorização dos traba-
lhadores, assim como demonstra-
mos quando a categoria resolveu 
mostrar a sua força e deflagramos 
a primeira greve da historia des-
te sindicato e do serviço publi-
co municipal de Guaratinguetá. 
 Só por isso já somos vito-
riosos, pois tivemos a coragem de 
mostrar nossa indignação e lutar 
pelos nossos direitos que ate hoje 
estavam entalados na garganta de 
todos os servidores municipais de 
Guaratinguetá e que agora com a 
coragem dessa nova administração 
do sindicato os trabalhadores pude-
ram mostrar sua insatisfação com a 
administração pública municipal. 
 Em razão disso, o Sin-
dicato parabeniza a determina-
ção dos Servidores que não se 
intimidaram com o ato ditatorial 
da atual administração e mos-
traram forte disposição de luta 
por melhores salários, benefí-
cios, condições de trabalho, etc.. 
 Companheiros (as), 
o diálogo é fundamental para 
resolver problemas e encontrar 
soluções concretas para todos 
viverem bem, em harmonia e de 
forma ordeira. Mas quando ele não 
existe, as dificuldades, transtornos 
e insatisfações prevalecem. 

 Por isso venho reafirmar 
nossos compromissos com todos 
os Servidores. O Sindicato não quer 
atrapalhar, o SISEMUG quer ajudar 
a administração Municipal a resol-
ver problemas específicos de cada 
setor, inclusive os da Educação. 
 Quero também agrade-
cer a todos (as) servidores (as) que 
acreditaram na nossa administra-
ção e tiveram a coragem de aderir a 
greve, pois um sindicato sem a par-
ticipação dos trabalhadores não é 
nada por isso “JUNTOS SEREMOS 
FORTES”. A participação de cada 
um e de cada uma de vocês foi fun-
damental para o sucesso da nossa 
greve que agora aguarda o julga-
mento pelos Juízes do trabalho da 
15ª região em Campinas-SP (TRT) 
e que com certeza teremos vá-
rios avanços para nossa categoria. 
 Não poderíamos dei-
xar de agradecer também o apoio 
fundamental da nossa Federação 
a FEESPMESP e também da nos-
sa Central sindical a CUT que 
aqui estiveram todos os 15 dias 
de nossa greve nos acompanhan-
do e apoiando com a presença de 
diretores de vários sindicatos do 
estado de São Paulo e também 
com o caminhão de som da FESS-
PMESP e CUT Vale do Paraíba. 
 Nossos agradecimentos 
também a APEOESP (sindicato dos 
professores do estado de São Pau-
lo) e SINDICATO DOS BANCA-
RIOS de Guaratinguetá que tam-
bém nos apoiaram durante a greve. 
 E para finalizar quero 
deixar aqui meu abraço e agrade-
cimento especial às mulheres que 
mais uma vez se mostraram cora-
josas e firmes do inicio ao fim do 
nosso movimento paredista.

EDUARDO AYRES -  PRESIDENTE 
SISEMUG
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Sindicato fortE, catEgoria fortE!

greve é um direito do trabalhador!

JURíDicO

VOcê sabia?

   
 

            A greve é um direito extensivo a todos os 
trabalhadores, inclusive aos funcionários públicos. 
Cabe aos trabalhadores decidirem quando e porque 
a usarão como instrumento de pressão para que os 
patrões ou os governos atendam às suas reivindica-
ções. Por esta razão, ninguém pode ser punido por 
realizá-la, mesmo que esteja em estágio probatório, 
no caso dos servidores municipais. 

            

A greve é a suspensão coletiva, temporária e 
pacífica, total ou parcial, da prestação de serviços ao 
empregador. Este direito é garantido pela Constituição 
Federal, em seu artigo 9º: 

“É assegurado o direito de greve, competindo aos traba-
lhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre 

os interesses que devam por meio dele defender”.

 
 

 O jurídico do SISEMUG 
continua atuante. De Janeiro a Ju-
nho de 2016, já foram ajuizadas 
48 ações. Dentre elas, ações de 
férias, horas extras e também de 
Bônus para Monitores de Creche. 
 Ações de Férias: A não 
concessão das férias no prazo legal 
tem por consequência a obrigação 
do empregador ao pagamento das 
férias em dobro acrescidas de 1/3, 
conforme o artigo 137 da CLT. Já são 
16 ações em andamento, dentre es-
sas ações há julgamento proceden-
te e determinação de pagamento. 
 Reflexo de pagamen-
to de horas extras: As horas ex-
tras realizadas com habitualida-
de gera o direito de pagamento 
dos reflexos das horas extras no 
descanso semanal remunerado 

(DSR). Existem 14 ações em an-
damento em relação ao pagamen-
to de décimo terceiro, horas ex-
tras, férias e FGTS do empregado. 
 Bônus FUNDEB 2013 e 
monitores de creche: Atualmen-
te já foram distribuídas 18 ações, 
sendo 10 já julgadas procedentes. 
Essas sentenças julgadas proceden-
tes determinam o pagamento do 
bônus do FUNDEB aos monitores 
de creche que ingressaram com as 
respectivas ações, inclusive uma 
monitora ja recebeu.

ASSESSORIA JURÍDICA  
DURANTE A GREVE

 É importante ressaltar 
a competência e cuidado que 
o setor jurídico do sindicato 
teve para com os Servidores 
durante o período de greve. Os 
advogados estiveram presentes 

nas manifestações durante 
todo o período para nortear e 
esclarecer as dúvidas dos que 
ali estavam.  Por ser a primeira 
greve dos servidores municipais 
de Guaratinguetá, muitas 
inseguranças foram surgindo ao 
longo dos dias, mas todas foram 
sanadas na medida do possível. 
 Além disso, foi feito o 
ajuizamento de dissídio coleti-
vo perante o TRT da 15ª Região 
e também a defesa do Sindicato e 
da Categoria perante o TJ de SP. 
 Com o fim da Greve o tra-
balho continua, com a defesa dos 
Servidores que sofreram persegui-
ção em seus setores de trabalho por 
adesão à paralização.  

Atendimento:  
A Assessoria Jurídica do Sindicato 

atende segunda e  quinta- feira, das 9h 
às 17h.
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acONTEcEU!

Expediente: Jornalista responsável – Juliana Sales; Diagramação – Juliana Sales, 4fstudio; Fotos e texto - Julia-
na Sales; tiragem: 2.000 exemplares; e-mail – sisemug@gmail.com

 Os Servidores Muni-
cipais de Guaratinguetá fize-
ram HISTÓRIA com a primei-
ra Greve do Serviço Público 
Municipal de Guaratinguetá, 
 Depois de tentar fechar o 
Acordo Coletivo com a Prefeitura 
de Guaratinguetá, sem nenhum 
sucesso, a diretoria do Sindica-
to convocou assembleia, do dia 
14 de abril, para deixar os fun-
cionários públicos a par de toda 
a situação. Colocado o problema 
à classe, em votação, os Servido-
res Municipais de Guaratingue-
tá resolveram entrar em greve. 
 Deu-se início a Greve no 
dia 25 de abril, com a participação 
de todas as áreas do Serviço Público 
em especial da Educação e Saúde, 
os trabalhadores foram às ruas rei-
vindicar os seus direitos. As prin-
cipais exigências era o aumento do 
salário e também a diminuição do 
desconto do cartão alimentação. 
 Tentando atrapalhar o 
movimento de Greve, a prefeitura 
entrou com uma liminar no Tribu-

nal de Justiça de SP, órgão que não 
é competente para julgar causas 
trabalhistas, enquanto isso, a asses-
soria jurídica do sindicato entrou 
com um pedido de legalização de 
Greve no TRT da 15ª Região. Mar-
cada audiência de conciliação para 
o dia 09 de maio, nenhuma pro-
posta foi apresentada pelos repre-
sentantes da Prefeitura e por isso 
a desembargadora marcou nova 
audiência para o dia 24 de maio.  
 Novamente no dia 24, 
dessa vez com a presença do 
Prefeito Francisco Carlos.   ne-
nhuma proposta foi apresen-
tada pelos representantes da 
Prefeitura. Ao invés disso, eles 
fizeram questão que o desconto 
dos dias parados fossem feitos. 
 Mais uma vez a brilhante 
intervenção da nossa assessoria ju-
rídica junto à desembargadora que 
presidia a audiência impediu que 
isso acontecesse e a desembargado-
ra acatando nosso pedindo deter-
minou que não fossem descontados 
os dias parados. A desembargadora 

enviou para julgamento  o restante 
das nossas reividicações, no dia 29 
de junho o  procurador do trabalho 
se posicionou a favor da legalidade 
da greve,  e estamos aguardando 
a decisão do TRT.   
 O presidente José Eduar-
do Ayres e os diretores do Sindi-
cato dos Servidores Municipais 
de Guaratinguetá (SISEMUG) 
agradecem a toda classe por terem 
acreditado no Sindicato e por te-
rem se unido por um bem maior 
dos funcionários municipais. A 
greve só teve o destaque e a rele-
vância vista, pela união de todos. 
Sindicato forte, categoria forte! 
 É importante também 
agradecer à todos que estiveram 
acompanhando a luta dos Servi-
dores de Guaratinguetá e apoiando 
de alguma maneira. O SISEMUG 
agradece à CUT, à FESSPMESP, 
que estiveram nos apoiando duran-
te os 15 dias de Greve. Agradece-
mos também a APEOESP e ao Sin-
dicato dos Bancários que estiveram 
presentes nos dias de paralização.

pRiMEiRa gREVE DOs sERViDOREs MUNicipais DE 
gUaRaTiNgUETÁ


