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Sindicato dos Servidores da Secretaria da Fazenda S. Paulo - Fevereiro/2012

Estratégia

no político, as eleições municipais estão acirradas. O novo
partido (do Kassab) abalou as estruturas do PSDB e do
PMDB em São Paulo e promete mexer com as eleições
municipais que logo se refletirão nas Estaduais.
O PMDB por sua vez lançará candidato próprio para prefeitura
da capital e promete crescer sua representação em todo estado.
Deputados estaduais, prefeitos e vereadores da base do governo
tem demonstrado muita preocupação.
Embora o governador Alckmin se pronunciou que “Aumento para
servidor está congelado”, não tenho dúvida de que é um ano
“possível” de negociações e tratativas.
No entanto, é necessário que todos servidores da Secretaria da
Fazenda estejam engajados nesta luta por melhores condições de
trabalho e um salário compatível com suas funções.
Para este ano, vamos lutar, vamos mudar nossa história, pois ela
está muito ruim. Temos obrigação de melhorá-la.

Nova Parceria: COOPUS
Temos mais uma parceira, sempre visando melhor qualidade
de vida aos filiados que queiram aderir. A Operadora de
Saúde Coopus atua na Região de Campinas, Marília e Litoral. Com mais de 3.138 procedimentos cobertos, em um contrato coletivo por adesão. Consulte nosso site, para maiores
informações ou envie e-mail para saude@sindfesp.org.br.

Tente o novo todo dia.
O novo lado, o novo método,
o novo sabor, o novo jeito,
o novo prazer, o novo amor.

A nova vida. Tente.
Busque novos amigos.
Tente novos amores.
Faça novas relações.
(Clarice Lispector)

Diante das ligações recebidas, vimos a necessidade de esclarecer
os servidores quanto as loucuras
de um sindicato desesperado por
filiações, que a qualquer custo
necessita de afastamento de seus
diretores para continuar a vender
a categoria.
Desde 2003 promete “aumentos
emergenciais”, quando não é ouvido atentamente pelo Secretário
da Fazenda que sempre surpreso,
o parabeniza. Também é recebido
e adorado pela Administração Pública Fazendária e não mede esforços para continuar a mentir....
mentir....
O Sindfesp nunca deu ênfase as
suas loucuras, porém, desta vez,
torna-se necessária uma explicação correta sobre MANDADO DE
SEGURANÇA.
Quando nosso direito é ferido, e
trata-se de direito líquido e certo,
impetra-se mandado de segurança, que deveria ser rápido, porém,
o Judiciário paulista é lento. Este
remédio jurídico não dá direito a
contestação ou réplica, entra-se
na Justiça com uma petição e no
caso de Sindicato, com a lista de
filiados. Abre-se prazo para que a
parte contrária se manifeste, após
o Juiz julga a causa.
Acontece que o comunicado demagogo atenta contra a ansiedade
dos Servidores, angustiados por
suportar três avaliações que compôe seus vencimentos: PIQ, ASU
e BR.

Muitos com tempo para aposentar-se, não se aposentam por
causa das perdas.
O referido comunicado incita os
Servidores a se filiar e ainda dá
prazo, “parece que já ganhou o
mandado de segurança”. Parece
até que após esta data ameaçadora ninguém NUNCA MAIS poderá impetrar sozinho ou junto ao
Sindicato tal pedido judicial.
Quanta loucura. Quanto desespero. Que coisa feia. Ainda vem
dizer que o BR é inconstitucional,
porém, esquece de dizer que foi
ele que foi na Assembleia Legislativa “pedir aprovação urgente e
irrestrita e que tudo foi negociado
com o Sindicato e a categoria.
Infelizmente o BR não é inconstitucional, é apenas imoral, foi
aprovado na Assembleia Legislativa em menos de 7 dias, ainda às custas da exoneração dos
diretores do Sindfesp que quase
conseguiu audiência pública para
discussão de seu projeto e do projeto do Governo.
Informamos aos nossos filiados
que se houver viabilidade jurídica para o BR, impetraremos uma
Ação Judicial.
Informamos também que ninguém
precisa ceder ao capricho de um
louco, demagogo e desesperado.
Não se trata de torcer contra,
trata-se apenas de esclarecer que
NÃO GANHOU NADA NA JUSTIÇA, e faz terrorismo de filiação
urgente.

Importante
Educação:
As faculdades e Universida- ponibilidade de tempo e comdes em parceria estão dispo- putador com banda larga. Esta
níveis na seção Convênios universidade também nos
Educacionais de nosso site. oferece cursos de graduação,
Sendo que a Cesumar ofere- pós e MBA com valores difece gratuitamente aos associa- renciados. Cursos de qualidados 9 cursos a distância de de e com certificação garanti20 horas cada, quem tiver in- da pelo MEC. Acesse nosso
teresse contacte-nos através site, na seção Convênios e
do e-mail: vicepresidente@ vc poderá verificar todas as
sindfesp.org.br e solicite o parcerias educacionais. Os
login e senha, passando nas descontos valem tanto para o
provas on-line, receberá um servidores(as) filiados quancertificado. É necessário dis- to para seus dependentes.

Saúde:
Caso tenha interesse em
plano de saúde ou odontológico. Seguro de Vida ou de
carro. O Sindfesp oferece
várias opções disponíveis
em seu sítio digital (www.
sindfesp.org.br). Entre em
contato conosco através
do 0800-7712444, ou pelo
e-mail:
saude@sindfesp.
org.br. Planos e seguros
com cobertura em todas as
regiões do Estado de São
Paulo.

Lazer:
Para as Colônias de Férias
as parcerias firmadas necessitam de antecedência de reserva e pagamento de 50% do
montante. Os valores e a qualidade das colônias, pousadas
e hotéis são melhores fora de
temporada. Na alta temporada e feriados prolongados é
necessária reserva de dois a
três meses de antecedência.
Consulte nosso site, ligue ou
envie e-mail para: dir.executiva@sindfesp.org.br.

Faça parte do Sindfesp - Venha construir o futuro, com luta e dedicação
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Informando para melhor servir
Dicas

Informática:
Ninguém gosta de receber um
arquivo com extensão .docx, .xlsx
ou mdbx. Estas extensões são
do Pacote Office 2007 e 2010 da
Microsoft. Para as empresas que
já adquiriram o Office 97, 2000
ou 2003 não existe nenhum recurso essencial ou usual do dia a
dia que merece o dispendio com
atualização do pacote. Então, se
vc baixou uma versão beta em
sua residência não envie arquivos com extensões incompatíveis
com o mundo digital. Não faça o
que o Bill Gates deseja. Não caia
nessa, e altere a forma de salvamento: Exemplo Word, clique no
“Botão Office” do software, utilize
o penúltimo comando “Opções do
Word”, em “Salvar” mude o formato para “Documento do Word 972003 (*.doc)”, após, clique em OK.
Mesma receita para todos produtos Office 2007-2010, assim vc
mantém a compatibilidade. Caso
tenha um Corel Draw, produto
da emprea Adobe, salve sempre
na versão 10.0, vc não perde recursos e mantém compatibilidade
com o mundo digital.
Leitura:
Prepare-se, leitor, porque este,
infelizmente, não é um livro
qualquer. A “PRIVATARIA TUCANA” nos traz, de maneira
chocante e até decepcionante,
a dura realidade dos bastidores da política e do empresariado brasileiro, em conluio
para roubar dinheiro público.
Faz uma denúncia vigorosa
do que foi a chamada Era das
Privatizações, instaurada pelo
governo de Fernando Henrique Cardoso e por seu então
Ministro do Planejamento,
José Serra.
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Mensagem do Presidente

esabafo: Todos que estão a mais de 5 anos na Sefaz já
entenderam que quem chora mais, recebe mais e que
existem servidos, servidores e servos.
Os servidos são os que aprenderam a fazer política e participam
“dentro” do governo, sabem muito bem boicotar os demais
servidores e servos para que não percam privilégios.
Os servidores são a maioria que trabalha duro, tem até três
avaliações para garantir seu sustento: ASU, BR, PIQ.
O exagero de avaliações, somado ao salário incapaz de manter
sua família em condições dignas, somado a incapacidade dos
dirigentes na Sefaz em reconhecer o talento e a dedicação são
motivo de um estresse contínuo.
Os Técnicos Faz. Estadual acreditaram que dividir era ganhar, e
olha o que aconteceu, perda de atribuições e um projeto ridículo
que não trouxe vantagem para ativos e aposentados. Sou suspeito
em falar que alguém ganhou algo.
Os Julgadores tributários ficaram extintos, porém, com melhoria
salarial e só bastou uma canetada do Secretário para mudar a
forma de cálculo da Graj.
Os Contadores além de extintos, dependem dos avos do art. 133
de Assistente Técnico para suprirem suas necessidades e futuras
aposentadorias.
Os Auxiliares Administrativos Fazendários e os Assistentes do
Erário (CPP) extintos.
Nenhuma destas carreiras conseguiu lutar pelo futuro. Todas
sofreram e continuam sofrendo por falta de humildade e união e
articulação política.
Todos servidores destas carreiras investem seus conhecimentos
em Executivo Públicos, Analistas de Planejamento e AFRs..
Perderam atribuições e agora tem que passar seus conhecimentos,
o know-how.
O grande culpado que se olhe no espelho, pois não há sindicato
que dê jeito quando as carreiras não fazem por merecer.
Portanto, se quisermos alguma coisa, temos que lutar por ela.
Nenhum sacrifício é em vão, tudo é possível para aquele que
crê, que tem esperança. Primeiro temos que criar consciência
ativa, sair do ostracismo só assim conseguiremos algo concreto.
Para voar, primeiro o Homem pensou, depois com o desejo e
dedicação, construiu e realizou.
Bem, os servos são uma maioria que está em cargos diretivos e
só sabe fazer maldade com o funcionário. São propagadores de
desesperança, maldosos por natureza, a Sefaz consegue reunir o
que a de pior na Administração Pública. Ainda bem que alguns
poucos tem consciência e sabem discernir entre o bem e o mal.

Adultos e aparelhos ortodônticos
Por se tornarem menores e
menos visíveis, mais adultos
estão colocando aparelho ortodôntico. Querem corrigir
problemas com seus dentes
ou maxilares antes que eles
causem danos maiores ou mais
sérios. Outros querem melhorar a aparência, corrigindo
problemas estéticos existentes
há bastante tempo. Tenha
sempre em mente que mesmo
problemas “estéticos” podem
causar danos reais com o pas-

sar do tempo. Dentes e maxilares que não estão alinhados
adequadamente podem levar a
desgaste prematuro, cárie dental avançada e doença gengival,
necessitando dentaduras ou outras soluções reconstrutoras e até
mesmo cirurgias mais extensas
para corrigir problemas sérios.
Cuidar da saúde bucal, além
de tudo, é cuidar da aparência,
e da autoestima. Como se diz:
Um sorriso vale muito mais que
palavras.

Agendas e Serviços:

Jurídico:
Os advogados estarão presentes em plantão para
atendimento aos filiados das
9h00 as 13h00 e das 14h00
as 17h00. Agende um horário para os dias de fevereiro:
01 (Sub-sede Campinas), 07,
15, 23 e dia 28 (sede Av.São
João). Outro modo de contactar é enviando e-mail para:
juridico@sindfesp.org.br.
Previdênciário
A especialista em Previdência (INSS), estará na sede
da entidade das 13h00 as
17h00, nos dias 2, 9, 16 e
23 de fevereiro. Agende sua
visita ou mantenha contato
através do e-mail: previdencia@sindfesp.org.br.
Diretoria:
O presidente, vice-presidente
e Secretária-Geral revezamse entre reuniões externas
e visitas nas unidades administrativas da Sefaz para que
sempre fique um diretor na
entidade. Contacte através
do 0800, ou do e-mail Fale
Conosco, que está no site.
Fale Conosco:
Vc encontra em nosso site informações atuais sobre educaçã,
política e cultura. Pedimos sua
participação, na seção Fale Conosco vc poderá enviar sugestões,
críticas e solicitar esclarecimentos.
Foi através dele que recebemos
críticas sobre a falta de convênio
RESTAURANTE nas diversas unidades administrativas um pouco
distante das REGIONAIS. Levantamos a legislação e estamos discutindo com a Administração, em
breve teremos notícias.

Convênios Odontológicos são sucesso
Nossas parcerias são sucesso
absoluto. Duas respeitadas
Operadoras de Convênio
Odontológico Prodent e Inpao realizam procedimentos
dos mais simples aos mais
complexos em duas modalidades, com e sem ortodontia.
Aqueles que aderiram aos
convênios só tem elogiado a
entidade. “Se as negociações
por um salário mais justo estão difícil, pelo menos nossos
filiados e familiares poderão
tratar da saúde bucal por um

valor mais acessível”, diz Sérgio
Nicoleti Jr, presidente da entidade.
Temos servidores públicos localizados em todo território estadual e estes convênios proporcionam atendimento nacional e
de qualidade. Contratualmente
a Inpao exige a permanência
mínima de 12 meses e a Prodent de 18 meses. Para aqueles
que começam um tratamento
ortodôntico esta exigência não é
entrave, visto que o tratamento
pode chegar a anos.

Endereços: São Paulo, Avenida São João, nº 313, conj. 14, Edif. Seguradoras, Centro - CEP 01035-905 - Telef: 0800-7712444 - (11)3331-3121
Campinas, Avenida Francisco Glicério, nº 1046, conj. 96, Edifício Don Nery, Centro, CEP 13012-902 - telefone: (19) 2121-7357

