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Cidade › TRANSPORTES

Temer confirma a Macris e Cauê 
inclusão do Trem Intercidades 
no pacote de concessão federal.
{Pág. 04}

› POlíCIA

Rapaz “cheirando a álcool” é 
preso dirigindo Fuscão “quase” 
preto a caminho do velório. 
{Pág. 06}

› MERCADO DE TRAbAlhO

Secretaria de Desenvolvimento 
auxiliou no preenchimento 
de 71 vagas em março. 
{Pág. 05}
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Servidores e Prefeitura 
Municipal de Nova Odes-
sa não chegaram ainda a 
um acordo sobre o reajus-
te salarial, e Sindicato não 
descarta a possibilidade de 
uma greve no município. “A 
greve só traz prejuízos para 
a administração municipal, 
servidores e população, mas 
se não houver acordo, tende-
se a caminhar para este fim”, 
explicou o presidente do 
Sindicato dos Servidores de 
Nova Odessa, Adriano José 

Sindicato rejeita contraproposta de reajuste 
salarial oferecido pela Prefeitura Municipal

Iniciativa promove ações construtivas na 
educação emocional de crianças de 0 a 6 anos

» SEM ACORDO

» PROJETO AFIN 

Presidente do SSPMANO, Adriano José do Carmo Rosa, não descarta possível greve

exposição, com conteúdo 
baseado em estudos cientí-
ficos das áreas de medici-
na, psicologia e pedagogia, 
abordando questões so-
bre como pais e cuidadores 
podem agir para melhor 
educar o emocional de suas 
crianças, com foco principal 
na primeira infância (0 a 6 
anos). 

Objetivo é oferecer a pais 
e cuidadores conteúdo capaz 
de promover transforma-
ções positivas na educação 
emocional de suas crian-
ças; despertar interesse na 
conscientização de pais ou 
cuidadores sobre os temas 
levantados; ampliar a rede 
de ações em prol das crian-
ças e adolescentes através 
de parcerias para a realiza-
ção de exposições; sugerir 
políticas públicas para os 

governos e iniciativas para a 
sociedade civil voltadas para 
a primeira infância. 

A exposição presencial 
“modelo” do projeto estará 
aberta permanentemente no 
CEJUSC - Centro Judiciário 
de Conflitos e Cidadania da 
cidade de Nova Odessa/SP, 
todos os dias úteis, das 9h às 
17h horas. O material digital 
se encontra no site do pro-
jeto: www.projetoafin.org.  

Através de exposição pre-
sencial e digital de painéis, 
formação de parcerias com 
entidades públicas e pri-
vadas, comunicação pelas 
redes sociais e outras ini-
ciativas. 

Para maiores informa-
ções, acesse: facebook.com/
afetonainfancia Assessoria 
de Imprensa: Juliana Costa - 
(19) 3466-5996 (Ramal 213).

Facebook SSPMANO / JNO

do Carmo Rosa. 
Na última quarta-feira, 

dia 22, o prefeito Benjamin 
Bill Vieira de Souza recebeu 
lideranças do Sindicato dos 
Servidores Públicos Muni-
cipais de Nova Odessa para 
discutir a pauta de reivin-
dicações da categoria para 
este ano. 

Na pauta encaminhada à 
administração municipal, 29 
exigências foram feitas pela 
entidade sindical. Entre as 
reivindicações do SSPMANO 
(Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Nova 
Odessa) estão o aumento 
salarial de 11%, revisão do 
plano de carreira, o aumento 

do valor da cesta básica para 
R$ 530,00, entrega de leite 
para todos os servidores da 
garagem, além da instalação 
de ar condicionado para 
todos os setores do Paço 
Municipal. 

A proposta oferecida pelo 
Sindicato de 11% não foi 
aceita pela Prefeitura de 
Nova Odessa, que ofereceu 
um reajuste de 1%. Em co-
municado feito no site do 
SSPMANO, o reajuste foi 
visto como inaceitável. “A 
contraproposta não atende 
a nossa pauta, ficando bem 
a aquém de qualquer pos-
sibilidade de aceitar uma 
reposição integral por parte 

do prefeito Benjamim Bill 
Vieira De Souza (PSDB), 
ganho real, bem como cesta 
básica de R$ 480,00” (sic) 
esclareceu o comunicado. 

Segundo o sindicalista, a 
proposta mostra a despro-
porção do aumento salarial 
pedido pelo prefeito Bill a ele 
e ao vice. “O prefeito pediu 
um reajuste do seu salário à 
Câmara de Vereadores de 8% 
e quer dar para os servidores 
1%?”, questionou o presi-
dente do Sindicato. 

Os servidores realizam 
uma assembleia hoje, dia 
30, para votar a proposta da 
administração municipal. 
“Vamos passar em todos os 

setores com a contrapro-
posta para que os servidores 
possam votar se são ou não 
a favor do reajuste. Mas di-
ficilmente a proposta será 
aceita”, opinou o sindicalista. 

NOTA OFICIAl 
DISSíDIO COlETIVO
A Prefeitura de Nova 

Odessa informa que, depois 
de realizar muitas avalia-
ções de impacto financeiro, 
apresentou ao Sindicato dos 
Servidores Públicos Munici-
pais de Nova Odessa a con-
traproposta possível, diante 
da crise financeira que ainda 
afeta o país.

De acordo com esta pro-
posta, a cesta básica dos cer-
ca de 1.500 servidores seria 
reajustada de R$ 405 para R$ 
430 (valor superior a 6%). A 
cesta de Natal também teria 
aumento real, passando dos 
atuais R$ 110 para R$ 430, 
variação superior a 290%.

Também se propõe a es-
tender o seguro de vida aos 
vigias e agentes de trânsito, 
adequar sala de descanso 
para enfermeiros, promover 
a capacitação aos condutores 
de veículos de emergência da 
Guarda Municipal, agentes 
de trânsito e Defesa Civil.

O município não pode 
conceder aumento sala-
rial real, contudo, propôs 
a reposição inflacionária 
correspondente a 1%, retro-
ativo a março. A Prefeitura 
informou ao sindicato a im-
possibilidade de reposição 
acima deste percentual por 
conta de restrição de ordem 
orçamentária/financeira e 
dos limites da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. 

A secretária de Finanças 
e Planejamento, Mara Bea-
triz A. Kilmeyers informou 
que, no ano passado a Pre-

feitura chegou a conceder 
aumento real aos servido-
res de 0,92%, porém, neste 
ano, considerando que as 
previsões econômicas não 
demonstram recuperação 
da economia, não é possível 
oferecer reajuste sem que 
isso tenha impacto direto 
nos limites estabelecidos 
pela LRF. “Esperamos que 
o servidor entenda que pas-
samos por um momento 
difícil. Precisamos nos unir 
para continuar garantindo 
o atendimento à população, 
o pagamento dos servidores 
em dia e o equilíbrio finan-
ceiro do município”.

O secretário de Adminis-
tração, Julio Cesar Camar-
go, lembrou que, mesmo 
com a crise econômica, a 
Prefeitura de Nova Odessa 
nunca atrasou ou parcelou 
o pagamento dos servidores, 
assim como férias e 13º salá-
rio. Além disso, desde 2013, 
foram garantidos benefícios 
aos servidores que há muito 
tempo eram solicitados, 
porém não atendidos. “A 
equiparação de salários e 
carga horária das ADIs (Au-
xiliares de Desenvolvimento 
Infantil) e Babás, a sexta falta 
abonada para os professores, 
incorporação do HTPC ao 
salário dos professores, o 
seguro de vida para os guar-
das municipais, a licença 
maternidade de seis meses 
para todas as servidoras, a 
garantia da cesta básica aos 
servidores afastados, plano 
de carreira, licença-prêmio, 
enfim, demonstramos que 
valorizamos nosso servidor, 
mas agora, neste momento 
de contenção de despesas, 
não podemos atender todos 
os itens da pauta de rei-
vindicações do sindicato”, 
explicou.

De acordo com a juíza, 
“incentivar ações constru-
tivas no relacionamento 
familiar é essencial para a 
formação de adultos seguros 
e felizes”, acredita a doutora 
Michelli Vieira do lago Rues-
ta Changman, sustentada 
em sua experiência de nove 
anos à frente das questões 
que envolvem crianças e 
adolescentes. 

Segundo ela, pais afetu-
osos nutrem suas relações 
com seus filhos e se tornam 
capazes de amenizar as mais 
terríveis dores. O afeto é uma 
das formas mais eficazes e 
agradáveis para se promover 
as necessárias transforma-
ções entre os seres humanos. 

O projeto Afin é uma 
obra social que disponibiliza 
textos, vídeos e painéis ilus-
trados digitais destinados à 
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Nesta sexta-feira, dia 31, 
Nova Odessa será palco de 
uma iniciativa que pretende 
aproximar os pais de seus 
filhos e os filhos de seus pais, 
por meio do projeto Afin – 
Afeto na Infância.

 Idealizado pela douto-
ra Michelli Vieira do Lago 
Ruesta Changman, Juíza da 
2ª Vara Judicial e da Infância 
e Juventude de Nova Odessa, 
o projeto busca oferecer a 
pais e cuidadores conte-
údo capaz de promover 
transformações positivas na 
educação emocional de suas 
crianças, com foco principal 
na primeira infância (0 a 6 
anos).


