Construindo um Sindicato cada vez mais forte!

Informativo Oficial do SINDSERV | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santo André
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7 de novembro (terça-feira)
HORÁRIO: 18h30 (1ª chamada)
e 19h (2ª chamada)
LOCAL: Anfiteatro da Câmara Rua Delfim Moreira, 2 - Centro
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ABRIL

JUNHO

17

12
Primeira reunião de negociação com o Governo, que
manteve 0% de reajuste!

JUNHO

JUNHO

29

28

O

JUNH

22
Segunda reunião de negociação com o Governo. Nenhum
avanço significativo.

JUNHO

30

JUNHO

26
Na terceira rodada, a Prefeitura propôs uma “carta de intenções" se comprometendo
a repor as perdas da inflação
e apresentou um cronograma
de pagamento em até 60 dias.
A maioria dos servidores rejeitou essa proposta e decretou estado de greve.

SETEMBRO

14

Primeira reunião do Comitê
de Negociação no Sindserv,
eleito em Assembleia dos
servidores, no dia 26/06.
SETEMBRO

O
OUTUBR

19

03

Rodada cancelada pela Prefeitura de Santo André.

Após nove meses de intervenção judicial no Sindicato,
a nova direção do Sindserv
Santo André, eleita em
setembro, e a Comissão de
Servidores retomam negociação com a Prefeitura.

OUTUBRO
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Governo pede prazo até 25
de outubro para dar resposta sobre a contraproposta
dos servidores.

LEGENDAS

RODADAS DE
NEGOCIAÇÃO
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ATOS E
ASSEMBLEIAS
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Prefeitura propõe reajuste
salarial parcelado em 3 anos
da seguinte forma: 4,57%
(inflação da data-base 1º de
abril acumulada em 12 meses)
em três vezes: 1,5% em 2018,
1,5% em 2019 e 1,5% em
2020. Nesse índice ainda seria
pago a inflação do período.
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Paço reduz tempo de parcelamento de 3 pra 2 anos e
apresentou a proposta: pagamento de 2% em janeiro
de 2018 e 2,57% em janeiro
de 2019. Nesses valores,
também seriam acrescidas a
reposição integral da inflação dessas datas-base (1º de
abril) e a garantia de todas as
cláusulas sociais.
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