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Campanha Salarial

Exigimos valorização,
queremos nosso aumento!

A

Campanha
Salarial
dos servidores de Santo André teve novos
desdobramentos depois da Assembleia Geral Ordinária, que
lotou na noite de segunda-feira (26) o anfiteatro da Câmara
Municipal.
Após protestos nas redes sociais e atos que mostraram a
indignação da categoria sobre
o “0% de reajuste”, o prefeito Paulo Serra voltou atrás e se
comprometeu durante a terceira
rodada de negociação, realizada no dia 26 de junho, em garantir, durante o governo, a reposição da inflação do presente
ano. No entanto, a Prefeitura
propôs um prazo de 60 dias
para estudar um cronograma
de como faria esse pagamento.

Assembleia
rejeita

Durante a Assembleia Geral,
os membros da Comissão falaram sobre o andamento das
negociações e apresentaram a
proposta feita pela Prefeitura.
A maioria da categoria rejeitou aguardar esse prazo e
condição e decretou “estado de
greve”. Outro encaminhamento
aprovado foi a formação de um
Comitê de Mobilização.
A Comissão orienta que todos os servidores mantenham-se mobilizados porque só com
a organização de todos será
possível alcançar um bom resultado na Campanha Salarial.

JÁ CONQUISTAMOS:
- Pagamento da primeira
parcela do 13º salário em
30 de junho.
CONTINUAMOS A LUTA POR:
-Reajuste
salarial
de
15,57% nos salários e demais benefícios (4,57% de
IPCA e 11% de perdas);
- Manutenção de todos os
direitos adquiridos;
- Vale-refeição para todos;
- Melhorias em 76 cláusulas
sociais e economicas.
Data-base: 1º de abril
Total de servidores em
Campanha: 15 mil
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30 de junho: Servidor (a),
participe da Greve Geral e
defenda seu emprego e direitos!
Nenhum
direito a
menos!

O

Sindserv Santo André manifesta seu
apoio e conclama
todos os servidores andreenses
para participar nesta sexta-feira, 30 de junho, das manifestações da Greve Geral , contra
as reformas da previdência e
trabalhista, propostas pelo governo federal, em defesa do
emprego público e dos direitos
conquistados.
A reforma da previdência,
pautada basicamente na restrição de acesso e na redução
do valor dos benefícios, terá
impacto na vida de milhões de
brasileiros.
Já a reforma trabalhista,
aprovada no fim da noite de
quarta (28), pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal,

Em defesa
do ser viço
público!

por 16 votos a favor, 9 votos
contra e uma abstenção, altera mais de 100 artigos da CLT
e tem sido duramente criticada
pela Justiça do Trabalho e pelas centrais sindicais, porque
apresenta alterações que precarizam e retiram direitos.
Algumas das mudanças
preocupantes são o aumento
da jornada de trabalho, para
até doze horas diárias sem intervalo; a redução do horário
de almoço para 30 minutos; o
Sindicato não participará da
homologação das verbas rescisórias; isso sem contar que o
trabalhador poderá ser contratado como autônomo, mesmo
com jornada fixa.
Para o funcionalismo público, a reforma trabalhista, a
terceirização, que já foi apro-

vada, e o congelamento dos
gastos públicos por 20 anos,
colocam seriamente em risco
os empregos e os direitos conquistados. No dia 28 de junho,
o presidente da Comissão Senado do Futuro, senador Hélio
José (PMDB-DF) apresentou
requerimento para analisar a
possibilidade de demissão do
servidor público. O tema foi
aprovado pelo Senado e segue
em discussão. Olha o absurdo!
Diante desses ataques, não
é hora de recuar, podemos
vencer! É preciso continuar e
fortalecer a luta contra essas reformas nefastas. A hora é agora e a nossa arma é a Greve!
Por isso, é muito importante nos
unirmos nesse momento e agir
coletivamente. Essa é a única
possibilidade de vencermos
quem quer nos derrotar!
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