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SÃO PAULO

A
s  negociações    da    Cam-
panha Salarial conti-
nuam emperradas.  Em 

assembleia do Sindserv Santo An-
dré, realizada no dia 23 de feve-
reiro,  os servidores e servidoras  
(foto) rejeitaram por unanimida-
de  o parcelamento do reajuste 
salarial feito pela Administração. 

O  índice  seria  3%  em   maio 
e 4% em setembro, considera-
do insuficiente pelos trabalha-
dores, assim como a cesta bási-
ca que aumentaria para R$ 230, 
mas só seria paga em setembro. 

Essa  é  a  segunda proposta eco-

nômica rejeitada pela categoria 
feita pela Prefeitura ao Sindserv, 
que aumentou 1% em compara-
ção a primeira, saindo de 6% para 
7%, mas dividida em duas vezes.

Os servidores ficaram indig-
nados com essa contrapropos-
ta do governo de Paulo Serra. 

O motivo é que o funcionalismo 
está há dois anos com os salários 
congelados devido à Lei Comple-
mentar 173 do governo Federal, 
e os servidores não pararam na 
pandemia de COVID-19, exer-
cendo papel essencial na linha de 
frente no combate ao coronavírus.

"Essa proposta é uma vergonha. 
A  gente  não consegue parcelar a 
conta de   luz, o gás  e a água. Nos-
sa reivindicação é o reajuste à vis-
ta para que possamos sobreviver 
e continuar prestando um serviço 
digno à população”, explica o Re-
presentante Legal do Sindserv San-
to André, Durval Ludovico Silva. 

REPOSIÇÃO  DA 
INFLAÇÃO JÁ!

Os  servidores  lutam  pela  re-
posição  inflacionária   de 16%, que 
significa repor a inflação do perío-
do da data-base, ou seja, de maio 
de  2020  até 1º maio de 2022.  

 Resistência, Honestidade e Luta

Filiado    

servidores!

prefeito,prefeito,
valorize os valorize os 
servidores! 
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TODOS NO PAÇO NO DIA 10/3! 




