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Passeata e 
assembléia 
mostram 

disposição 
de luta da 
categoria

Na Assembléia do dia 25, a categoria decidiu intensificar a mobilização, com paralisações e carta aberta à população

Começou a 
mobilização

AS PAUTAS ESPECÍFICAS devem entrar em negociação logo depois de resolvidas as questões comuns a toda a cate-
goria. A participação massiva de todos/as dá mais força para avançarmos na luta pelo atendimento das reivindicações 
dos diferentes setores. Todas as pautas específicas da categoria estão disponíveis no site www.sindema.org.br

hAtendentes da Central de Atendimento cobram 
compromisso salarial e de jornada de trabalho 

prometido pela Secretaria de Finanças.

f A tempestade que caiu no dia 25 de março, 
bem na hora da nossa passeata não diminuiu 
o ânimo da categoria. Reunidos no Sindicato, 
esperamos a chuva passar e saímos rumo ao Paço 
numa passeata animada, com representantes de 
todos os setores da Prefeitura. 

Fotos: Mauro Pedroso
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EXPEDIENtE

Categoria em estado de alerta

Até agora, a Prefeitura só enrolou

A Prefeitura começou mal as negociações 
da campanha salarial. Demoraram qua-
se 30 dias para marcar a primeira reu-

nião, indicando descompromisso com a data 
base que foi definida em 2007.

A primeira reunião foi ruim. Apesar de o Go-
verno ter indicado quatro secretários/as para 
a negociação, duas (Finanças e Planejamento) 
não deram as caras na reunião. Os secretários 
de Gestão de Pessoas e de Assuntos Jurídicos 
não apresentaram nenhuma proposta. Mes-
mo sem o cenário de crise econômica, com 
a arrecadação municipal crescente e com fim 
dos seqüestros dos precatórios a postura de-
les continua  chorosa e catastrófica.

Uma nova reunião foi marcada para dia 07 de 
abril às 10h para a apresentação de uma pro-
posta concreta por parte da Prefeitura. 

As contas não batem

A Secretária de Finanças declarou no mês pas-
sado, que a Prefeitura gasta 46% da receita na 
folha de pagamento. De acordo com estudos 
do Dieese o reajuste salarial de 11% reivindi-
cado é possível sem atingir o limite máximo da 
lei de responsabilidade fiscal.

É muito importante que todos saibam que 
os custos com benefícios não podem ser 
computados como gastos com folha de pa-
gamento. Portanto não existe obstáculo le-
gal para reajustar o vale alimentação para 
R$ 225,00 ou implantar o vale refeição de 
R$ 396,00.

Dois pesos e duas medidas

A Secretaria de Finanças  justificou à Câmara 
Municipal que com a folha de pagamento em 
46% não havia problemas legais e financeiros 
para criar novos cargos comissionados e car-
gos para as escolas estaduais que foram mu-
nicipalizadas.

É bom lembrar que a Secretária de Finanças 
também dizia que não tinha dinheiro para 
pagar o 13º salário em dezembro para quem 
ganha mais de R$ 1.500,00. Depois da forte 
mobilização da categoria, o dinheiro apareceu 
e o pagamento saiu no dia 30 de dezembro. 
Hoje sabemos que a arrecadação de dezem-
bro foi recorde.

De novo, tem gente querendo tirar do bolso 
dos trabalhadores para pagar as contas com 
os fornecedores. 

A forca do Sindicato  
na negociação vem  

da participação da categoria 
na luta.

Diga não ao arrocho salarial! 
11% de reajuste já + Vale 
Alimentação de R$ 225,00 

+ Vale Refeição de R$ 
396,00 + Plano de Carreira + 
Segurança e Condições de 

Trabalho.

Juntos somos cada 
vez mais fortes!

ASSEMBLEIA GERAL
Dia 07 de abril, 17h30, no Sindicato

Debate e deliberação sobre a proposta que os representantes do 
Governo se comprometeram a apresentar até esta data.

A Frente de Trabalho é uma 
vergonhosa exploração de quem 
está desempregado. Queremos 
o fim do trabalho precário e 
indecente. Queremos o fim do 
desperdício de dinheiro público 
com as terceirizações. 

Piora a falta de segurança 
nos locais de trabalho. No PS 
Eldorado, no PS Paineiras e no 
Hospital Municipal está em 
risco a integridade física dos 
trabalhadores/as.


