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DEPOIS DE 13 DIAS DE GREVE, CATEGORIA 
ARRANCA REPOSIÇÃO TOTAL DA INFLAÇÃO!

VITORIA

‘
Assembleia aprovou acordo que prevê reposição total e parcelada da inflação,  

respeito ao direito de greve, com a garantia de negociação dos dias parados e da não punição 
aos grevistas, e discussão dos demais pontos da pauta de reivindicações na Mesa de Negociações. 

Também foi decretado ESTADO DE GREVE para os meses de julho, novembro e dezembro, 
como forma de garantir a mobilização para que o parcelamento seja cumprido.



Quem tem a luta no DNA, sabe que é assim que se conquista!

 Depois de 13 dias de GREVE, 
da realização de inúmeras ações, como 
dois atos na Câmara, Assembleia no 
Paço, passeatas, panfletagens em to-
dos os bairros, piquetes em todos os 
setores da prefeitura e muita disposição 
de luta, chegamos à conquista de um 
acordo que impede o que seria um ver-
dadeiro retrocesso em nossa história. 
Desde 2005 que nossa categoria não 
sofre perdas salariais, graças à nossa 
capacidade de luta e organização. Con-
cretamente, as greves de 2007, 2011 e 
2015, além das intensas mobilizações 
nos outros anos, nos garantiram que 
a reposição da inflação nestes 10 anos 
evitasse uma perda de mais de 80% no 
poder aquisitivo dos nossos salários. É 
preciso considerar que uma perda sala-
rial não tem impacto apenas no ano em 
que se realiza, mas se reflete ao longo 
de toda nossa vida profissional, em to-
dos os nossos direitos futuros.
 Dos 3,5% apresentados inicial-
mente pela Administração, consegui-

mos alcançar a reposição total da infla-
ção, 7,89%, pelo índice ICV DIEESE. Este 
percentual será parcelado da seguinte 
maneira: 1% em maio, 1,39% em julho, 
1% em setembro, 1,39% em novem-
bro, e 1,47% + 1,39% em dezembro. 
PARCELAMENTO E MOBILIZAÇÃO
 O governo municipal condi-
cionou os três aumentos de 1,39%, em 
julho, novembro e dezembro, à varia-
ção da receita líquida e à observação 

da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para 
garantir que estes três aumentos se-
jam efetivados, a Assembleia decidiu 
decretar ESTADO DE GREVE nos meses 
de seu pagamento: “Se não pagarem, a 
gente para de novo”, afirmou.
BENEFÍCIOS
 Os Vales Alimentação e Re-
feição também serão reajustados em 
7,89% e a primeira parcela do 13º Salá-
rio será antecipada para 20 de junho.

GREVE garante acordo 
que impede retrocesso 
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Algumas orientações importantes

A luta continua

Os dias parados não serão desconta-
dos de imediato e serão considerados 
FALTA GREVE, que é JUSTIFICADA, nos 
termos da jurisprudência do STF, e 
serão objeto de uma nova discussão 
na Mesa, podendo haver compensa-
ção, reposição ou desconto.
Nenhum trabalhador que tenha aderi-
do à GREVE poderá ter seus horários ou 
postos de trabalho alterados, exceto 
em casos específicos, que deverão ser 
tratados pela secretaria em questão, 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas 
e pelo SINDEMA. Caso haja qualquer 
perseguição, avise o Sindicato!

A GREVE 
PASSO A 
PASSO

26/02 • Assembleia para aprovação 
da pauta de reivindicações
03 a 12/03 • Plenárias Setoriais 
12/03 • Ato na Câmara para entrega 
da pauta de reivindicações
24/03 •  Reunião com Administração 
que, em total desrespeito à nossa 
categoria, alegou não ter tido tempo 
de conhecer a pauta
26/03 • Assembleia definiu próximos 
passos da Campanha Salarial frente 
ao desrespeito da Administração
27/03 a 08/04 • Jornada de 
paralisações relâmpago e amplo tra-
balho de diálogo com a população 
09/04 • Apresentação da proposta de 
3,5% divididos em 3 vezes
09/04 • Assembleia Geral decreta 
GREVE  a partir de 15 de abril
13/04 • Plenária de mobilização da 
Educação
14/04 • Reunião  de mobilização com 
aposentados e do Comando de Greve
15 DE ABRIL • Início da Greve
16/04 • Mobilização nos bairros, 
plenárias no Sindicato, passeatas 
pelas ruas do centro e uma verdadeira 
ocupação da Câmara Municipal, com a 
criação de uma Comissão de Vereado-
res para acompanhar as negociações
17/04 • Mais mobilização nos Bairros, 
Escolas e UBS - Prefeito fica bravo 
com nosso cancioneiro
18/04 • Prefeito desdenha da GREVE, 
afirmando que poderia durar o ano todo
18 e 19/04 • Entrega de Carta Aberta 
à População, com amplo apoio
21/04 • Reunião ampliada da diretoria
22/04 • Assembleia no Paço
23/04 • Ato na Câmara, cobrando ação 
da Comissão de Vereadores, deflagra a 
reabertura das negociações
24/04 • Rodada de negociações com 
garantia de reposição da inflação
27 DE ABRIL • VITÓRIA!!! 
Categoria aprova acordo para reposi-
ção total da inflação e garantia do não 
desconto dos dias parados. Assem-
bleia define pelo final da GREVE.

Retorno dos 
GREVISTAS

Os demais itens da nossa Pauta de 
Reivindicações serão objeto de discus-
são na Mesa Setorial de Negociação 
Permanente, com representantes do 
SINDEMA e das diversas secretarias, 
cujo calendário será definido pelas 
partes.

Estado 
de Greve
Para garantir que as três parcelas de 
1,39% sejam efetivadas, já decretamos 
ESTADO DE GREVE nos meses de julho, 
novembro e dezembro.

Pauta de 
Reivindicações

Com esta importante vitória de nossa 
GREVE, completamos 10 anos com a re-
posição da inflação garantida! Ou seja, 
neste período não acumulamos perdas 
salariais e tivemos mais de 80% de rea-
juste, incluindo os 7,89% deste ano.
Em 2005, depois de amargarmos 
alguns anos sem aumento ou com 
reposições abaixo da inflação, acumu-
lávamos 51% de perdas salariais!
Sem as greves de 2007, 2011 e 2015, 
além de todas as lutas e mobilizações 
dos outros anos, não teríamos reposto 
a inflação e nossas perdas já teriam 
ultrapassado os 100%!

10 anos com 
reposição!


