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NADA MENOS QUE A REPOSIÇÃO!
NÃO PODEMOS RETROCEDER!
Nossa Assembleia do dia 8 de Maio de 2013, com a participação de
mais de 700 servidores, avaliou que a proposta apresentada pelo
executivo possui avanços importantes como: o reajuste do piso mínimo
municipal e do auxílio alimentação, a transformação do vale-transporte
em auxílio-transporte para quem ganha até R$ 2.500,00 e a liberação de
mais dois dirigentes do Sindicato.
Mas a proposta de reposição apresentada de 2,85% agora e mais
1,15% em agosto deixou a categoria insatisfeita, pois não podemos
retroceder! Historicamente sempre conquistamos, no mínimo, a inflação!
Por isso foi deliberado ESTADO DE GREVE até quinta-feira, dia 16 de
maio, quando haverá nova PARALISAÇÃO com Assembleia, que
poderá deliberar por GREVE GERAL!
A categoria considerou que é possível avançar nos seguintes pontos:
Auxílio-alimentação para TODOS.
A isonomia entre os ACTs Mensalistas e Horistas.
O pagamento do PMAQ de 2012.
O pagamento da revisão do enquadramento dos servidores da
saúde.
Legalizar as 30horas semanais sem redução de salário para a
Guarda Municipal, com a manutenção da atual escala de trabalho.
30horas para os Assistentes Sociais e Psicólogos sem redução de
salário.

NADA MENOS
QUE A
REPOSIÇÃO!
AVANÇAR
SEMPRE,
RETROCEDER
JAMAIS!

Vamos todos parar na quinta-feira, dia 16 de maio,
participar da Assembleia, analisar os avanços da
proposta e deliberar os rumos do movimento!
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Presidente do SINTRAM-SJ, de acordo com o Estatuto do sindicato, CONVOCA todos os servidores
municipais de São José para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
DATA: 16 de maio de 2013 (5ª feira)
HORA: 8h30min. (1ª chamada) e 9h00min. (2ª chamada)
LOCAL: ARENA Multiuso – Beira Mar de São José
PAUTA: 1- Informes;
2- Apresentação e discussão da proposta apresentada pelo executivo Data-base 2013;
3- Encaminhamentos.

