DATA-BASE PMF 2012
Mês de janeiro com poucas mesas
de negociação, mas com muita
organização de base
Quando entregamos a pauta ao Executivo em dezembro
de 2011, argumentamos o porquê de estarmos antecipando as discussões. Argumentamos também que não
queríamos fazer as discussões às pressas, nem tampouco com a faca da legislação eleitoral em nosso pescoço.
Também deixamos bem claro ao Executivo que temos
assembleia marcada para o dia 1° de março e que até
esta data precisamos ter respostas para a Pauta.

Reuniões
Na reunião de 13/12, foram agendadas negociações para janeiro e fevereiro:
Dia 10 de janeiro sobre as cláusulas do eixo
Saúde dos Trabalhadores
Dia 20 de janeiro sobre as cláusulas do Concurso Público e Previdência
Dia 30 de janeiro sobre PCCS do Civil e
Piso do Magistério.
• A reunião do dia 10/01 foi importante, no entanto,
as respostas foram empurradas para frente. Concretamente ainda não temos respostas oficiais das
cláusulas deste eixo.
• A negociação do dia 20/01 não aconteceu por decisão
do Executivo e a negociação do dia 30/01 foi transferida pelo Executivo para segunda feira dia 6/02.

• Na negociação do dia 6/02, faremos a agenda para termos as respostas da negociação das
cláusulas que seriam discutidas na reunião do
dia 10 de janeiro, e remarcaremos a negociação das cláusulas que estavam na pauta do dia
20 de janeiro.
• Também já temos agendada a negociação sobre as cláusulas financeiras para o dia 15 de
fevereiro.
Durante o mês de janeiro aconteceram também reuniões específicas com a Secretaria da
Educação sobre a cláusula do Piso do Magistério e também reuniões com a comissão do
Executivo para elaborar o novo Plano de Carreira do Civil.

PCCS DO CIVIL
A comissão do PCCS está discutindo a construção de um novo plano
nos moldes do plano do Magistério
com promoções automáticas por
tempo de serviço e formação. A co-

missão do PCCS está sendo auxiliada pela empresa contratada pelo
Executivo (Neo Labor).
Portanto, é possível perceber que
estamos trabalhando pelo atendi-

mento de nossa pauta e muitas reuniões ainda deverão ocorrer, pois
até o momento, concretamente, não
temos respostas para nossa Pauta de
Reivindicações.

Piso do Magistério
Sobre a cláusula do Piso do Magistério, a Secretaria da Educação tem claro que precisa-

rá pagar, pois é lei, mas até o
momento não sabe exatamente
como. Discutem a possibilidade

de incorporar a gratificação de
Hora Atividade para todos do
Magistério.

Nos locais de trabalho
Enquanto acontecem reuniões com
o Executivo, estamos discutindo/
explicando a proposta do novo plano nos locais de trabalho, e estas
reuniões têm sido muito produtivas.

Temos clareza que é o tamanho
de nossa organização, o envolvimento dos trabalhadores com
as atividades desenvolvidas
pelo Sindicato que definirá o

quanto avançaremos na nossa
pauta. Quanto mais mobilização, tanto maiores serão as possibilidades de nossa Pauta sair
do papel.

Conselho Deliberativo
Dia 15 de fevereiro teremos nossa
segunda reunião dos representantes.
Será no auditório do Sintespe (Praça Olívio Amorim, atrás do Cachorro Quente do Afonso), com início

8h30min. Discutiremos as respostas
do Executivo e planejaremos nossas
próximas ações de mobilização.
Dia 1° de março realizaremos assembleia de data-base e avaliaremos

a contraproposta do Executivo. Aí,
neste momento, vamos mostrar nossa força e nossa disposição de luta
pelo novo PCCS do civil e pela implementação do piso do magistério.

ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA PMF

1º DE MARÇO
CLUBE DOZE DE AGOSTO
1ª chamada 13h30min
2ª chamada 14h

PAUTA:
• Informes
• Data-base 2012
• Encaminhamentos.

