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Queremos novo PCCS para o Civil e
aplicação da Lei do Piso do Magistério
O mês de janeiro passou sem muitas mesas de negociação, porém
com muita mobilização. Foi possível discutir nossa proposta do novo
PCCS do Civil com vários trabalhadores da saúde, intendências,
secretarias.
Com este trabalho teremos esses trabalhadores bem mais mobilizados,

confiantes e dispostos a lutar pelos
seus direitos.
Os trabalhadores do Quadro Civil precisam de um novo Plano de Carreira, que
valorize tempo de serviço e formação,
que de fato tenha carreira, o que possibilitará trabalhadores atuando mais
motivados, mais seguros, melhorando
o atendimento do serviço público.

Retorno do Magistério

Agora inicia o ano letivo, e
os trabalhadores da Educação
retornam cobrando a aplica-

ção da Lei do Piso com todos sentará melhores condições
os seus desdobramentos. A de trabalho e valorização do
implementação da Lei repre- Magistério

Negociações
O calendário de negociações definido em dezembro entre os
representantes da categoria e o Executivo sofreu várias alterações, e até o momento com poucas respostas.
Dia 10/01 discutimos o Eixo
4 – Condições de Trabalho e
Saúde do trabalhador – cujas
respostas foram postergadas
e serão novamente discutidas
na reunião do dia 23/02/2012
quando também discutiremos
o Eixo 3 (Implantação do novo
PCCS do Civil).
A negociação do dia 20/01

sobre os Eixos 5 e 6 (Concurso
Público e Fim das Terceirizações e Previdência Pública e
Solidária) foi remarcada para
o dia 28/02/2012.
As cláusulas financeiras (Eixo
1), o Eixo 2 (Aplicação da
Lei do Piso do Magistério)
e a minuta sobre a Licença
Prêmio dos trabalhadores da

Saúde serão discutidas no dia
14/02/2012.
Durante o mês de janeiro aconteceram também reuniões específicas com a Secretaria de
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 formada
por quatro representantes do
Executivo e quatro da catego-

ria está discutindo e tem acordo
que o novo plano seja nos moldes do Plano do Magistério. A

comissão está sendo auxiliada
pela empresa contratada pelo
Executivo (Neo Labor).

Piso do Magistério
Sobre a cláusula do Piso do Magistério, a Secretaria de Educação
tem claro que precisará pagar, pois

é lei, mas até o momento não sabe
exatamente como. Apresentaram
a proposta (ainda não oficial, ain-

da não por escrito) de incorporar
a gratificação de Hora Atividade
para todos do Magistério.

Nossas tarefas
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 data-base.

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

Conselho Deliberativo - Assembleia
Dia 15/02/2012 (quarta-feira) – Reunião do Conselho Deliberativo. Será no
auditório do Sintespe (Av.
Hercílio Luz, atrás do Cachorro Quente do Afonso)

tendo início 8h30min e terá
como pauta: informes e data-base 2012.
Dia 01/03/2012 (quinta-feira) – Assembleia Ge-

ral Extraordinária. Será no
Clube Doze de Agosto, com
início 13h (primeira chamada) e como pauta: informes; data-base 2012; encaminhamentos.

Promoções atrasadas
(Civil e Magistério)
As promoções do Quadro
Civil de junho de 2010 que
não tinham sido pagas começaram a ser pagas em
novembro de 2011, em 10
vezes.
As de junho de 2011 serão atualizadas em março próximo.

Sobre a retroatividade, por
hora, não há previsão.
Já as promoções do Magistério
(a última foi paga em maio de
2011) só serão pagas depois
de março, mas ainda sem data
marcada.

A direção do Sindicato está
cobrando do Executivo o
pagamento de todas as promoções atrasadas, sejam do
Civil ou do Magistério, e
manterá os trabalhadores informados sobre o andamento
dessas questões.

