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Durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro tivemos algumas
rodadas de negociação com o Executivo, mas ainda sem muitas respostas. Precisamos avançar mais, e
para que isso aconteça é fundamental a mobilização total de todos os

setores do Quadro Civil (trabalhadores da Saúde, Secretarias, IPUF,
Floram, Guarda Municipal, Operacionais, etc.)nas atividades convocadas pelo SINTRASEM, enviando os representantes às reuniões do
Conselho Deliberativo, participan-

do massivamente das assembleias.
Durante as reuniões com o Executivo deixamos claro que 1° de março
é o prazo para termos respostas positivas para a Pauta de Reivindicações,
e que só levaremos para a assembleia
uma contraproposta por escrito.

Como estão as negociações
sobre o PCCS do Civil
A comissão do PCCS (formada
por quatro representantes do
Executivo e quatro da categoria) está discutindo e tem acordo que o novo Plano seja nos

moldes do Plano do Magistério
com promoções automáticas
por tempo de serviço e formação. Outro item que tem acordo na comissão é a incorpora-

ção das gratificações inerentes
ao cargo. A comissão do PCCS
está sendo auxiliada pela empresa contratada pelo Executivo (Neo Labor).

MÉDICOS, MOBILIZEM-SE NO SINTRASEM!
AQUI ESTÁ A FORÇA PARA CONQUISTAR!
Geralmente nas datas-base, a Secretaria da Saúde tenta desmobilizar
e dividir a categoria, concedendo
benefícios a alguns setores. Infelizmente neste ano, o SIMESC-Sindicato dos Médicos de SC, apoiado
por um pequeno grupo de médicos
da Prefeitura, está cumprindo esse
papel ao convocar os médicos da
PMF para mobilizações e negociações em separado.

A pauta de reajuste da gratificação
não resolve o problema da carreira.
Temos lutado contra essa divisão
e nossa UNIDADE tem garantido
vários avanços e conquistas aos
trabalhadores da Saúde.
Por isso, fazemos um chamado a
todos os médicos para que permaneçam unidos nas mobilizações do
SINTRASEM pela implantação
do novo Plano de Carreira. Em

nossa proposta estão incluídas as
reivindicações do setor, como incorporação das gratificações inerentes ao cargo e promoções por
tempo de serviço e formação, é
onde se garantirá uma carreira segura e com avanços.
Companheiros médicos, digam
não ao divisionismo! Juntos, conquistaremos o novo Plano!

Organizando a mobilização
nos locais de trabalho
Enquanto acontecem reuniões com
o Executivo, estamos discutindo/
explicando a proposta do novo Plano nos locais de trabalho, e essas
reuniões têm sido muito produtivas.
Após o retorno do Magistério,
em 10 de fevereiro, a diretoria do

Sindicato percorreu as escolas informando e organizando os trabalhadores da Educação, e agora
continua o trabalho com os companheiros do Civil.
Temos clareza que é o tamanho
de nossa organização, o envol-

vimento dos trabalhadores com
as atividades desenvolvidas pelo
Sindicato que definirá o quanto avançaremos na nossa pauta.
Quanto mais mobilização, tanto
maiores serão as possibilidades
da Pauta sair do papel.

ENCAMINHAMENTOS DO CONSELHO DELIBERATIVO

Na reunião do Conselho Deliberativo, realizada em
15 de fevereiro, os representantes decidiram pelos seguintes encaminhamentos:
• Nova reunião do Conselho no dia 27 de fevereiro,
para avaliar os avanços nas mesas de negociação;
• Assembleia em 1º de março, que avaliará a contraproposta do Executivo. Se a contraproposta
não atender nossa pauta, a assembleia discutirá
a proposta do Conselho Deliberativo de “estado
de greve” com paralisação e nova assembleia no
dia 6 de março.

Representantes se reuniram no dia 15/02

Promoções atrasadas
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 2011serão atualizadas em março próximo. Quanto à retroatividade, por hora, não
há previsão. 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
essas questões.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
TODOS OS TRABALHADORES DEVEM COMPARECER
DIA 1º DE MARÇO - CLUBE DOZE DE AGOSTO

13h (primeira chamada)

Pauta:

13h30min (segunda chamada)

Informes; Data-base 2012; Encaminhamentos.

Realizaremos uma grande passeata depois da assembleia para mostrarmos a força da categoria

