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PMF

BOLETIM
É HORA!

MOBILIZAÇÃO TOTAL NA DATA-BASE!
Durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, tivemos rodadas de
negociação com o Executivo, mas ainda estamos
sem respostas oficiais.
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,
Operacionais,
etc.) e dos trabalhadores
da Educação, nas atividades convocadas pelo
SINTRASEM, enviando
os representantes às reuniões do Conselho De-

liberativo, participando
massivamente das assembleias.
Durante as reuniões com
o Executivo deixamos
claro que1° de março é o
prazo para termos respostas positivas para a Pauta
de Reivindicações, e que
só levaremos para a as-

sembleia uma contraproposta por escrito.
Novas mesas acontecerão nesta segunda (27) e
na terça-feira (28) e serão
decisivas para os rumos
da data-base. O resultado
dessas reuniões será avaliado na assembleia do
dia 1º de março.

TODOS DEVEM COMPARECER À ASSEMBLEIA
Os representantes dos locais de trabalho atuam no Con- presença de TODOS os trabalhadores. Cada um é peso
selho Deliberativo ajudando a discutir e organizar as e força na hora de decidir os rumos do movimento.
lutas do Sindicato, mas na assembleia é indispensável a Quando se sabe por que luta, sempre se luta melhor.

Sobre o
Piso do
Magistério
Sobre a cláusula do
Piso do Magistério,
a Secretaria de Educação tem claro que
precisará pagar, pois
é lei. Apresentaram
a proposta (não oficial) de incorporar a
gratificação de Hora
Atividade para todos
do Magistério.

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 for-

mação. Outro item que tem acordo na
comissão é a incorporação das gratificações inerentes ao cargo. A comissão
do PCCS está sendo auxiliada pela empresa contratada pelo Executivo (Neo
Labor).

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. Esta assembleia avaliará a contraproposta
do Executivo para a nossa pauta. Se
a contraproposta não atender a Pauta, a assembleia discutirá a proposta
do Conselho Deliberativo de “estado
de greve”, com paralisação e nova assembleia no dia 6 de março.

Sindicato em todos os locais de trabalho
Enquanto acontecem as negociações
com o Executivo, estamos discutindo/
explicando a proposta do novo Plano
nos locais de trabalho do Civil, com
reuniões bastante produtivas.
Após o retorno do Magistério, em
10 de fevereiro, a diretoria do Sindi-

cato percorreu as escolas informando e organizando os trabalhadores
da Educação, e agora continua o
trabalho nos locais que ainda não
tinham sido visitados.
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
de avanços e conquistas.

A força de uma imagem
A imagem que o SINTRASEM
está usando como identidade visual da campanha da Data-base PMF
2012 é um quadro do pintor socialista italiano Giuseppe Pellizza da
Volpedo, exposto em 1902.
Primeiro, Volpedo a chamou de
“Il cammino dei lavoratori” (A
Marcha dos Trabalhadores) dando
seu significado ideológico: a luta,
o caminho dos trabalhadores para
uma sociedade mais justa e mais
humana.
Logo depois o autor batizou a
obra de “Quarto Stato”, refe-

rindo-se à Revolução Francesa,
quando a burguesia derrubou o
domínio do Primeiro e do Segundo Estado, respectivamente
a nobreza e o clero, e instaurou
o domínio da nova classe ascendente, a burguesia, o Terceiro
Estado. O século XX que começava seria o século da nova classe vitoriosa, o proletariado. O
Quarto Estado”.(fonte: NPC)
Hoje esta imagem é como um estandarte de enaltecimento da luta,
da unidade da classe trabalhadora
do campo e da cidade.

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
DIA 1º DE MARÇO - CLUBE DOZE DE AGOSTO

13h (primeira chamada)
13h30min (segunda chamada)

Pauta:

Informes; Data-base 2012; Encaminhamentos

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

