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COM UNIDADE E LUTA:
PELO PCCS DO CIVIL CONSTRUÍDO
PELOS TRABALHADORES

Os trabalhadores da Prefeitura de Florianópolis há muitos anos lutam por um novo Plano
de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) para o
pessoal do Civil, uma vez que o atual Plano é
de 1988 (e não tem carreira). Justamente pela
falta desse novo Plano durante todo o tempo
os trabalhadores foram melhorando sua remuneração com gratificações.
Todas as Administrações aumentaram ou estenderam gratificações, ao invés de construir
um verdadeiro Plano de Carreira.
A greve é para mudar essa situação, uma reivindicação histórica para corrigir distorções e
injustiças e valorizar a carreira. Por isso, queremos um PCCS construído pelos trabalhadores que contemple questões fundamentais:
• Incorporar as gratificações inerentes
aos cargos;
• Isonomia entre os cargos das diferentes secretarias;
• Que a carreira seja apoiada em tempo
de serviço e aperfeiçoamento.

A última contraproposta apresentada pelo
Executivo foi em 1º/11. A mesma não considera o Plano construído pelos trabalhadores,
dando continuidade à política das gratificações e não valorizando o tempo de serviço e
formação, além de congelar os salários dos
trabalhadores do Civil pelos próximos quatro anos.
A resposta da categoria foi dada em Assembleia Geral no dia 04/11: greve por tempo indeterminado. Desde então, mais e mais trabalhadores se juntaram à luta e, mesmo tendo o
Executivo divulgado nos meios de comunicação que o diálogo com a categoria estava aberto, não foi isso que presenciamos nestes dias.
Ao contrário, o Executivo se mostrou intransigente diante das reivindicações da categoria,
inclusive, ameaçando o desconto dos dias parados desde o primeiro dia da greve.
Somente no dia 07/11, o Executivo chama

para reunião para repetir a famosa frase de todos os governos “não tem dinheiro!”, mesmo
sabendo que podem parcelar a implantação do
Plano. Inaceitável!
No dia 11/11, o Executivo declara que só
voltará a negociar se os trabalhadores voltarem ao trabalho. A Assembleia decide manter a greve.
No dia 12/11, o Executivo diz que vai negociar, mas não convoca reunião e não dá res-

posta. O Tribunal de Justiça, de maneira política, concede liminar decretando o retorno
em 48 horas dos serviços de educação e saúde. Após Assembleia, a categoria vai até o
gabinete do Prefeito, mas não são recebidos.
A Guarda Municipal é acionada para reprimir os trabalhadores. No entanto, não é uma
ação judicial que irá tirar nossa categoria da
luta. Continuamos unificados, pois só assim
seguiremos fortes na luta.

De olho nas férias
do magistério
Em várias escolas básicas municipais temos
ouvido dos servidores que não aderem à greve
porque a pauta é do Quadro Civil. O SINTRASEM havia alertado à categoria que a Secretaria de Administração já anunciava o ataque ao
direito das férias, quando propunha o código
“recesso escolar” para diferenciar “das férias”.
Pois bem, a PMF divulgou nota, no dia
07/11/2013, atacando o direito de férias do
magistério, INCLUSIVE DE QUEM ESTÁ
EM SALA, colocando que as férias coletivas correspondem a apenas 30 dias no mês
de janeiro e considerando o restante como
recesso escolar. Isso quer dizer que os outros
35 dias de férias que temos garantido por lei
(Estatuto do Magistério) ficam abertos para

possíveis convocações por parte da SME a
qualquer momento.
Mesmo após reunião com o Secretário Rodolfo, onde este afirmou que retiraria a decisão sobre as férias, não houve nenhuma publicação garantindo, como havia solicitado o
Sindicato.
Portanto, continuamos com a espada sobre a
cabeça.
Diante deste quadro, chamamos a todos trabalhadores do magistério a aderirem à greve,
uma vez que a situação colocada vai além
das questões jurídicas. Somente com mobilização e unidade de todos, conseguiremos a
força necessária para reverter mais este ataque aos nossos direitos.

