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Assembleia da PMF avalia
contraproposta do Executivo e decide:
fortalecer nossa mobilização para avançar!
No último dia 10, realizamos assembleia da categoria
para avaliar as primeiras rodadas de negociação com
o Executivo da Pauta data-base 2014.
Inicialmente, fizemos uma análise de conjuntura, ressaltando, em especial, os ataques que vêm sofrendo
os companheiros do SINTESPE (Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de SC) por
parte do Governo do Estado, impondo medidas truculentas ao Sindicato como forma de barrar a greve dos
servidores estaduais. A criminalização do movimento
sindical desses companheiros, não é algo pontual: é
reflexo de uma política de ataques ao direito dos sindicatos livres e às organizações dos trabalhadores e
atinge a todos nós que lutamos pela unidade e luta
de todos esses, em favor da garantia e ampliação
de nossos direitos e contra as políticas de austeridade dos governantes. É, ainda, mais um alerta para
fortalecermos nossas mobilizações e continuarmos
montando uma frente de luta unificada contra esses
ataques.
Após este ponto, fizemos a eleição dos delegados
para a 14ª Plenária Estadual da CUT.
No ponto central da Assembleia, apresentamos algumas das respostas do Executivo às cláusulas da
Pauta de Reivindicações 2014. A avaliação é de que
as respostas estão muito aquém da Pauta, que até
o momento, apesar de não estarem completas, poucas atendem as reivindicações, mesmo naquelas que
não há envolvimento financeiro. Há nova rodada de

negociação marcada para o dia 16/04, onde começarão a serem discutidas também as cláusulas financeiras. No dia 15/04, a comissão do PCCS do Civil
irá se reunir com o Executivo para debater sobre este
ponto em específico. Contudo, mesmo com reuniões
já agendadas, não podemos esperar de braços cruzados. É preciso continuar e intensificar as mobilizações nos locais de trabalho, nas conversas com as
famílias e comunidade em geral. É preciso construir a
consciência de que, mais uma vez, a resposta à morbidez do Executivo para nossas reivindicações assinala a possibilidade de uma greve em breve. Diante
deste cenário, a categoria decidiu por uma próxima
assembleia no dia 29/04 (terça-feira) onde avaliaremos a contraproposta do Executivo e a possível deflagração de greve por tempo indeterminado.
Logo após a assembleia, nos dirigimos em passeata
até o Gabinete do Prefeito para reforçar o recado de
que nossa categoria é de luta e que se as negociações continuarem depondo contra nós, os serviços
estarão parados.
Portanto, mais uma vez reforçamos a importância de
que a data-base 2014 seja o ponto central de nossas
discussões nos próximos dias, nos locais de trabalho,
com as famílias e comunidade. Fizemos uma boa assembleia, mas podemos muito mais! Precisamos fortalecer nossa mobilização para juntos avançar. Todos
juntos somos muito mais fortes: todos à assembleia do
dia 29/04! Unificados na luta, venceremos!
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Dia: 29 de abril de 2014 (terça-feira)
1ª chamada – 13h
2ª chamada – 13h30min
Pauta:

• Informes;

Dia: 25 de abril de 2014 (sexta-feira)
Horário: 13h30min

• Avaliação da resposta do Executivo à
Pauta da Data-Base 2014;

Local: APCELESC (Rua Hercílio Luz, 639 Edifício Alpha Centauri - Auditório 11º
andar).

• Encaminhamentos (entre eles, a discussão sobre a deliberação de greve).

Pauta: Informes, avaliação da contraproposta
do Executivo e encaminhamentos.

