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Mobilização pela correta
aplicação do PCCV/PCS do Civil!
Sem perdas para os trabalhadores!
Na última assembleia, dia 3 de julho, decidimos entrar em ESTADO DE GREVE após avaliarmos que a forma
de enquadramento aplicada pelo Executivo do PCCV/PCS
do Civil contrariava o que foi acordado durante a construção do plano. A direção do Sindicato já havia oficializado
ao Executivo questionamentos sobre o descumprimento
do ACT: referentes à cláusula 1ª, reposição do índice inflacionário; cláusula 3ª, auxílio alimentação para todos;
cláusula 5ª aplicação das leis complementares nº 501 e nº
503; e a informação que o Executivo está contratando novos servidores sem a garantia das gratificações inerentes
ao cargo, diferenciando os salários desses com os trabalhadores que já estavam na PMF até o início da vigência
do PCCV/PCS.
Após os debates, a categoria decidiu que entrar em
estado de greve cobrando que o Executivo atenda os seguintes encaminhamentos:
1) As gratificações dos motoristas e de auxiliares de sala
não podem se tornar valor fixo, devendo permanecer
na sua proporcionalidade até a implementação do
plano na sua integralidade permitindo que a inflação
incida sobre estas;

2) As gratificações constantes do art. 25 da LC
nº503 do PCCV do Civil que são em valor fixo têm
que continuar sendo reajustadas pela inflação,
de modo a não haver perdas salariais para nenhum trabalhador, continuando sendo discriminadas no contracheque e devendo permanecer
na sua proporcionalidade até a implementação
do plano na sua integralidade permitindo que a
inflação incida sobre estas;
3) Deve-se considerar o vencimento de cada trabalhador em abril de 2015 e não o piso inicial do cargo a
título de enquadramento;
4) Todos os trabalhadores contratados a partir da vigência da LC nº 503 devem receber os vencimentos
e gratificações previstos para os cargos, garantindo
isonomia salarial;
5) O Executivo se comprometeu em enquadrar e pagar
até dia 17/07 todos os aposentados com paridade e
o retroativo a maio para todos os aposentados.

Os trabalhadores estão atentos
às manobras do Executivo! Não aceitaremos
perdas para nenhum trabalhador!
Que se cumpra o ACT!

Reivindicações sobre o Plano Municipal de Educação
Realizamos uma assembleia no dia 18/06 para discutir as considerações feitas pela comissão de trabalhadores
de nossa base sobre o Plano Municipal de Educação. Após
leitura e sugestões feitas pelos presentes, a assembleia
aprovou a proposta apresentada que foi encaminhada via
ofício no dia 22/06 para a SME e Câmara de Vereadores.

Estamos acompanhando junto a Câmara sobre a agenda de
tramitação do mesmo, pois teremos que participar ativamente desse processo. Na assembleia do dia 09/07, estaremos debatendo este documento. Para verificar a nossa
proposta, acesse o artigo “Reivindicações sobre o Plano
Municipal de Educação” em www.sintrasem.org.br

REUNIÃO DO CONSELHO
DELIBERATIVO PMF

Dia: 09 de julho de 2015 (quinta-feira)
Hora: 8h30 às 12h
Local: Auditório “Rosa Luxemburgo” (sede do Sintrasem)
Pauta: • Informes;
• PCCV/PCS;
• Plano Municipal de Educação
• Encaminhamentos

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA PMF
Dia: 09 de julho (quinta-feira)
Hora: 13h (primeira chamada) 13h30 (segunda chamada)
Local: Praça Tancredo Neves
Pauta: • Informes;
• PCCV/PCS;
• Plano Municipal de Educação
• Encaminhamentos: deliberação de greve.

SINTRASEM MARCA ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DE DELEGADOS
PARA OS CONGRESSOS ESTADUAL E NACIONAL DA CUT
Este ano acontecerá o 12º Congresso Estadual da CUT
(Cecut) de 19 a 21 de agosto na Escola Sul da CUT - Florianópolis e o 12º Congresso Nacional da CUT (Concut)
de 13 a 16 de outubro em São Paulo. Este é um espaço
muito importante para pautarmos e discutirmos sobre
nossas principais bandeiras de luta em favor da unidade
e organização dos trabalhadores para o próximo período. As forças políticas organizadas e qualquer trabalha-

dor sindicalizado poderão apresentar suas teses e planos
de lutas para serem debatidas e remetidas à votação da
plenária. Também serão eleitos os delegados para participarem dos congressos. Os critérios para as votações
seguem o estatuto da CUT, por apresentação de chapas,
sendo que, temos direito de acordo com o número de
filiados a eleger 14 delegados para o CECUT e 04 para o
CONCUT.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PMF/COMCAP
Dia: 09 de julho (quinta-feira)
Hora: 18h (primeira chamada) 18h30 (segunda chamada)
Local: Auditório Rosa Luxemburgo (Sintrasem)
Pauta: Aprovação de tese e eleição de delegados para o 12º Congresso
		Estadual da CUT (Cecut) e o 12º Congresso Nacional da CUT (Concut)

