
Assembleia geral será dia 22, às 7, 
em frente à Prefeitura. PARTICIPE!
Administração descumpre acordo com o Sindicato e faz uma contraproposta que 
não atende às exigências do Servidor. ASSEMBLEIA SERÁ DECISIVA. COMPAREÇA!

Dia 22 de fevereiro, próxima quin-
ta, o funcionalismo está convocado 
para participar de uma assembleia 
decisiva para a nossa Campanha Sa-
larial em 2018. Nossa concentração 
terá início às 7 da manhã e vamos 
deliberar nossos próximos passos.

A Prefeitura, após pressão do Sin-
dicato durante toda semana, nos con-
vocou para uma reunião na manhã 
da última terça (20). Porém não nos 
apresentou boas notícias frente ao 
que solicitamos na nossa pauta.

ENTENDA - De acordo com o do-
cumento assinado em 2017 com o 
Governo, deveríamos agora, no dia 
28 de fevereiro, receber a primeira 
parcela do retroativo de 50% do rea-

juste de 4,57% e a segunda parcela 
em março. Com isso, também seria 
acrescido mais 2,45% na data-base 
de março, totalizando 7,02% de rea-
juste nos salários de toda categoria.

A contraproposta do Governo é ig-
norar esse acordo e fazer uma nova 
negociação, parcelando em quatro 
vezes os 4,57% de reajuste (ou seja, 
pagariam o retroativo até junho) e 
também vão postergar o índice de 
2018 para os meses seguintes.

Levaremos as contrapropostas aos 
Servidores na assembleia e a decisão 
se aceitaremos ou não será de vocês. 
Essa é uma responsabilidade mui-
to grande e precisamos mostrar o 
que queremos. Vamos à luta, JÁ!

CONTAMOS COM A SUA 
PRESENÇA, SERVIDOR!

Reunião de última hora com a Prefeitura não apresenta boas notícias para o funcionalismo; veja as contrapropostas

A Campanha Salarial só será vi-
toriosa se tivermos o engajamen-
to da categoria. Marque na agen-
da e não falte. DIA 22, ÀS 7 DA 
MANHÃ EM PONTO, em frente 
à Prefeitura, que fica na avenida 
Eduardo Roberto Daher, 1.135 - 
Parque Paraíso. COMPAREÇA!

A primeira convocação será 
com metade mais um do total de 
associados e segunda convoca-
ção seguirá o número de Servi-
dores presentes. Vamos mostrar 
nossa força e disposição de luta.


