
SINTRAM-SJ
Boletim do

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José

          ANO 27 - Nº 03 - MARÇO DE   2015

 
AGORA É GREVE GERAL! VAMOS PARAR SÃO JOSÉ NO DIA 17 DE MARÇO !

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
           A presidente do SINTRAM-SJ de acordo com o Estatuto do Sindicato, convoca 
TODOS os Servidores públicos Municipais de São José para ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA:

DATA: 17 de março de 2015 (3ªf) HORA: 09h00min (1ªcham.) 9h30min (2ªcham.)

LOCAL: Teatro Multiuso- Beira-Mar de São José  
 
PAUTA:

1- Avaliação da proposta apresentada pelo executivo   
2- Discussão da agenda de atividades da greve
3- Encaminhamentos
                                                                               
                                            Jumeri Zanetti- Presidente do SINTRAM-SJ

 Rua Justino Leite Neto,nº825- Roçado- SJ Fone:32597988-site: sintramsj-cut.com/Facebook:sintramsj/ e-mail:atendimento.sintramsj@gmail.com

                
            A categoria cansou de esperar uma resposta da Prefeita Adeliana e deliberou por  GREVE GERAL a partir do dia 17 de 
MARÇO  de 2015.
            Nossa greve é por esta pauta de reivindicações:

Transformação  do quinquênio em anuênio;
Regulamentação da licença para pós-graduação e licença-prêmio;
Acrescentar a segunda especialização nas leis 53/2011ADM  e 54/2011Saúde;
Tabela UNIFICADA com carreira de Pós-graduação para o Magistério;
Nova tabela de vencimentos com carreira de nível médio, superior e de pós-graduação para os professores de 
Artesanato;
Aumento da regência de classe e da gratificação dos especialistas;
Mudança na promoção por curso para o Magistério;
Revisão das funções dos auxiliares de ensino;
Mudança de classe dos ACE e ACS- modificando assim os vencimentos dos mesmos;
Vale transporte para os ACS;
Revisão da promoção vertical dos Auxiliares de Enfermagem;
Gratificação por responsabilidade técnica aos farmacêuticos;
Regulamentação das 30h para os ACE, Assistentes Sociais e Psicólogos;
Reenquadramento do técnico de equipamento odontológico com redução da carga horária sem redução de 
salário.
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               Nossa GREVE  inicia dia 17 de MARÇO e só termina quando a Prefeita  atender a pauta 
de reivindicações da DATA-BASE 2014!
            Temos uma reunião marcada com o Executivo Municipal na segunda feira dia 16 de 
março às 09h00min, resultado da expressiva participação dos servidores na paralisação do dia 
10 de março. Esperamos que realmente seja apresentada  uma proposta significativa que 
atenda as nossas reivindicações. 
               No nosso primeiro dia de GREVE  teremos Assembleia  Geral, às 09h00min,  no Teatro 
Multiuso, para avaliarmos a proposta do executivo e  deliberarmos os rumos do nosso 
movimento. No período da tarde  teremos  um ATO PÚBLICO  em frente a Prefeitura!
             Servidores, este é o momento decisivo para a nossa LUTA! Vamos nos ORGANIZAR  e 
fechar todos os locais de trabalho para mostrarmos nossa UNIDADE! A PARTICIPAÇÃO de 
TODOS é fundamental para nossa CONQUISTA !
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