
SINTRAM-SJ
Jornal do

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José 
   ORGANIZADOS PARA A  DATA-BASE 2016!

ANO 27 - Nº 02 - NOVEMBRO  2015

       Todos os anos a nossa data-base é em maio, 
mas em 2016 será antecipada por ser um ano 
eleitoral e a lei determina que as revisões 
salariais acima da inflação e outras 
vantagens sejam regulamentadas até 4 de 
abril de 2016. Mais uma vez temos que estar 
organizados para uma possível mobilização
  Nossa organização começa com a 
discussão e a aprovação da pauta de 
reivindicações que faremos na assembléia do 
dia 11 de novembro de 2015. A pauta foi 
construída a partir das discussões nas 
reuniões por setores realizadas entre os dias 
01 e 22 de outubro, no auditório do CATI e na 
sede do sindicato. 

         Sabemos que historicamente tudo que 

conqu is tamos  fo i  l u tando  sempre  

organizados em prol do coletivo. Esta 

administração, como outras que por este 

município passaram, usa de vários artifícios 

pa ra  desmob i l i za r  os  se rv ido res ,  

pr incipalmente através de acordos 

individuais “recheados” de ilegalidades. 

       A atual Prefeita está respondendo 

p e r a n t e  o  T C E - S C  p o r  d i v e r s a s  

irregularidades que iniciaram em gestões 

passadas, mas que continuaram a todo vapor 

na sua administração. O cardápio é o mesmo 

de sempre: desvio de função de servidores 

efetivos e comissionados, excesso de ACTs, 

excesso de comissionados, necessidade de 

concurso público para ASG e auxiliares de 

ensino e auxiliares de sala, entre outros. 

       Não há interesse da administração em 

acabar com estes acordos, pois eles 

sustentam a manutenção de um mesmo 

grupo no poder, independente da pessoa que 

esteja ocupando a cadeira de prefeito (a)! 

       Nós SERVIDORES temos um papel 

muito importante para quebrar este ciclo 

vicioso: denunciando as irregularidades, que 

persistirem e, principalmente, rejeitando 

qualquer tipo de acordo ou benefício 

individual. As decisões e conquistas devem 

ser construídas COLETIVAMENTE! 

          E O ACORDO DA GREVE DE 2015?

   A Prefeita ainda NÃO CUMPRIU todo o 

acordo! Os projetos que regulamentam o 

aumento da regência, o aumento da 

gratificação dos especialistas, que incorpora a 

gratificação de pós-graduação no salário base 

e que dá uma nova carreira aos professores de 

artesanato, ainda não foram encaminhados à 

câmara de vereadores! 

      Para piorar a situação, os projetos que 

estão na câmara que regulamentam a licença 

para pós-graduação, que garantem o vale 

transporte aos ACS, ainda não foram 

aprovados! Precisamos  estar ATENTOS e 

MOBILIZADOS!

                SERVIDORES: SÓ CONQUISTAMOS NOSSOS DIREITOS LUTANDO!

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015!

PAUTA:

                     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:

1.  Informes
2. Avaliação do cumprimento do acordo da GREVE de 2015
3. Discussão e aprovação da pauta de reivindicações para a DATA-BASE 2016
4. Data-base 2015: deliberação a cerca do movimento pela regulamentação das 30h e do estado de greve 
dos Assistentes Sociais e Psicólogos.
5. Encaminhamentos
                                            Jumeri Zanetti- Presidente do SINTRAM-SJ

DATA:    HORÁRIO: 

LOCAL: 

11 de novembro de 2015 8h00min (1ª chamada)   8h30min (2ª chamada)

Clube 1º de JUNHO- Praia Comprida- São José

SINTRAM-SJ

AUMENTO 
    REAL

Plano de Saúde 
para os ACTs

    Mudança de classe 
dos ACS eACE

30h JÁ!

Tabela Unificada
para o Magistério!

Auxílio Alimentação 
para TODOS!

Queremos melhores 
condições de trabalho!

Vale Transporte
GRATUITO!

Pagamento da INSALUBRIDADE
SINTRAM-SJ

É GREVE,
É GREVE!

Chega de ASSÉDIO MORAL!
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