PREFEITURA CUMPRE PROMESSA
APOIO RECEBE BÔNUS EXCLUSIVO

REUNIÃO COM O PREFEITO EDUARDO BOIGUES - Dia 7 de fevereiro, Sindicato e Comisão de Servidores do Apoio conversam diretamente com o prefeito e o secretário de Governo Marcello Barbosa

Mais uma vez, fica comprovado: quando
existe diálogo; condições ideais; e vontade política, os ganhos são garantidos efetivamente aos Servidores.
A atual diretoria do Sinseri, liderada por
Clícia Mara Silva Damaceno, tem construído junto à Administração um diálogo permanente, mas consciente de nossa
obrigação como instrumento de luta na
defesa dos interesses de toda a categoria.
R$ 2.424,00 – 2 SALÁRIOS MÍNIMOS
Em 11 de fevereiro, o prefeito Eduardo
Boigues cumpriu a promessa realizada
ao Sindicato e a Comissão de Servidores
(na reunião de sexta, 4 de fevereiro) e
respondeu sobre o bônus a ser pago.

Segundo Boigues, ficou então definido
R$ 2.424,00 para os profissionais (dois
salários mínimos). Porém, o Projeto de
Lei Complementar Nº 339 de 15 de fevereiro de 2022 foi enviado à Câmara
no mesmo dia, apreciado e aprovado pelos vereadores com uma surpresa.
O VALOR FOI AINDA MAIOR
Inicialmente, o abono seria de dois salários mínimos, entretanto no projeto ratificado pelo Legislativo, ficou estabelecido o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais). O pagamento será em
parcela única a mais de 900 funcionários do Apoio da Educação.

ACESSE NOSSO SITE - WWW.SINSERI.COM.BR

ESTE AVANÇO NOS DEVE FAZER
REFLETIR PONTOS IMPORTANTES

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO LUCAS DO LICEU participou
de todas as reuniões e esteve atento aos pedidos dos Servidores.
Foram diversos encontros com o Sindicato até chegar a solução.

1) Um grupo mais audaz de Servidores
do Apoio estava disposto a realizar mobilizações em frente à Prefeitura. Porém,
reiteramos aos trabalhadores a existência de diálogo com a Administração e não
nos aventuraríamos para prejudicar tratativas em andamento, INCLUSIVE o coletivo da categoria;
2) Desde fevereiro de 2021, quando fomos recebidos pelo secretário de Governo
Marcello Barbosa, tivemos a promessa de
valorização dos Servidores. A Comissão de
Negociação entre Sindicato e Prefeitura
foi criada e a meta de nos reunirmos uma
vez por mês tem sido cumprida;

3) Hoje temos um Governo que respeita
a instituição Sindicato. Por diversas vezes, o prefeito Eduardo apontou em várias reuniões, inclusive com a presença de
Servidores, o caminho mais seguro para
reivindicar seus direitos: IR AO SINSERI;
4) Nós temos conquistado importantes
avanços com o atual Governo, e o diálogo
tem prevalecido. Portanto, é fundamental
os Servidores se situarem neste novo momento vivido em Itaquá e APROVEITAR
a oportunidade, como nunca visto antes, de atuar com inteligência e sabedoria para avançarmos. Pense nisso e permaneça junto ao seu Sindicato.

SÃO MUITAS CONQUISTAS

TANTAS, QUE NEM CABEM TODAS AQUI!
Mas você, Servidor, pode ler tudo o que foi conquistado pela luta sindical em nosso site e redes sociais. Sabia
que também temos grupos no WhatsApp e Telegram?
Então, faça parte agora mesmo e nos ajude a construir uma entidade cada vez mais forte e preparada
para obter novos avanços. ACESSE SINSERI.COM.BR

