
O Sindserv Santo André 
convoca todos os ser-
vidores andreenses 

para participarem da Assembleia 
Geral, no dia 22 de março. 

Na ocasião, o Sindicato irá 
divulgar as propostas de reivin-
dicações coletadas nos locais 
de trabalho (Paço, Guarda, Sosp, 
Semasa, Saúde, Garagem, Educa-
ção, Fabrinq, CRAISA, entre ou-

tros). Também serão apreciadas 
as propostas enviadas pela inter-
net. (Leia no verso).

A Direção do Sindicato des-
taca que a presença de todos é 
fundamental para elaborar uma 
pauta ampla e representativa,  
que atenda as necessidades dos 
servidores andreenses. Também 
nessa Assembleia Geral, o Sindi-
cato apresentará a proposta de 

Curva Salarial do Governo Paulo 
Serra e a contraproposta elabo-
rada junto com as Comissões de 
Trabalhadores que solicitaram ao 
Sindserv a valorização de suas 
carreiras, que estão defasadas há 
mais de 20 anos.

Após aprovação de todas as 
reivindicações levantadas nas 
bases na Assembleia Geral, o Sin-
dicato irá protocolar a pauta para 
a Prefeitura no dia 29 de março.
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1ª chamada: 18h | 2ª chamada: 18h30
Local: Anfiteatro do Paço Municipal

Praça Quarto Centenário, s/n, Santo André

Assembleia geral no 
dia 22 de março!

Participe!
#CampanhaSalarial2019e2020
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VAMOS DEBATER ESSAS REIVINDICAÇÕES E MUITO MAIS!

SÃO PAULO



sindicato nas bases
Estopim Campanha Salarial - Março  de 2019 / Nº378

Leia o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) no nosso site!

Defenda sua aposentadoria:  Todos 
na Assembleia: dia 15/3, no sindicato! 

www.sindservsantoandre.org/act

A Direção do Sindserv Santo 
André está visitando todos 
os setores da Prefeitura 

para ouvir dos servidores suas reivin-
dicações para Campanha Salarial, além 
dos problemas enfrentados nos seus 
locais de trabalho. As consultas inicia-
ram no dia 8 de janeiro e terminam no 
dia 18 de março.

Os dirigentes têm orientado os tra-
balhadores a acessarem pelo site da 
entidade o Acordo Coletivo de Traba-

lho (ACT) que está em vigor e, baseado 
nele, propor a inclusão de novas cláu-
sulas ou melhorias nas atuais.

O Sindicato, junto com os trabalha-
dores, está reivindicando a valorização 
salarial nas carreiras sobre a proposta 
de Curva Salarial do governo Paulo 
Serra. 

A ideia é apresentar uma contra-
proposta dos trabalhadores para a 
Administração. Todas as pautas levan-

tadas pela internet e nas bases serão 
submetidas à aprovação na Assem-
bleia Geral no dia 22 de março! Por 
isso, é importante que você participe! 

Após a aprovação dos servidores, a 
pauta do ACT-2019/2020 será entre-
gue ao governo no dia 29 de março. 
A data-base do funcionalismo andre-
ense é 1º de maio – data histórica na 
qual celebra o Dia Internacional dos 
Trabalhadores, um dia de luta e refle-
xão em defesa dos direitos.
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No dia 22 de março será realizado 
em todo o país um Dia Nacional 

de Luta e Mobilização em Defesa da Previ-
dência. O movimento é organizado pelas 
centrais sindicais e também é um aque-
cimento rumo à uma greve geral. O go-

verno Bolsonaro apresentou ao Congres-
so a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC 06/2019), que trata da Reforma da 
Previdência. Se for aprovada, significará 
o fim do direito à aposentadoria no país.

Para debater a nossa participa-

ção nessa agenda que é de interes-
se de todos, o Sindicato realizará 
uma assembleia nesta sexta-feira 
(15), às 18h, em primeira chamada, e 
18h30 em segunda chamada, na sede 
(Rua Catequese, 756- Santo André). 

Participe! 


