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PARTICIPAÇÃO

Assembleia
Geral do
Sindicato
NESTA SEXTA-FERIA,

DIA 02/10, ÀS 18 HORAS,
NA SEDE DA ENTIDADE,

(AV. MIRIAM,173 - CENTRO)

Assembleia
Geral do
Sindicato

PARA DISCUTIR OS SEGUINTES PONTOS:

Aumento salarial já;
Cesta básica atrasada;
Atraso na entrega do vale
transporte;
Fim do pagamento de
insalubridade.

COMPAREÇA. VENHA
PARTICIPAR DESTA LUTA!

OPINIÃO

Funcionalismo, reaja!
O “poder de fogo” do sindicato de-

pende da participação de cada funci-
onário no dia-a-dia da entidade. Por
isso, é preciso que todos participem
desta assembleia na próxima sexta-
feira, dia 02 de outubro. Como se viu
nestes últimos nove meses, mudou-
se o prefeito mas o descaso com o
funcionalismo continua o mesmo.
Veja as nossas reivindicações:
Reajuste salarial já: A inflação acu-
mulada nos últimos 12 meses chega
a 7,14% corroendo o nosso salário
e reduzindo o nosso poder de com-
pra. Sem aumento e sem o cumpri-
mento dos dois pisos salariais, ga-
rantidos na Lei Orgânica, a qualida-
de de vida do funcionalismo vai pio-
rar ainda mais.
Cesta básica atrasada: A combina-
ção de salário arrochado e cesta bá-
sica atrasada só tem um resultado:
fome. É isso que está ocorrendo nos
setores mais necessitados do funci-
onalismo. Não dá para aceitar essa si-
tuação no país do “fome zero”.
Atraso na entrega do vale trans-
porte: Este mês o vale transporte foi
entregue atrasado. Muitos funcioná-
rios foram humilhados dentro dos
ônibus por falta de crédito nos car-
tões. A Prefeitura precisa reembol-
sar quem está pagando passagem do
próprio bolso!
Insalubridade: A atual administra-
ção acabou com o pagamento de in-
salubridade de centenas de funcio-
nários. Isso é um desrespeito ao di-
reito de muita gente que trabalha em
locais insalubres ou que a rotina de
trabalho gera doenças ocupacionais.
Jessé Cassundé é presidente do
Sindfusmc.


