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CAMPANHA SALARIAL 2010
Segunda rodada de negociação o Governo não apresentou nada de novo

 A Campanha Salarial começou no dia 
23/4, onde foram protocolizadas todas as 
pautas do funcionalismo municipal. Tivemos 
duas rodadas de negociação – Governo, 
CPN e Sindicato. Em resposta as pautas 
econômicas apresentadas, na última sexta-
feira, 14/05/2010. Segue:

1. Restabelecimento do Piso salarial. O 
Governo afirma que não há possibilidade de se 
mexer no piso, porque isto geraria uma reação em 
cadeia em todos os níveis salariais do 
funcionalismo. Impossível atender esta demanda.

2. Reposição salarial. O governo está disposto a 
conceder o índice de inflação acumulado pelo ICV 
do DIEESE (Variação dos últimos 12 meses) 
5,70%. Quanto ao AUMENTO REAL: ZERO.

3. Pagamento 3,8%. O governo alega que não 
deve nada, pelo contrário o funcionalismo já foi 
contemplado através da Lei 12.592, 04 de julho de 
2006, hoje R$ 68,60.

4. Evolução Funcional. Começam as avaliações 

no segundo semestre de 2010 para entrar em 
vigor em março/2012.

5. Vale alimentação. Não pode estender aos 
aposentados e pensionistas. Alega que é o maior 
vale alimentação da região. Portanto, não está 
disposto a conceder NADA, ou seja,  
congelamento do vale alimentação.

 No ano passado, o Dr. Hélio se 
fundamentou na crise mundial e para sair do 
reajuste zero foi preciso determinação dos 
trabalhadores. Para a campanha salarial de 2010, 
como de praxe, o Dr. Hélio alega que não tem 
recurso e que não pode ultrapassar o limite da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Os Trabalhadores 
exigem avanços em 2010. 

 Apesar de todas as dificuldades esta é uma 
luta que tem que ser feita por todos. 
Reivindicamos um reajuste que valorize o 
trabalho realizado pelos servidores, conforme já 
apresentado ao Governo. 



18 de MAIO de 2010

23 de abril -  1ª rodada de negociação STMC, CPN e Governo

14 de maio – 2ª rodada de negociação STMC, CPN e Governo

17 de maio, às 17h – Reunião do conselho de representantes sindicais na sede do 
STMC

19 de maio – Reunião Específica com o Governo: Aposentados e Pensionistas

20 de maio – Reunião Específica com o Governo: Educação

AGENDA DA CAMPANHA SALARIAL

Reveja aqui as propostas do SINDICATO

ATENÇÃO
Atendendo o estatuto  social sindical, o segundo turno será nos dias 8, 9 e 10 de 

junho de 2010. Exerça seu direito! VOTE. Participe das eleições sindicais. 

Ordem do Dia: Passo a passo da luta dos monitores e 
agentes de educação infantil.

· Em março, plenária com presença massiva dos profissionais e advogada Dra. Eliana para 

esclarecimento da resposta à reivindicação protocolada na PMC;
· Protocolado o documento de reconsideração da carreira dos monitores/agentes pela 

Secretaria Municipal de Educação;
· Elaborado o Abaixo Assinado como manifesto de indignação e repúdio à conduta do 

Secretário José Tadeu Jorge. 
· Em abril, publicadas reportagens abordando a luta dos monitores e agentes de educação 

infantil do município.
· Carta aberta aos pais e comunidade explicando o porquê da reivindicação do segmento, 

disponibilizada através do site (www.stmc.org.br) para todas as unidades educacionais, elaborada 

pela Comissão Eleita para Discussão da Carreira e aprovada em plenária. 
· Plenária setorial do dia 13/05/2010 para recolhimento do abaixo-assinado, discussão do 

Regimento Escolar e Campanha Salarial 2010.
· Protocolamento do abaixo assinado direcionado à Câmara Municipal de Campinas solicitando 

audiência pública sobre o tema. 
Próximos Passos:

  Reunião com Comissão para discussão e organização da audiência pública e mobilização na 

Câmara.
 Segmento dá andamento à Audiência Pública com vereadores, comunidade e trabalhadores, 

a ser realizada em breve.

Restabelecimento do piso salarial (mínimo) 
da PMC equivalente à décima parte do teto

19,31% de reposição salarial (12,91% de 
perdas acumuladas do Governo Hélio + 6,4% 
(ICV do Dieese).

Pagamento imediato dos 3,8% 
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Evolução funcional de TODOS servidores 
em função do PCCV 
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Vale alimentação de R$ 500,00 extensivo aos 
aposentados e pensionistas.
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Prioridade do agendamento das pautas 
específicas. 

6


	Page 1
	Page 2

