
28 de maio de 2013

Agenda do DIA (28/maio)
7h: Concentração no Paço Municipal;

9h: Setoriais;

15h: Assembleia Geral (primeira chamada);

15h30: Assembleia Geral (segunda chamada).

TERÇA-FEIRA, 28/maio

a partir das 7h

no Paço Municipal

2°

A GREVE continua! Esta foi a decisão unânime da 

Assembleia dos servidores, na tarde de ontem, 

segunda-feira (27/05), em resposta ao Governo. 

Vamos em frente! Não vamos nos desmobilizar 

frente às ameaças que recebemos de falta 

injustificada, com desconto no salário, ao 

servidor municipal que não comparecer ao 

trabalho para aderir à greve! Estamos exercendo 

um direito nosso! Vamos enfrentar o que for 

preciso, pois somos trabalhadores e merecemos 

respeitos e melhores condições de trabalho!

O Departamento Jurídico do Sindicato 

efetuou ontem, imediatamente após receber a 

notificação oficial da Justiça, a contestação com 

pedido de reconsideração da medida liminar 

obtida pela PMC, cuja decisão não é definitiva. A 

decisão será reavaliada pelo juiz, já que foi 

expedida só com informações do Governo. E a 

decisão é clara: não veda a adesão voluntária dos 

trabalhadores  à Greve, nem o direito de Greve.

Exigimos um reajuste salarial e vale-

alimentação (independente da jornada e 

extensivo aos aposentados e pensionistas – vale 

nutricional). Já o Governo propôs 6,68% nos 

salários e subiu de 6,68% para 10% o índice no 

vale-alimentação. Devemos nos manter unidos! 

Essa é a tarefa de hoje: continuar 

mobilizando os trabalhadores para o movimento 

grevista, por meio das setoriais! À tarde, teremos 

Assembleia para decidir os rumos da GREVE!

Também queremos negociação já! A PMC 

desmarcou ontem a 4ª rodada de negociações 

que aconteceria hoje, mas vamos nos manter 

unidos e pressionar para que um novo encontro 

seja marcado! Queremos nosso reajuste!

E todos devem assinar a lista de presença 

que está no Paço Municipal. Greve se faz 

paralisando o trabalho e comparecendo às 

atividades de greve. É por meio da lista que 

saberemos quem esteve na luta e defendê-los!


