
Chegamos ao 12º dia de GREVE. Já nesta os dias, como maneira mostrar à população a 
segunda-feira (23/5), o Sindicato protocolou luta do funcionalismo por melhores salários e 
um pedido para reabertura de negociação, mas condições de trabalho, se estendeu à Câmara 
não houve resposta do Governo. A pauta de Municipal, onde a sessão aprovou, por 
reivindicação do funcionalismo, protocolada na unanimidade (com votos dos 33 vereadores 
PMC, no dia 1º de abril/11, contém três eixos; presentes), a comissão processante para o 
geral, específica e econômica; esta última: impeachment do Prefeito Hélio.  Ainda na hora 
15,06% de reajuste nos salários + R$ 600 para do almoço, os servidores acompanharam, pela 
o vale-alimentação + R$ 1.100,00 para o piso TV ligada no Paço, as novas notícias de 
dos agentes comunitários de saúde. exoneração dos secretários foragidos Carlos 
 A Assembleia aprovou a continuidade da Henrique Pinto (Segurança) e Francisco de 
GREVE e exigiu: NEGOCIAÇÃO JÁ! Ao Lagos (Comunicação). Mais tarde os servidores 
reafirmarem a pauta de Campanha, os em greve lotaram o plenário da Câmara, se 
trabalhadores pontuaram a necessidade do juntando à população. 
Governo avançar na contraproposta. As Em meio à profunda crise instalada no 
condições de trabalho, abrangidas pelas pautas Governo Hélio, a tarefa central da categoria é 
geral e específica, completam os eixos da pressionar para garantir a retomada das 
Campanha Salarial 2011 e tem sido muito negociações da Campanha Salarial 2011. 
discutidas nas Setoriais. Na Saúde, Educação, Neste momento a união e coesão do 
Cultura, Esporte, Assistentes Sociais  e Quadro movimento de GREVE é fundamental também 
Operacional, as estruturas nas unidades, os para os avanços na proposta. Exigimos salários 
equipamentos, EPIs, manutenção, entre decentes, melhores condições de trabalho, 
outros, são questões que requerem soluções e concursos públicos,  fim do assédio moral. 
encaminhamentos urgentes.        Fortalecer o comando de greve, ampliar 
SERVIDORES MUNICIPAIS SÃO ATORES a luta com atos públicos e divulgação massiva 
DE UM DIA HISTÓRICO EM CAMPINAS são ações aprovadas a serem organizadas. 

O dia foi de muita luta. A passeata, Venha para GREVE você também! 
aprovada em Assembleia para acontecer todos 
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24 de maio de 2011

12°

7h: Concentração no Paço e Comando de GREVE 
nos locais de trabalho
10h: Setoriais
14h: Assembleia (primeira chamada)
14h30: Assembleia (segunda chamada)

24
MAIO

terça-feira

GREVEATIVIDADES DO DIA: passeata, panelaço e apitaço!

Assembleia mantém GREVE e exige retomada das Negociações!

Dia foi histórico com a  aprovação da comissão processante para o impeachment do Prefeito Hélio 

CADEIA
PARA OS CORRUPTOS DO

 GOVERNO HÉLIO

Fora Hélio e Fora Demétrio!
IMPEACHMENT JÁ


