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CAMPANHA SALARIAL 2018:
histórico da Pauta Econômica
A reivindicação da Pauta Econômica aprovada
em Assembleia pela categoria no dia 03 de
maio/2018, foi de 10,45% de reajuste salarial,
aumento do Vale Alimentação para R$ 1.108,38
(1 Salário Mínimo do Estado de São Paulo) e o
Auxílio Nutricional para todos os aposentados/as
e pensionistas, no mesmo valor do Vale
Alimentação dos ativos.
A primeira mesa de negociação foi cancelada por
duas vezes (25 e 29 de maio), devido à greve dos
caminhoneiros, ficando reagendada para o dia
07 de junho.
Na primeira rodada de negociação, o Governo
frustrou a CPN (Comissão Permanente de
Negociação) ao apresentar a contraproposta de
Reposição Inflacionária de 2,79% (ICV do
Dieese), PARCELADO EM 2 VEZES! A primeira
parcela seria paga em dezembro/2018 e a
segunda parcela, paga em dezembro/2019! O
mesmo índice de 2,79% foi proposto também
para o Vale Alimentação e Vale Nutricional, sendo
que estes seriam pagos de uma só vez
(representando um aumento de apenas R$ 24,81
no Vale Alimentação e de R$ 3,77 no Vale
Nutricional). Diante disso, o STMC convocou
uma Assembleia Geral para o dia 13/06/2018 e
submeteu a proposta do Governo à apreciação
da categoria, que em votação, REJEITOU tal
proposta e APROVOU que o STMC
encaminhasse Ofício solicitando nova Mesa de
Negociação.

No dia 20 de junho, ocorreu a segunda rodada
de Mesa de Negociação, porém SEM NENHUM
avanço, resultando num verdadeiro impasse nas
negociações.
No dia 26 de junho, houve a terceira mesa de
negociação, seguida de Assembleia. Após
exaustivo debate e esforço da CPN e STMC em
avançar na Pauta Econômica, o Governo de
forma irredutível e no limite da negociação,
apresentou uma contraproposta que foi
submetida à Assembleia e APROVADA pelos
trabalhadores/as presentes (sócios e nãosócios).
O Governo apresentou o índice de reajuste de
2,79% de forma integral nos salários para
novembro/2018; 10,45% no Vale - Alimentação,
passando de R$889,60 para R$982,56 (reajuste
de R$ 92,96) e 14,76% no Vale Nutricional que
passará de R$135,48 para R$155,48 (reajuste de
R$20,00). Tanto o Vale Alimentação quanto o
Vale Nutricional serão retroativos ao mês de
Maio/2018.
Ressaltamos que todas as Assembleias
realizadas na Sede do Sindicato, foram abertas,
garantindo a participação de todos/as
trabalhadores/as, sindicalizados/as e não
sindicalizados/as, conforme publicado nos
Editais. Mas, as negociações continuam !!!!

O STMC e a CPN continuarão a debater
as pautas Geral e Específicas !

Reajustes:
Salarial: 2,79%, integral em Novembro/2018.
Vale Alimentação: 10,45%, retroativo a Maio/2018.
Vale Nutricional: 14,76%, retroativo a Maio/2018.

CPN se reúne com Governo
para debater Pauta Geral
A Comissão Permanente de Negociação
(CPN) se reuniu com o Governo de
Campinas, no dia 04 de Julho, no Paço
Municipal, para discutir a Pauta Geral da
Campanha Salarial 2018.
O Governo se comprometeu em
apresentar um projeto complementar ao
existente para atender os servidores/as
dependentes
químicos e suas
famílias, desde a
internação até o
retorno do paciente.
O projeto é uma
solicitação do STMC
e envolverá as
secretarias de
Saúde e de
Assistência Social.
O objetivo é atender
os dependentes químicos de acordo com
os seus perfis sociais e psicológicos, por
exemplo, e prever os retornos aos seus
locais de trabalho. O novo projeto deverá
ser concretizado ainda neste ano.
Sobre as Aposentadorias Especiais, o
Governo afirmou que é um problema
econômico por onerar os cofres públicos,
portanto, o Governo não proporcionará a
Aposentadoria Especial, a
não ser aos cargos que já são de direito.

A Revisão Geral de Planos de Cargos
também foi discutida. O Governo foi
irredutível e admitiu que nas Gestões
anteriores houve erros nas realizações
das progressões e que atualmente são
pagas mediante as ordens judiciais.
O STMC solicitou a abertura de novos
concursos públicos e foi atendido.
O Governo afirmou
que está viabilizando
esta realização para
o segundo semestre
deste ano, com
concursos públicos
para a Rede Mário
Gatti, entre outros
segmentos.
Ta m b é m f o i
afirmado que novos
aparelhos tecnológicos serão
implementados na Rede Mário Gatti,
como na área de Raio X, retirando a
necessidade de revelação.
Foi destacado pela CPN que os técnicos
de Raio X e de enfermagem estão
sobrecarregados, pois trabalham em
situações gravíssimas e que mudanças
urgentes são necessárias.
Segundo o Governo, está sendo criada
uma Comissão de Urgência.

Agenda:
Confira abaixo os dias e horários das reuniões das
Pautas Específicas e da Pauta Geral.
Dia:16/07 - CAMPREV, às 16 horas;
Dia:17/07 - Segurança Pública, às 10 horas;
Dia:18/07 - Esporte Lazer, às 10 horas;
Dia:19/07 - Educação e Fumec, às 14 horas;
* Dias e horários podem ser alterados.

Dia: 24/07 - Assistência Social, às 9 horas;
Dia: 25/07 - Pauta Geral, às 14 horas.
Dia: 27/07 - SETEC, às 11 horas;
Dia: 06/08 - Saúde, às 14 horas.

