
O Governo precisa dar uma resposta 
clara às demandas dos trabalhadores 
do Nível Médio, conforme protocolo 

assinado ainda em 2013, em que a administra-
ção assumiu o compromisso de não deixar os 
trabalhadores do NB e NM terem perdas sala-
riais. Durante plenária realizada no dia 27 de 
novembro, os trabalhadores do Nível Médio 
Administrativo, junto a diretoria do Sindsep, 
reafirmaram a necessidade de mudança de 
postura da Prefeitura quanto as negociações e 
as reivindicações da Campanha Salarial 2015 
para a categoria. Por isso, é preciso a mobili-
zação de todos para o dia 3 de dezembro, em 
frente à Prefeitura!

 Precisamos nos mobilizar! Para o Governo 
é melhor se nos acomodarmos, então não po-
demos ficar em casa esperando os outros lu-
tarem pelas nossas reivindicações. Temos que 
mobilizar toda a categoria. 

 Hoje, o Nível Médio ganha um sexto do sa-
lario do Nível Universitário, que teve reestrutu-
ração na carreira. Esta defasagem é inaceitável! 
Além desta questão, queremos a reposição das 
perdas, de 2013 a 2015, a revisão da evolução 
funcional e a questão da Gratificação de Ativi-
dade para os aposentados que não a recebem. 
As respostas são insuficientes por parte da Ad-
ministração. Portanto, precisamos estar na rua 
para lutar pela reestruturação da carreira do 
Nível Médio!

 Por isso, chamamos todos os trabalhadores 
do Nível Médio para participarem de ato em 
frente a Prefeitura, no dia 3 de dezembro, às 
9:30 horas! Só com mobilização conquistare-
mos nossas reivindicações! No dia 11 de de-
zembro ocorrerá nova reunião com o Grupo 
de Trabalho do NM visando avaliar as con-
quistas e as lutas de 2015 e, também,  planejar 
as atividades para o começo de 2016.

TODOS NO ATO DO DIA 03/12 
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