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Diante de 1000 trabalhadores, 
governo recebe Sindsep e 
promete proposta melhor
Próxima atividade será no dia 29 de abril, às 11 horas, durante a mesa de negociação
No dia 29 de abril, às 11 horas, temos mais um 
importante momento da Campanha Salarial 
2013. Haverá mais uma rodada de negociações 
da Mesa Central do SINP será decisiva a 
participação de todos os trabalhadores. 

No Ato/Assembleia de 17 de abril, cerca de 1.000 
trabalhadores participaram e pressionaram o 
governo a melhorar as propostas que eram 
cogitadas. Entendemos que podemos pressionar 
mais e conquistar mais.

Ÿ Reposição das perdas desde 2005
Ÿ Aumento real de 10%
Ÿ Mudança da lei salarial
Ÿ Revisão dos planos de carreira
Ÿ Piso do nível básico de R$ 678,00

Ÿ A recomposição da inflação acontecerá 
durante toda a gestão do Prefeito Haddad a 
partir de janeiro de 2013;

Ÿ O Piso Salarial será discutido;
Ÿ Será discutida a recomposição das perdas dos 

dois governos anteriores (8 anos sem 
reajuste);

Ÿ Todos os compromissos serão colocados no 
orçamento da Prefeitura de 2014.

Apesar de atender parte da pauta do Sindsep, o 
Sindicato manifestou que a proposta ainda é 
insuficiente e apresentou os pontos que 
precisam ser revistos.

Nossas reivindicações

Foram quase duas horas de reunião e as 
respostas obtidas foram que:

Revisão Anual – O Sindicato considerou que é 
necessário que a proposta de reajuste a ser 
apresentada pelo governo inclua a inflação do 
último período (maio de 2012 a abril de 2013) e a 
aprovação do PL 155 (proposta do Sindsep) que 
reajusta os salários em 11,46%, referente aos anos 
de 2011 e 2012.

Piso Salarial – O Sindsep deixou claro que o Piso 
Salarial a ser proposto pelo governo não pode levar 
em consideração gratificações, adicionais e 
benefícios. Isso significa que deve considerar 
aumento no padrão do servidor.

SINP – A categoria exige que alguns pontos que não 
estão consensuados entre as entidades na Mesa 
Central do SINP (Sistema de negociação 
permanente) precisam de tratamento imediato, 
especialmente os compromissos de Haddad como a 
aposentadoria das professoras dos CEIs, a situação 
salarial desigual dos Admitidos e a reestruturação 
das carreiras (PCCSs). Portanto, esses pontos devem 
ser apresentados pelo governo na mesa central.

Próxima atividade
A assembleia definiu que no dia 29 de abril, às 11 
horas, um novo Ato/Assembleia será realizado na 
frente do Edifício Martinelli, local onde ocorrem as 
reuniões do SINP. Será a última rodada de 
negociação antes da data base (1º de maio). Até lá 
cobraremos que todas as nossas reivindicações 
sejam encaminhadas. Participem e tragam mais 
servidores.




