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PIPOCOU!
Entra e sai prefeito, e os compromissos
assumidos com os trabalhadores não são
cumpridos.
Já no primeiro ano de mandato, o prefeito
Isaias Santana (PSDB) pipocou. No final de
2017,
elaborou
projetos
visando
a
implantação da segunda etapa da Reforma
Administrativa, onde todos os trabalhadores
(as) das referências salariais 3, 4 e 5
deveriam subir para a referência 6, conforme
acordo negociado e assinado, em março de
2017.
Tivemos uma surpresa: Só no SAAE, o
projeto apresentado pelo prefeito deixava de
fora (sem acréscimo de referência) cerca de
100 trabalhadores (as).
Organizada
pelo
SINDSAAE,
Categoria não engoliu este sapo.

nossa

Partimos para a luta. Estudamos os projetos,
realizamos Assembleias, nos reunimos com
vereadores e fomos à Sessão de Câmara
acompanhar a votação dos projetos, ocasião
em que o SINDSAAE ocupou a Tribuna Livre
para exigir que os projetos não fossem
votados naquele dia, para que pudéssemos
buscar o aumento de referência para todos
os trabalhadores (as).

Há poucas horas do início da Sessão de
Câmara, após pressão de nossa Categoria,
conseguimos alterar o projeto do prefeito, o
que possibilitou o aumento de referência
salarial (6) para 83 trabalhadores (as) que
não seriam contemplados. Desta forma,
passaram para a referência 6: assistentes e
oficiais
administrativos,
telefonistas,
atendentes de 0800 e calceteiros.
Dezessete trabalhadores (as), ocupantes de
cargos que serão extintos (SAAE) não
tiveram acréscimo na referência salarial.
Absurdo! Porém, o SINDSAAE, junto com
esses trabalhadores, dará prosseguimento
na luta, até que todos sejam contemplados.
Mais uma vez, os trabalhadores (as) do
SAAE estiveram firmes na luta. Entenderam
que o negociado, acordado e assinado pelo
prefeito, em 2017, tem que ser cumprido.
Não dá para abrir mão. Somos um Sindicato
de luta, classista, em busca de novas
conquistas.
Parabéns a todos os trabalhadores (as) que
participaram dessa luta, colocando como
prioridade o interesse coletivo de nossa
categoria.

Forte abraço a todos.
A Diretoria

CAMPANHA SALARIAL 2018
Confira a pauta de reivindicações, aprovada em Assembleia da Categoria,
encaminhada à Presidência do SAAE e ao Prefeito Municipal;
1) Reajuste Salarial de 6% para todos os
trabalhadores do SAAE, a partir de 01/03/2018
2) Vale Refeição de R$ 20,00, a partir de 01 /03 /
2018
3) Possibilidade de os trabalhadores optarem
pelo Vale Alimentação (Cesta Básica) em espécie
ou em dinheiro (cartão), a exemplo do que ocorre
na Prefeitura.
4) Cesta Alimentação de R$190,00, a partir de 01
/03 / 2018, tendo em vista que o valor atual está
bem abaixo do valor da cesta básica (R$437,33.
DIEESE), além do fato de parte do custo do custo

DANÇA DAS CADEIRAS

custo do benefício estar a cargo d trabalhadores.
5) Elevação da referência salarial dos
trabalhadores do SAAE (atuais ref. 3,4 e 5), que
não foram contemplados na segunda etapa da
Reforma Administrativa (elevação para ref. 6),
conforme compromisso negociado, acordado e
assinado pelo prefeito, na Campanha Salarial
2017.
6) Reuniões periódicas do SINDSAAE com a
presidência do SAAE, durante o transcorrer do
ano, visando discutir questões relativas a saúde e
condições de trabalho dos trabalhadores do
SAAE.

DEVAGAR QUASE PARANDO

A dança das cadeiras, iniciada já Até o momento, o SAAE não
no primeiro ano de governo, ainda colocou em prática as Resoluções
do Prefeito Municipal e da
continua no SAAE.
Presidência do SAAE, que
O troca-troca de ocupantes de considera o tempo de serviço em
cargos comissionados, em setores outros órgãos públicos, para efeito
da Autarquia, começa a refletir na de concessão dos benefícios de
queda da qualidade da prestação sexta parte, adicional por tempo
de serviços.
de serviço e outras vantagens.

ESTOUROU!

Depois do protesto do SINDSAAE
e dos trabalhadores, na Câmara
Municipal, contra a decisão do
Prefeito
em
deixar
alguns
trabalhadores sem aumento de
referência salarial, atropelando
acordo assinado em 2017, o
Prefeito estourou.

Foi à Rádio Mensagem, onde em
O último a perder a cadeira foi o A primeira solicitação feita pelo entrevista de 50 minutos criticou o
diretor administrativo.
SINDSAAE, para implantação da SINDSAAE e os trabalhadores da
Autarquia.
medida, data de 12/12/2017.
Até quando " o entra e sai" ?
Valeu Prefeito! Quanto mais nos crítica, mais aumenta a confiança dos trabalhadores
do SAAE em seu Sindicato.
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