
Em mais uma demonstração de desrespeito 
com o servidor público estadual, na manhã desta 
sexta-feira, 17, o governo do Estado reuniu repre-
sentação sindical dos trabalhadores para somente 
informar que a folha está sendo rodada com reajus-
te de 8,5% e o auxílio alimentação será alterado de 
R$ 300 para R$ 325,00.

Na reunião, nós do Sindsaúde repudiamos esse 
tipo de tratamento que nega a negociação de fato.

Nossa pauta de reivindicações foi protocolada 
junto à Sead no dia 16 de março, com vários outros 
pontos, como aumento salarial de 15% e não somen-
te a reposição da inflação; incorporação do abono de 
nível médio, como forma de valorizar e melhorar a 
remuneração desses trabalhadores; auxílio-alimen-
tação no valor de R$ 500,00 e elaboração e imple-
mentação do PCCR.

Não aceitamos essa migalha ofertada pelo gover-
no e queremos também ouvir a sua opinião, servidor 
da saúde, para então nos posicionarmos perante o 
governo. Por isso estamos convocando você a par-
ticipar de assembleia geral a ser realizada no dia 29 
de abril, às 11h, na sede do Sindicato dos Urbanitá-
rios, avenida Duque de Caxias, 1234, Marco.

Se nos unirmos e nos mobilizarmos contra essa 
proposta, teremos força para exigir o alcance das de-
mais revindicações da pauta.

A titular da Sead, Alice Viana, ficou de se co-
municar com o Sindsaúde até esta quarta-feira, 22, 
marcando nova reunião, para então discutir outros 
pontos da nossa pauta.

Na reunião da sexta-feira, 17, os representantes 
do governo afirmaram de imediato que não há como 
o governo incorporar o adicional de nível médio, ne-
gando mais uma vez atender essa legítima reivindi-
cação da categoria. 

Não podemos aceitar essa negativa calados, 
precisamos ir à luta e brigar pelos nossos direitos e 
interesses. Sempre foi assim, o governo negando e 
os trabalhadores buscando as conquistas com mobi-
lizações, paralisações e greve. Venha com a gente, 
participe da assembleia do dia 29/4. Vamos à luta! 

Governo do Estado mais 
uma vez nega reivindicações 

dos trabalhadores 
Sead reuniu sindicatos para somente informar reajuste de 8,5%, negando 
incorporação do abono de nível médio, aumento real e demais cláusulas.

EXIGIMOS RESPEITO. QUEREMOS 
NEGOCIAÇÃO DE VERDADE!

Assembleia dia 29/4/2015.
11 horas. Sede dos Urbanitários 

(Duque entre Lomas e Eneias 
Pinheiro). Participe.

NOSSAS PRINCIPAIS 
REIVINDICAÇÕES

Aumento salarial de 15%;
Incorporação do abono de 
nível médio;
Auxílio-alimentação no valor 
de R$ 500,00;
Elaboração e implementação 
do PCCR.

17/4/2015
sexta-fera

Fortaleça o seu sindicato. Filie-se ao Sindsaúde!


