
INFORMATIVO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS   |    Nº 09

FEVEREIRO 2006

É MUITO POUCOÉ MUITO POUCOÉ MUITO POUCOÉ MUITO POUCOÉ MUITO POUCO
MERECEMOS MAISMERECEMOS MAISMERECEMOS MAISMERECEMOS MAISMERECEMOS MAIS

6% de reajuste é quase
nada. O piso salarial da prefei-
tura passará a ser um salário
mínimo. Que vergonha senhor
prefeito. Mansur mantinha es-
cravos em sua fazenda. Papa
paga o menor salário que um
trabalhador pode receber. Ele
veio para muito mais... Miséria!

Papa deveria apresentar um
plano de recuperação das per-
das: teríamos a inflação dos úl-
timos doze meses mais uma
parte do que nos é devido. Em
vez disso cria cargos de confi-

ança, contrata milhares pela lei
650 e chama a PM. Esse é um
governo que despreza o funci-
onalismo. A Assembléia que
aprovou a pauta de reivindica-
ção decidiu: nossas perdas são
de 91,55% e o item único é o
reajuste salarial. Previdência e
CAPEP Saúde ficariam para
depois. A administração colo-
cou tudo no mesmo saco e quer
aprovar novos descontos já.

O Governo durante toda a
campanha salarial desrespeitou
os servidores. Várias reuniões

MELHOR ORGANIZADOS CONQUISTARÍAMOS MUITO MAIS

Nós servidores estamos
de parabéns. A paralisação
do dia 13 de fevereiro foi um
sucesso. O prédio do Ban-
co do Brasil, onde funcio-
nam várias secretarias, ficou
fechado o dia todo.

O governo Papa entrou

de negociação salarial foram
desmarcadas. A Administração
resistiu o quanto pôde para
apresentar um índice. Foi pre-
ciso a paralisação do dia 13 de

fevereiro para que Papa apre-
sentasse a sua proposta. Ago-
ra cabe aos servidores decidi-
rem em assembléia se aceitam
os 6% ou se a luta continua.

VOCÊ LUTOU E CONQUISTOU O REAJUSTE!
em desespero. Chamou 10 vi-
aturas da PM para reprimir os
servidores. Resistimos brava-
mente e saímos pacificamen-
te e de cabeça erguida. A mo-
bilização continuou no paço
municipal. Lá pressionamos o
Secretário de Administração

por reajuste de salário já. An-
tes do movimento o prefeito
enrolava os servidores e não
definia nada. Nossa manifes-
tação obrigou o governo a re-
ceber os sindicatos e se com-
prometer com um índice de
reposição salarial.

Nós funcionários públicos
não temos nenhuma ilusão
nesse governo. Os trabalhado-
res são os únicos que podem
conquistar suas reivindica-
ções. O índice que foi anunci-
ado de 6% é fruto da pressão
exercida por todos nós.
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SÓ LUTA MUDA A VIDA

BARRADOS
NO PAÇ0
Papa pensa que é dono

da prefeitura. No dia 14
de fevereiro às 16 horas
mandou dezenas de coor-
denadores e supervisores
da guarda municipal im-
pedir a entrada dos sindi-
calistas no paço. Come-
teu um crime contra a or-
ganização sindical. Nos-
sa cidade sofreu muito na
ditadura mil i tar.  Foram
anos de chumbo até que
conquistamos nossa auto-
nomia. Por isso dizemos em
alto e bom som: PAPA CUI-
DADO! A categoria de for-
ma pacífica e organizada
dará a resposta que o se-
nhor merece. Prefeito res-
peito é bom e não custa
nada. O espírito de luta vai
decidir quem manda na ci-
dade: o povo organizado ou
um prefeito de passagem...

ASSEMBLÉIAASSEMBLÉIAASSEMBLÉIAASSEMBLÉIAASSEMBLÉIA
CAMPCAMPCAMPCAMPCAMPANHA SALARIALANHA SALARIALANHA SALARIALANHA SALARIALANHA SALARIAL

 20/02 - 2ª FEIRA - 19:00 HS.
 SINDICATO DOS BANCÁRIOS
AV. WASHINGTON LUÍS, 140
( EM FRENTE AO ATLÉTICO SANTISTA)

PAUTA: Avaliar a proposta do Papa sobre o reajuste.

PREVIDÊNCIA E SAÚDEPREVIDÊNCIA E SAÚDEPREVIDÊNCIA E SAÚDEPREVIDÊNCIA E SAÚDEPREVIDÊNCIA E SAÚDE
Com a criação do fundo de previdência todo o nosso reajuste irá sumir.

Querem aumentar o desconto da CAPEP de 7% para 13%. Os 3% da
saúde devem ir para 5%. Toda a conquista será perdida e ainda ficaremos
com o salário reduzido. E o pior: essa dinheirama poderá desaparecer se
administrada pelos amigos do Papa. Por tudo isso temos que continuar
mobilizados para impedir a aprovação desse Projeto de Lei.

SEM UM REAJUSTE DECENTE NÃO
HAVERÁ PREVIDÊNCIA


