PROCURE SUA
ENTIDADE E
PARTICIPE
DESTA LUTA

Boletim da Campanha
Salarial Unificada
SINDCOP/SINDASP/SINDAEVESPESP

Participe!

Para saber
sobre a
convocação
geral
entre em
contato com
sua entidade

Este ano, a campanha salarial do servidor penitenciário será
coordenada por três entidades sindicais: SINDCOP – SINDASP –
SINDAEVESPESP.
Juntas, estas entidades estão articulando ações que forcem o
governo de Estado a atender a pauta de reivindicações dos servidores.
É imprescindível que todos os servidores do sistema (administrativo,
técnicos e aposentados) participem das discussões e das assembléias
que irão ocorrer neste período de negociações.
Somente a ampla participação de todos garantirá a força da
categoria nesta luta.
A campanha salarial de 2009 terá uma série de ações, que serão
organizadas para denunciar ataques do governo estadual e pressionar
os poderes públicos para adotarem políticas que favoreçam os
servidores penitenciários e cumpram as determinações legais.
É bom lembrar, que o governador José Serra continua ignorando as
reivindicações da categoria, como reajuste que reponha as perdas
salariais, incorporações de todas as gratificações, fim da política de
bônus e abonos, correção das distorções do plano de cargos e salários,
entre outros.
É preciso lutar por estas conquistas e pela valorização da carreira e
da garantia de melhores condições de trabalho.
Para conquistarmos nossos objetivos é preciso que a categoria se
una em torno das entidades que estão realmente trabalhando a seu favor.
Somente as três entidades que encabeçam este movimento tem
respaldo jurídico para atuar na sua base territorial.
Contamos coma participação de todos!
Fique por dentro dos próximos passos da campanha unificada:
- Mobilização de representantes da Assembléia Legislativa, Câmaras
Municipais para conquista de apoio à pauta de reivindicação.
- Fazer plantão de servidores na Assembléia Legislativa
- Envio de informações para deputados estaduais.
AGENDA
- Protocolizar ofício na Secretaria da Gestão Pública e na SAP
solicitando o agendamento de reunião com diretores das entidades.
- Organizar atos regionais unificados, nas Câmaras Municipais, nas
cidades onde estão localizadas sedes e subsedes das entidades
sindicais.
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