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CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA
O reajuste salarial foi o ponto principal de discussão da reunião de entidades sindicais para elaborar a pauta de
reivindicação da Campanha Salarial de 2009. A reunião ocorreu na sede do Sindasp, em Presidente Prudente, e reuniu
diretores do SINDCOP, Sindasp e Sindaevpesp. Embora tenham sidos convidados, nenhum representante do Sifuspesp
compareceu a reunião.
Esta é a primeira vez que três entidades sindicais que representam servidores penitenciários se unem para elaborar
uma pauta única de reivindicação para categoria.
Para o diretor Jurídico do SINDCOP, Gilson Pimentel Barreto, a união das entidades para elaboração de uma pauta
única é de grande importância porque fortalece a categoria.
“Não precisamos de um sindicato único ou entidade única, nós precisamos de uma pauta única, porque o interesse da
categoria é um só”, afirmou.
Segundo ele, a incorporação das gratificações, a aposentadoria especial, a equiparação salarial de AEVP (Agente de
Escolta e Vigilância Penitenciária) e ASP (Agente de Segurança Penitenciária) e o respeito do governo nas questões de
transferências e permutas são os pontos de destaque na pauta única.
A reunião das lideranças sindicais foi aberta pelo presidente do Sindasp, Cícero Sarnei dos Santos, que ressaltou a
importância da união das entidades.
Sarnei aproveitou a oportunidade para destacar a importância do fortalecimento da luta pela aprovação da PEC 308/
04, que cria a Polícia Penal.
“Essa união é o que a categoria sempre cobrou. Pela primeira vez tentamos unir todas as entidades e, das quatro,
três compareceram, ou seja, a maioria está unida. Estamos fazendo aquilo que a categoria quer que se faça: a pauta
única”, disse Marques.
Conforme ele, as negociações dos últimos anos provocaram “imensos prejuízos” aos servidores penitenciários.
“Com a união das entidades, queremos dar um basta. A unificação é justamente para que passemos a ter ganhos”,
disse ele.
Para o sindicalista a pauta unificada é importante para que os servidores tenham maior credibilidade diante do
governo.
“Os servidores penitenciários devem saber que essa pauta representa o desejo da categoria. Não queremos mais que
se tenham pautas isoladas, somos três entidades unidas em uma só pauta de reivindicação. A entidade que não compareceu, vai protocolar uma pauta que não tem o respaldo das entidades sindicais e da categoria, por isso não vamos
aceitar. A entidade foi convidada, porém, não enviou nenhum comunicado que justificasse sua ausência. Temos inclusive
o protocolo do ofício que comprova nosso convite. A credibilidade dessa pauta unificada é a união das entidades sindicais”,
disse Marques.
Durante a reunião o diretor Jurídico do SINDCOP, e o presidente do Sindaevpesp, Antonio Pereira Ramos ratificaram
a importância da união da categoria.
Conforme o presidente do Sindaevpesp, Antonio Pereira Ramos a unificação da entidades sindicais é importante para
que “o governo olhe a categoria de maneira séria, diferenciada e que realmente cumpra com os compromissos que temos
com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), de maneira que possamos ter maior representatividade perante o
governo”.
A pauta elaborada pelas entidades sindicais será protocolizada na sexta-feira (29) na SAP e na Secretaria da Gestão
Pública. Após protocolizar o documento os sindicalistas aguardarão o agendamento de uma audiência com o secretário
da SAP, Antonio Carlos Ferreira Pinto.
“O governo já teve um desgaste muito grande na negociação com a Polícia Civil, acho que nosso governador não vai
querer ter outro grande desgaste. Buscamos primeiro o diálogo, que ainda é a melhor forma de resolver as questões hoje”,
disse Ramos.
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