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Nova diretoria do sindicato
convoca campanha salarial
Entregue suas reivindicações, na sede do sindicato, antes da assembleia, nos dias 23, 24 e 25, das 8 às 21 horas
Paulo Passos
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Após sua primeira reunião
depois da posse, nova
diretoria do sindicato
posou, em 11 de fevereiro,
para esta foto, no corredor
do segundo andar de
nossa sede
A posse formal da nova diretoria do
sindicato, para mandato de quatro anos,
foi em 30 de janeiro. Doze dias depois, em
11 de fevereiro, fez sua primeira reunião.
A campanha salarial, como não poderia
deixar de ser, foi o assunto principal do encontro, que marcou a assembleia do dia 25,

para definição da pauta reivindicatória.
A reunião foi bastante produtiva, com
o sangue novo se mesclando à experiência
dos veteranos, mostrando que a categoria
está representada em sua plenitude.
Eleita em setembro de 2014, a diretoria
espera recuperar perdas salariais e con-

quistar aumento real para os cerca de 6
mil servidores. E lutará para melhorar os
planos de carreiras e salários das 104 categorias.
A questão previdenciária e a correção
das tabelas salariais também estarão na
pauta, que será formada por sugestões de

quem quiser participar da sua elaboração.
Para isso, na semana da assembleia,
de segunda a quarta-feira (23 a 25), haverá diretor de plantão, das 8 às 21 horas,
na sede do sindicato, para receber, por
escrito ou oralmente, as reivindicações da
categoria.

DIRETORIA

Garra com experiência
Os novos da diretoria vêm com garra. Os veteranos
têm a experiência. Presidenta: Márcia Rute Daniel Augusto. Secretário: Edler Antônio da Silva. Tesoureiro:
Zoel Garcia Siqueira. Suplentes: Marta Maria Ferreira

da Silva e Raquel Rodrigues Arruda Barboza. Conselho
fiscal: Reinaldo de Quadros (presidente), Iberê Gonçalves e Gildo de Araújo Rozendo. Suplentes: João de Oliveira dos Santos, Laiz de Campos Silvado e Ana Beatriz

Arbex Ferreira. Os representantes efetivos e suplentes
na federação estadual da categoria são Geane Maria da
Silva Donato, Eduardo Alves, André Antônio Vieira e Gilberto Alves do Nascimento.
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Fotos: Paulo Passos

Sindicato tem
novo estatuto
Agora, estatuto do
Sindserv está de acordo
com o código civil brasileiro
O que era compromisso de campanha eleitoral virou realidade. A nova diretoria, ainda antes da posse, em conjunto com a direção anterior, promoveu

assembleia e mudou o estatuto do sindicato.
A assembleia foi em 22 de dezembro,
o estatuto já foi protocolado para registro cartorial, agora em janeiro, e está
plenamente adequado ao código civil.
As mudanças atendem as necessidades de representação sindical da categoria, conforme a lei complementar
135-2012, que criou o estatuto do servidor, os planos de carreiras e o regime
de previdência próprio.

Primeira reunião da nova diretoria do sindicato, em 11 de
fevereiro, já se baseou no estatuto aprovado em dezembro

DIRETORIA

ROTINA

Plantão até 21h

Diretoria tem
reunião mensal

Diariamente, de segunda a sexta-feira, até às 9 horas da noite, o sindicato agora tem um diretor de plantão. A
novidade começa nesta primeira semana
depois do carnaval.
Muitas vezes, o servidor queria tirar
uma dúvida, apresentar uma reivindicação ou bater um papo sobre relações de
trabalho, jornadas, ganhos, etc, mas sabia que o sindicato fechava às 18 horas.
Como normalmente o pessoal não
pode ir à sede durante o dia, pois tem jornadas a cumprir na prefeitura, agora o
problema acabou. Pode ir lá que sempre
haverá um diretor para ouvir você.

Toda última quarta-feira do mês, a diretoria plena do sindicato tem reunião. É
outra novidade da nova gestão. Os diretores debaterão todas as sugestões apresentadas pela categoria aos plantonistas.

As reuniões apreciarão também o que
nossos representantes nos conselhos
municipais de saúde, educação, emprego
e alimentação escolar trouxerem para o
debate.

CIPA

De olho vivo nos
locais de trabalho
Outra decisão importante da nova
diretoria do sindicato é a de aumentar
o número de visitas aos locais de trabalho, em todas as dependências da
prefeitura.
É nos postos de trabalho que normalmente residem os maiores problemas da categoria. E é lá que a direção

Voz
do
funcionalismo

sindical estará com muito mais frequência, a partir deste ano.
A diretoria resolveu ainda trabalhar em conjunto com a comissão
interna de prevenção de acidentes no
trabalho (cipa), cobrando providências que diminuam ou, de preferência, acabem com os riscos.
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Presidenta Márcia Rute, secretário Edler e tesoureiro Zoel,
da executiva, coordenam as atividades dos demais 12 diretores.
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