
para esta questão.

FAIXAS SALARIAIS – PISOS E TETOS

Este é outro assunto que é tarefa da 
comissão paritária analisar e apresentar 
proposta.

Os representantes do Sintaema já 
apresentaram uma proposta inicial para 
debate e estudos. Como o tema também é 
complexo e polêmico, apresentamos uma 
proposta que contemple, de forma 
emergencial, um percentual de aumento 
real e que a Comissão continue os trabalhos 
para apresentar sua conclusão final.

AVANÇAR NA MOBILIZAÇÃO

Para acabar com esta lenga-lenga só 
mesmo com muita mobilização e pressão 
da categoria. Vamos à luta.

...mas nessa geração cavalo não tem chifre. Pode 
até ser que em tempos remotos já teve ou num 
futuro distante, com a mutação da espécie, poderá 
ter, mas agora não tem.

Foram várias reuniões de negociação sem muitos 
avanços concretos, mas de muitas afirmações do 
Diretor Arnaldo de Souza como a de que a questão 
do  poderia ser via Plano de Carreira aumento real
e que estava aguardando a conclusão do trabalho 
da Comissão paritária que trata sobre a questão da 
descompactação da escala salarial e das faixas 
salariais, pisos/tetos.

Isso sem contar que o diretor vem com uma 
conversa mole dizendo que até tem vontade de 
conceder algum tipo de aumento real, porém a 
legislação eleitoral proíbe.

É BODE FEDORENTO NA SALA ...

 Pura desculpa esfarrapada, pois em 2006 e 2010, 
também anos de eleições para governador, 
fizemos os Acordos Coletivo com aumento real, via 
PCS e ninguém vetou ou decretou qualquer 
ilegalidade, e mais, o trabalho da Comissão 
paritária foi constituído pela portaria nº432 de 
27/09/2012 da cláusula 42ª do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2012/2013.

A lei eleitoral não impede que sejam realizados 
ajustes ou revisões em Plano de Cargos e 
Salários.

DESCOMPACTAÇÃO DA ESCALA SALARIAL

O trabalho da Comissão paritária já está 
praticamente pronto, falta apenas redigir a ata final 
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Estão querendo pôr chifre em testa de cavalo...

Todos(as) às 
ASSEMBLEIAS REGIONAIS!
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