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Rede Conveniada
decreta Estado de Greve
Trabalhadores indignados pedem GREVE!
Na assembleia realizada na
sede do SITRAEMFA, 06/08/11, os
trabalhadores da Rede Conveniada
decretaram Estado de GREVE.
Assistência Social já está há
mais de dois anos sem aumento
devido a falta de uma política publica voltada para a assistência social e isso afeta diretamente os trabalhadores e usuários dessa área.
Será que terão que esperar mais
quanto tempo para terem os seus
direitos garantidos?
Outra situação é ver o Município de São Paulo gastar mais
de um milhão de reais num tema

tão importante quanto a Valori- teremos uma nova Assembleia
zação do Trabalhador, Qualifica- Geral para decidirmos os rumos
ção da Gestão, Serviços, Progra- da categoria.l.
mas, Projetos e Benefícios na
Conferência de Assistência Social, mas ao final das contas o
resultado estamos vendo em
nossos bolsos e serviços que continuam os mesmos. Senhor Prefeito, para começarmos a discutir precisamos arrumar primeiro
a nossa casa!
E mais uma vez a sua presença é de suma importância
para lutarmos em mais esta batalha. E no dia 03 de setembro
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CUT da total apoio aos
trabalhadores (as) da Rede Conveniada
Na assembleia realizada no SITRAEMFA,
a CUT esteve representada por Hélcio Marcelino,
que deu total apoio a categoria. “Já é hora de
todos darem um basta nestes desmandos da
prefeitura de São Paulo. Chega de ficarem a
mercê do poder público.
Temos que ir para porta da Prefeitura.
Estamos juntos nesta batalha e estaremos lá para lutarmos por um trabalho de qualidade e salários dignos aos trabalhadores.” reafirmou.

Atos de apoio
Comissão do Idoso
A Comissão da Assistência e
do Idoso irão discutir a greve dos
trabalhadores na Camara Municipal de São Paulo (Viaduto
Jacareí, 100 - Centro).
O ato acontecerá no dia 23
de agosto de 201, às 11hs.

Forúm de Assistência Social
FAS
O Fórum de Assistência Social com os
trabalhadores da Rede Conveniada farão
ato público em frente à Câmara Municipal
de São Paulo, (Viaduto Jacareí, 100 - Centro). no dia 30/08/2011, às 13hs reivindicando melhorias na Assistência e valorização dos trabalhadores.

PDI´s o seu salário é de 1.500 reais
cias de PDI´s que receberam o salário
inferior ao piso da categoria. A prefeitura fez o enquadramneto do piso NACIONAL para os professores e São Paulo está
cumprindo uma determinação.
Professoras os salários referente a
julho com vencimento em agosto é de
R$ 1.500,00, caso vc tenha recebido um
valor menor que este DENUNCIE entranNa Assembelia realizada na sede do Sin- do em contato com o diretor da Rede
dicato de Campanha Salarial, 06/08, a dire- Conveniada no SITRAEMFA.
ção do SITRAEMFA recebeu várias denun- Juntos construiremos um sindicato forte!

