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Pela Redução da Jornada de Trabalho
Iniciamos novamente mais uma campanha Salarial
e como não podemos deixar de alertar que os trabalhadores estão com o “Chapéu na mão”, ou seja, temos todas as armas para conquistarmos as nossas
reivindicações.
Mas os bônus só serão alcançados com a luta. Principalmente este ano que ainda não conseguimos avançar na discussão dos reajustes. Percebemos que muitos trabalhadores não receberam os reajustes de
2010 e 2011, com o risco de não ganharem este ano.
O CAOS está instalado, em especial com os trabalhadores da Assistência Social. No final de 2011 em
evento na Câmara dos Vereadores a Secretaria e Viceprefeita de São Paulo, Alda Marco Antonio se comprometeu com o Fórum de Assistência Social, que é
composto por trabalhadores, entidades e sindicato,
que seriam repassados 15% para a Assistência, naquele mesmo ano. Nada ocorreu. Não recebe a co-

missão e está fechada para a negociação.
Infelizmente a política da prefeitura de São Paulo não
está preocupada com esses trabalhadores nem tão pouco com os serviços prestados pelos trabalhadores não só
da Assistência como também da Educação, que são pelo
menos 90% realizados pelas conveniadas e a excelência
na qualidade destes serviços precisa ser reconhecida pela
prefeitura do Município de São Paulo. E este papel é seu
trabalhador.
E valorizar nós trabalhadores é admitir um olhar diferente para trabalhadores que prestam o mesmo serviço nesta mesma cidade, não há justificativa para uma jornada
de trabalho tão diferenciada. A luta pela redução da jornada, aumento de salários, entre tantas outras reivindicações só serão possíveis com a organização e mobilização.
Vamos à Campanha Salarial 2012, com determinação e
força, pois este ano reivindicamos, além das clausulas
econômicas, temos ainda as sociais. VAMOS Á LUTA!!!
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Já são 22 anos que o SITRAEMFA
está na luta e na defesa dos
trabalhadores da Rede
Conveniada e Fundação CASA.
Parabéns a todos os companheiros que participaram desta
história.

Atraso de salário...

Após várias denuncias o Sitraemfa
esta realizando mesas de negociações
por atrasos de salários, não recebimen-

to de reajuste de
2010/2011, férias, décimo terceiro salário,
vale transporte e entidades fechando sem
pagamento das verbas rescisórias dos
trabalhadores.
O que mais chama
atenção deste sindicato é que pela primeira vez essas irregularidades estão

ocorrendo na educação
(SME), principalmente
nas
regiões
de
Guaianases, Itaim, São
Miguel e Itaquera. O sindicato esta apurando e
denunciando aos órgãos
competentes. Trabalhadores o Sindicato está
fazendo a sua parte,
faça a sua e denuncie
antes que ocorra com
você.

ATO DA ASSISTENCIA PARA SÃO PAULO
A sociedade
paulistana na manhã de
segunda-feira, 12/03,
teve mais um motivo
para se preocupar, além
do transito caótico que
é comum a região central da cidade, os
paulistanos puderam
ver os trabalhadores e
usuários dos serviços
da Assistência Social em
manifestação
com

apitasos em frente a
Camara de Vereadores
reivindicando reajuste
nos repasses.
O Sitraemfa participou deste evento em
apoio ao Fórum de Assistência Social, pois
anualmente os trabalhadores recebem aumento de salários, garantidos pela CLT, mas se as
Prefeitura não repassa o

percentual da onde sairá este dinheiro?
E o Poder Público
precisa assumir a sua
responsabilidade, garantindo uma política pública de qualidade. Esperamos que apartir de 1º de
julho não precisamos
repeir este ato, mas se
precisar o faremos novamente para garantir
nossos direitos.

Departamento Jurídico do
Sitraemfa está inovando
para sua comodidade!

Estamos avançando no atendimento aos associados da Rede
Conveniada, agora os seus dependentes diretos também
poderão ser atendidos gratuitamente pelo nosso departamento jurídico nas áreas trabalhistas e previdenciários.

ELEIÇÕES DOS DELEGADOS SINDICAIS DE BASE
Prepare-se pois nos dias 15 de junho (Zona Sul) e 20 de junho (Sede)
ocorrerão as eleições dos Delegados Sindicais de Base. Este é um momento importante para a categoria, pois são estes representantes que
repassam as informações e reivindicações de suas base. Participe!
Dia: 15/06/2012, às 10hs, Rua Ada Negri, 127 - Zona Sul
Dia: 20/06/ 2012, às 10hs, Av. Celso Garcia, 4031 - Tatuapé - Sede

O magistério vale!!!
Recebemos denuncias que algumas organizações estão demitindo trabalhadores que tem
curso de magistério, sob a alegação de que estão recebendo orientação de algumas diretorias
de ensino.
No mínimo esta informação é equivocada.
Primeiro que não foi repassado pela Secretaria
municipal de Educação nada a este respeito. Por
tanto, o MAGISTÉRIO AINDA É VÁLIDO e não temos NENHUMA MUDANÇA no artigo 62 da LDB.
Mudanças na Lei de Diretrizes e Bases – LDB
estão sendo avaliadas e as alterações poderão
ocorrer, e acontecendo deverá ser dado também
prazos para a adequação.
Vamos esperar! Por enquanto o magistério está
valendo!

HOMOLOGAÇÕES
devem ser feitas no
seu sindicato
O sindicato está recebendo varias denuncias de
entidades que estão descumprindo a clausula 31ª
da Convenção Coletiva de Trabalho, que trata das
Homologações.
Segundo informações há entidades efetuando homologações sem a presença
dos trabalhadores. Outra forma de burlar o direito
do trabalhador é efetuar a homologação no tribunal arbitral e ainda afirmando que lá é o sindicato
que o representa.
O SITRAEMFA orienta aos trabalhadores que as
homologações sem a presença do trabalhador é
CRIME, as homologações devem ser obrigatoriamente no seu sindicato ou na Gerência Regional
do Trabalho de sua região.
Qualquer dúvida entre em contato com o Sindicato no telefone: 11 2090 1850

Parabéns a todas as mães
trabalhadoras, guerreiras e lutadoras, em especial as da Rede
Conveniada, que são 96%
de mulheres mães.
FELIZ DIA DAS MÃES!

