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REIVINDICAÇÃO

Funcionalismo exige atendimento de
reivindicações apresentadas ao
prefeito Sérgio Ribeiro

Funcionalismo lota Câmara Municipal. No destaque, Jessé apresenta, aos vereadores, situação da categoria.

A convite de alguns vereadores, o presidente do Sindfusmc, Jessé Cassundé,
compareceu à Câmara Municipal de
Carapicuíba para falar sobre as condições
de trabalho e de salário do funcionalismo
público.
Na ocasião, Jessé informou aos vereadores que havia enviado oficio ao prefeito
reivindicando aumento salarial; fornecimento de cesta básica e sacolão a todos os

funcionários, independente de faixa salarial; pagamento de insalubridade a todos
que têm direito, principalmente o pessoal
da saúde; pagamento das rescisões de acordo com o prazo estabelecido em Lei e providências quanto às péssimas condições de
trabalho no Centro Administrativo que, por
falta de ventilação e a presença de telhas
de amianto, coloca em risco a saúde e a
segurança do trabalhador.

Índices
CORREÇÃO SALARIAL
INPC

Maio
0,73

Junho
-0,11

12 meses
Ano
3,3836
4,7555

POUPANÇA - ÍNDICE MENSAL
Abril
0,5000

Maio
0,5513

Junho
0,5592

No ano
3,8683

PISO SALARIAL
Carapicuíba
Susano
R$ 560,00
R$ 868,00

Jandira
R$ 640,00

Osasco
R$ 525,00

Cotia
R$ 510,00

PISO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS
Artigo 133, parágrafo 2o da Lei Orgânica do Município de Carapicuíba
R$ 1.020,00 (Piso não-respeitado pelo prefeito)

FAÇA INGLÊS E INFORMÁTICA NO SINDICATO. MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE 4183-3232

FORMAÇÃO SINDICAL

Delegados sindicais participam de seminários
promovidos pelo Sindfusmc

Neste ano, delegados e delegadas sindicais de cinco Secretarias já participaram de seminários promovidos pelo
Sindfusmc (Sindicato dos
Funcionários e Servidores Municipais de Carapicuíba), na
Colônia de Férias em
Mongaguá: Obras, SSM, Ad-

ministração, Educação (Pajens) e Saúde.
Num ambiente bastante
descontraído e familiar, todos
tiveram a oportunidade de enriquecer o conhecimento participando de palestras sobre temas
importantes do mundo contemporâneo: saúde e segurança no

local de trabalho; previdência
social; inclusão de portadores
de deficiência no mercado de
trabalho; cidadania; história do
movimento sindical brasileiro;
estatuto do funcionalismo público; legislação trabalhista; crime do funcionalismo público e
defesa do consumidor.

CURTAS

Cur so
preparatório

O Sindicato está pr
vendo curso prep omoar
para o Concurso Pú atório
blic
Prefeitura de Carap o da
ic
Com aulas de Língu uíba.
a
tuguesa, Matemátic Porae
tória da Cidade, o cu Hisrso é dirigido aos funcioná
ri
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concurso em todo
s os cargos que exigem ensi
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io
como ajudante ge , ta is
ral, merendeira, pajem etc.
..

Centro
Adm inistrativo

O Sindicato atende
dido de esclarecim u peen
Ministério Público to do
do
balho confirmando Trade
cia feita por func núnio
com relação as pé nário
ss
condições de trab imas
alho no
Centro Administr
ativo da
Prefeitura: cobertur
a
lha de amianto, tem de teperatura altíssima, falta de
lação causando m vential
desmaio e pressão estar,
al
prefeito precisa tom ta. O
ar providência urgente!
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O Sindicato prom
encontro com o se oveu
cr
de Obras, Joel da M etário
ad
ra e os administrad eireiores regionais para discut
ir
que visam contribu ações
ir com a
melhoria das cond
ições de
trabalho. A ideia é
im
tar, nas unidades da plansecretaria, curso de depa
rtamento pessoal, informát
ic
beleireiro, dentista a, cae atividades de condiciona
m
físico para os funcio ento
nários.
Aguardem!
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