
ORÇAMENTO COMPROVA: PREFEITURA TEM DINHEIRO PARA AUMENTAR OS SALÁRIOS!

É NECESSÁRIO COMPROMISSO POLÍTICO COM O SERVIDOR

O prefeito Marcos Neves está administrando Cara-
picuí�ba em 2020 com 17% a mais de recursos, com-
parado com o ano de 2019. Se tiver sensibilidade com 
o Servidor público e com a melhoria da qualidade dos 
serviços por eles prestados, certamente lhes dará um 
reajuste que reponha as perdas salarias dos últimos 
anos, que chegam a 11,01%. Um í�ndice inadmissí�vel!

Fevereiro é o mês da nossa data-base, a hora da ver-

dade. O reajuste dos salários dos Servidores, repondo 
ao menos as perdas com a inflação, é um ato de justiça 
com os trabalhadores que ganham um salário baixí�ssi-
mo. E, infelizmente, também uma cesta básica aquém 
de suas necessidades. Isso porque o funcionalismo é 
quem faz a roda girar. Os Servidores prestam um servi-
ço essencial para a cidade e merecem respeito!

PASSOU DA HORA DE SERMOS VALORIZADOS!

E TAMBÉM COM TODA A POPULAÇÃO DE CARAPICUÍBA! 
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A polí�tica de salários do atual prefeito Marcos Ne-
ves vem provocando grande perda do poder aquisiti-
vo de todas as categorias indistintamente. Mesmo os 
colegas da Educação, que tem garantia do percentual 
de 25% do orçamento municipal e recebem recursos 
do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica), têm sofrido arrocho.

O piso salarial municipal fica cada vez mais longe 
do nacional dos Professores criado em 2005 para ga-
rantir uma base mí�nima em todo Paí�s, como uma po-
lí�tica de recuperação do salário dos Educadores e a 
melhoria da educação. Acompanhe na tabela abaixo 
a defasagem e distribuição dos recursos do Fundeb.

AUMENTA MAIS A DEFASAGEM DO 
PISO DO PROFESSOR MUNICIPAL

Quando o Sindicato reivindicava um rea-
juste de salário e melhores condições de tra-
balho para as companheiras da Enfermagem, 
ouvia sempre do prefeito que não havia recur-
sos. Porém, de um dia para outro, sem estu-
do, avaliação ou pesquisa, várias unidades de 
saúde foram terceirizadas com os enfermeiros 
ganhando salários muito superiores aos dos 
concursados. E qual a justificativa? NÃO HÁ.

Essa atitude autoritária tem levado a trans-
ferência compulsória de muitos dos Servido-
res da Saúde causando-lhes enormes transtor-
nos e nós repudiamos essa atitude absurda!

 PREFEITO CRIOU ENFERMAGEM DE
PRIMEIRA E DE SEGUNDA CLASSE


