
Sindicato abre pauta para 2015
Começam as movimentações para definir adequações salarias:

Reajuste, Piso dos Professores e Piso dos Agentes são prioridade

Já começamos 2015 com a mão na 
massa.

Com a implantação da jornada de 6 
horas para a Saúde, a partir do dia 5 deste 
mês, consideramos vencida mais uma 
etapa  importante na redução de jornada 
de todos os servidores. Com este avanço, 
ficam pendentes apenas os motoristas e 
vigias para que as 30 horas cheguem a 
todos os servidores concursados. Após as 
discussões sobre as questões salariais, tais 
reduções  (acompanhadas  da dos 
pedagogos) serão a primeira pauta.

Acerca do reajuste, o Sindicato já 
solicitou do Executivo uma reunião para 
discutir as questões: Dentre os assuntos, 
pretendemos, além do reajuste, um ganho 
real, especialmente para os Docentes e 
p a ra  o s  A g e n t e s  ( E n d e m i a s  e 
Comunitários de Saúde), que esperam o 
piso já concedido desde junho do ano 
passado.

Para ter mais informações, acesse em 
www.sindsesp.org.

Abraços,

Ricardo Valverde
Presidente do Sindsesp

Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Santana do Paraíso

sindsesp@gmail.com
www.sindsesp.org

http://facebook.com/sindsesp

Boletim informativo do Sindsesp
Rua Tiradentes,88,Centro.
3251-6191 / 3251-5513

EXPEDIENTE

‘‘os poderosos até podem matar
uma,duas ou três rosas,

porém, nunca conseguirão
 impedir que a primavera venha’’.

Che Guevara
Boletim
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Plano familiar
Servidor, 

cônjuge, pai, mãe
sogro, sogra

filhos menores de 21 anos 
e demais dependentes.

Anuidade R$ 200,00
Dividido em até 3X

e
TRAZEM:

ADESÃO SÓ EM JANEIRO

Os primeiros 30 pacientes que iniciarem tratamento 
odontológico clínico serão beneficiados com kit de 

escovação completo.
Os 20 primeiros pacientes de Ortodon�a serão 

beneficiados com a limpeza completa e Kit 
ortodôn�co que inclui: escova dental, passa fio 
ortodôn�co e cera ortodôn�ca e no decorrer do 

tratamento serão sorteados 5 clareamentos a laser.

Agora temos den�sta no Centro de Ipa�nga!

(31) 3617.7820
Rua Belo Horizonte, 310, Sala 6


