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 Como nos demais anos, iniciamos os trabalhos sindicais de 2018, tratando das datas-base da 
categoria; os municípios com data-base em janeiro ainda apresentam pendências devido às estratégias 
de alguns prefeitos em ganhar tempo em cima dos servidores. Portanto, nem mesmo quem tem data-
base em janeiro e fevereiro está com negociação encerrada; existem muitas pendências. Em 
andamento, estão também as datas-base de março e preparativos para as datas-base de maio.
 É sempre importante destacar que as datas-base regulamentadas nos meses de janeiro, 
fevereiro e março foram adotadas pelos Prefeitos com o objetivo de GOLPEAR os trabalhadores. 
Mesmo que alguns trabalhadores/as tenham apoiado, o Sindicato é contra pelo motivo óbvio: estes 
meses inviabilizam a mobilização da categoria. Isto é bom para os Prefeitos e muito ruim para os 
servidores.

 Quais as perspectivas de avanços na Campanha Salarial de 2018?
 Os reajustes pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), adotado em 37 municípios 
de nossa base, estão sendo baixíssimos; variaram até o momento entre 1,85% e 2,07%. Estes índices 
baixos são bons ou ruins para os trabalhadores/as?  Com índices baixos do INPC é hora da categoria 
mobilizar - se e conquistar aumento real. Tudo vai depender da capacidade de mobilização da categoria 
em cada município, por isso as negociações referentes às datas-base janeiro/18 ainda não foram dadas 
por concluídas pela Coordenação das Mesas de Negociação. 
 Os dirigentes sindicais estão passando pelos locais de trabalho e as Assembleias já estão 
acontecendo. Colega Servidor/a, participe da Assembleia em seu município, assuma a luta por respeito 
e valorização frente ao Prefeito/a do seu município!
 Destacamos que o Piso Nacional do Magistério foi reajustado em 6,81%; avaliamos que o 
Prefeito que conceder reajuste abaixo deste índice estará deixando claro que não tem compromisso 
com a valorização dos servidores e terá que receber o troco nas eleições de 2018 e também na eleição 
municipal de  2020. Com certeza, neste ano, os Prefeitos, mesmo sem ter valorizado os servidores, 
baterão à porta destes para pedir voto aos deputados, senadores e Presidente do Brasil do seu partido. 
Será a hora de dizer NÃO para aqueles que somente lembram dos trabalhadores em período eleitoral. 
BASTA de discurso demagógico em cima da Educação, Saúde, Assistência Social e Infraestrutura!!! 
Também será hora de lembrar e manifestar nosso repúdio aos Prefeitos e seus deputados os quais 
apoiaram e votaram o congelamento dos investimentos do Governo Federal por 20 anos, que 
aprovaram a Terceirização ampla e irrestrita, que aprovaram a Reforma Trabalhista e que tentaram 
aprovar a Reforma da Previdência. O colega servidor os conhece bem e está chegando a hora do troco!
 A Direção do Sindicato está chegando em todos os locais de trabalho com a Campanha Salarial 
JUNTOS VAMOS RECONSTRUIR O BRASIL. A reconstrução do Brasil passa pela valorização dos 
servidores municipais na Campanha Salarial e 
culminará com a eleição deste ano, pois, como 
escreveu o poeta Bertolt Brecht: “o analfabeto político 
é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que 
odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua 
ignorância política, nasce a prostituta, o menor 
abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o 
político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das 
empresas nacionais e multinacionais”. Portanto, na 
eleição, o poder estará em nossas mãos para mudar o 
rumo e reconstruir o Brasil. O voto nos pertence. 
Vamos mostrar o seu valor!!!!! 
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