PLANO DE GOVERNO DO PREFEITO

GALVÃO É: PREJUDICAR O SERVIDOR

NADA PARA O FUNCIONALISMO E TUDO PARA OS APRADRINHADOS. VERGONHA!!!

A Prefeitura de Bebedouro quer prejudicar muito o Servidor. O prefeito Fernando Galvão
quer alterar pontos importantes
do Estatuto do Servidor e, com
isso, tirar vários direitos adquiridos com muita luta.
O plano do Governo é,
entre outras coisas:
1) Tirar o pagamento em pecúnia da licença-prêmio do Servidor e obrigar o trabalhador a tirar seus meses de férias antes de
que o próximo período vença;
2) Acabar com a incorporação
das gratificações aos salários;
ar

3) Diminuir o bônus assiduidade
de 20 para 5% APENAS.
O pior de tudo é querer
que isso tudo desça goela abaixo
do funcionalismo, sendo que o
Sindicato NÃO foi convidado a
participar do estudo que chegou
a conclusão dessas mudanças.
Não vamos tolerar que
tamanha arbitrariedade aconteça às custas de um prejuízo sem
tamanho para milhares de pais
e mães de família. O retrocesso
não pode acontecer e a lei não
deve ser mudada!
Nenhum direito a menos!

RESPEITE O SERVIDOR GAVIÃO
“Eu, Lourival Basílio, presidente do Sindicato e Servidor municipal de Bebedouro, jamais
aceitaria uma medida tão arbitrária e injusta
como essa. Podia ser o Chiquinho, o Zezinho,
o Fernandinho, independentemente qual fosse o gestor. Servidor: o momento é delicado e
precisamos estar mais unidos. Vamos à luta!”

GRATIFICAÇÕES DE
COMISSIONADOS
SÃO AMPLIADAS EM

400%
Não é piada. É sério!

Qual a lógica de um Governo estender as gratificações dos funcionários comissionados em 400% e
querer reduzir os direitos do Servidor
concursado em detrimento a isso?
Nós não entendemos e questionamos firmemente essa postura. A famosa frase “quem tem padrinho não
morre pagão” se aplica muito neste
caso. Parece que a Administração se
faz de cega aos milhares de trabalhadores que serão seriamente prejudicados. Respeite o Servidor, Fernando Galvão. Respeite nosso
compromisso com Bebedouro.
O senhor passa e nós ficamos!

