
Leia mais: Pag. 4

CHARGECHARGE



Precisamos nos  conscientizar  que
sempre que houver município haverá servidores.
Por conseqüência, sempre que houver servidores
não valorizados haverá um descontentamento
com relação ao tratamento dispensado pelos
gestores cuja ideologia seja de valorizar mais os
diplomas e obras, esquecendo-se muitas vezes
que os servidores são agentes sociais
importantíssimos para qualquer administração e
que a experiência muitas vezes sobressai para o
bom atendimento ao público.

O sindicato é o órgão que os servidores
podem contar. É aqui que se conduz a luta pelo
respeito à nossa existência, pela valorização do
nosso trabalho e, principalmente para
conquistarmos nosso espaço com igualdade e
respeito social, sem discriminação ou
preconceito, um espaço verdadeiramente
emanado do servidor para o servidor!

Necessitamos, portanto, de um despertar
urgente, de entendermos que todos nós
servidores públicos municipais somos
navegantes de uma única embarcação. Devemos
entender que se afundarmos, afundamos  todos
juntos, assim, nossa é parteUNIDADE
fundamental para a valorização de homens e
mulheres que se dedicam a atividade pública,
devemos lembrar que tudo que plantarmos hoje
será colhido amanhã.

O sinônimo de todo sindicato deve ser

Não há vitórias sem lutas, muito
menos conquistas sem batalhas

luta. E não devemos deixar de lado que cada luta
deve ser enfrentada com as “melhores armas”,
VOCE SERVIDOR PÚBLICO É UMA DELAS!.

Sindicalismo é o movimento social de
trabalhadores para a proteção dos seus
interesses. Ao mesmo tempo, é também uma
doutrina política segundo a qual os trabalhadores
agrupados em sindicatos devem ter um papel
ativo na condução da sociedade.

O SEMPRE -  surgiu como entidade que
têm o dever de organizar os servidores da
administração municipal com o objetivo de lutar
por melhores salários, melhores condições de
trabalho e de vida. Evidentemente, a luta começa
pelo salário digno, por condições ambientais
adequadas, jornada de trabalho mais  humana
etc. Mas a atividade sindical não se limita a isso.

Quando falamos de sindicato, estamos
nos referindo aos próprios servidores
organizados. E é nesta luta sindical do dia-a-dia
que adquirimos  experiência e consciência de
classe, reconhecemos a  própria força e
conquistamos a  confiança para definir nosso
futuro.

Valorizar o servidor não é lhe conceder
“penduricalhos” ou “gorjetas”,  pois perdemos
tudo isso  quando mais precisamos, que é na
doença e na velhice quando nos aposentamos,
valorizar o servidor é implantar uma política
salarial com !JUSTIÇA E DIGNIDADE

O SUCESSO DA ADMINISTRAÇÃO PELAS MÃOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO!

Saudações sindicais
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