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Câmara de Bom Jardim aprova
reajuste salarial ao funcionalismo

público do município

Presidente da Câmara Municipal de Bom Jardim, Ademyr Farias

    Em sessão realizada na
noite de 17 de novembro, foi
aprovado por unanimidade
na Câmara Municipal de Bom
Jardim, o reajuste salarial de
5.77% para o funcionalismo
público; segundo informa-
ções do chefe do Legislativo,
o reajuste  já será acrescido
no pagamento de 25 de no-
vembro.
    “Infelizmente eles mere-

cem mais, mas, somos ci-
entes que o atual momen-
to de crise financeira torna
as coisas mais difíceis ain-
da para repor a  perda sa-
larial do funcionlismo públi-
co”, disse o vereador e pre-
sidente da Casa, Ademyr
Farias.
     O presidente citou ain-
da, em entrevista ao Jornal
O MACUCO, a perda sala-

rial dos professores do
municípío. “Nossos profes-
sores tiveram uma perda de
mais de 50%, sabemos que
este aumento é mínimo di-
ante dessa situação, mas,
digo novamente que, diante
da crise que enfrentamos,
ainda assim, um reajuste,
mesmo de apenas 5.77% já
significa um ponto positivo”,
ressaltou o presidente.

PC do B realiza Fórum
Regional em Bom Jardim
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Ao meio o presidente do PC do B de Bom Jardim - Geraldo Adilson Ayres, à sua esquerda Maurício (Pc do B  RJ) e à direita
Jhonny (Pc do B  RJ)- membros do diretório Estadual do Partido.

   Sábado (19/11) , Geraldo
Ayres, presidente do PC do
B do município de Bom Jar-
dim recebeu membros do
Comitê Estadual do Partido
e a presidente do PC do B
de Macuco, Elisangela de
Paiva para discutirem a real
situação política da região.
Na ocasião falou-se sobre a
preparação do partido para
enfrentar o novo ciclo políti-
co e planos e projetos para

colocar em prática já em
2017. Durante a conversa
foram abordados assuntos
referentes às dificuldades
que os próximos gestores
irão encontrar , principal-
mente no primeiro ano de
mandato.
   Diante do atual cenário
político, membros do
diretório estadual do parti-
do enfatizaram que é prio-
ridade política do PC do B

fortalecer as lutas em torno
das bandeiras da defesa dos
direitos, na luta pela retoma-
da da real democracia e a
defesa para o progresso de
cada município.
   “ O PC do B quer poder im-
plantar projetos para fazer
com que os munícipes te-
nham participação ativa no
progresso de seu municí-
pio”, disse Jhonny.


