
Em assembleia realizada no Sindicato, dia 
8 de maio, à noite, os Servidores rejeitaram 
as propostas da Administração de 3,68% de 
repasse salarial, mais aumentos escalona-
dos ou linear no vale-alimentação.

A categoria decidiu por paralisação, que ini-
ciará na próxima quarta, dia 16 de maio, às 

SERVIDORES REJEITAM PROPOSTAS
É PARALISAÇÃO

NO SINTRASP - Dia 8 de maio, na sede, Servidores decidem por parar; categoria rejeitou propostas

DECISÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA

7 da manhã. A concentração será na Câmara 
Municipal, que fica na rua Rui Barbosa, esqui-
na com a avenida dos Autonomistas, 2.607.

O Sintrasp e a Apos (Associação dos Profes-
sores de Osasco), em defesa de uma luta uni-
ficada, conduzirão o movimento paredista.

É HORA DE PRESSÃO COLETIVA!

A CONCENTRAÇÃO 
SERÁ DIA 16 DE MAIO,

 ÀS 7 DA MANHÃ, 
EM FRENTE À CÂMARA. 
PARTICIPE DA LUTA!



PARALISAÇÃO LEAL É NA RUA
CONTAMOS COM O ENGAJAMENTO DE TODA A CATEGORIA

 A luta se faz com união e efe-
tiva participação. Dia 16 de maio 
vamos parar. E uma paralisação 
leal se faz na rua, reivindicando 
melhores salários, condições dig-
nas de trabalho, fim das persegui-
ções, manutenção dos direitos e 
ampliação dos benefícios.

AÇÃO - É fundamental que, des-
de já, o Servidor convença o seu 
colega de trabalho, porque a luta 
é de todos. Não seria justo ape-
nas alguns participarem da pa-
ralisação e outros se manterem 
na zona de conforto.

A categoria cansou de esperar. 
Os Servidores estão inconforma-
dos por terem um dos menores 
pisos salariais do Estado de São 

Paulo. Só com ação efetiva muda-
remos essa dura realidade.

POSICIONAMENTO DA DIRE-
TORIA DO SINTRASP

A disposição de luta da catego-
ria nos últimos anos tem sido re-
sultado de um trabalho perma-
nente nos locais de trabalho.

Mesmo com nossas limitações, 
temos feito o melhor em prol da 
categoria. Temos percebido que 
os Servidores confiam no traba-
lho realizado pelo Sintrasp.

Queremos que no dia 16, dia da 
nossa paralisação, a participação 
dos companheiros seja tão efeti-
va como tem sido em causas es-
pecíficas de alguns dos setores.

A união de todos trará ganhos!

A paralisação do dia 16 
é justa. É justa porque 
o Servidor de Osasco 
tem um dos piores salá-
rios da região em conse-
quência das perdas sa-
lariais de mais de 40% 
que sofremos nos últi-
mos anos.

A diretoria do Sintrasp 
entende que o movimen-
to é necessário para cor-
rigir injustiças contra 
toda a categoria.

Somos as mãos que mo-
vem Osasco. Nós mante-
mos essa cidade de pé, 
com nosso trabalho e to-
tal dedicação. Na maio-
ria das vezes indo além 
de nossas obrigações. 

Passou da hora de va-
lorizar aqueles que real-
mente trabalham: OS 
SERVIDORES MUNICI-
PAIS DE CARREIRA.

TONINHO DO CAPS 
é presidente do Sintrasp

PALAVRA DO PRESIDENTE

Em abril, Servidores foram às ruas lutar por direitos e valorização profissional

MOVIMENTO
JUSTO


