A PACIÊNCIA ACABOU

TODOS À ASSEMBLEIA, DIA 28 DE
JUNHO, ÀS 18 HORAS. PARTICIPE!
A Prefeitura, mais uma
vez, remarcou uma reunião
que trataria do reajuste salarial da categoria. Prevista
para ocorrer em 21 de junho, o encontro não aconteceu e ainda foi desmarcado em cima da da hora.
Como a data-base da categoria é em maio, o Sindicato
protocolou documento no
dia 27 de abril, a fim de dar
tempo suficiente para avaliação da Administração e
até agora NADA.
AÇÃO - O Sintrasp convoca todos os companheiros

para definir os próximos
passos da luta em assembleia, que será dia 28 de junho, às 18 horas, no estacionamento da Prefeitura.
Participe! LUTE!

Dirigentes do Sindicato durante reunião com representantes da Administração Municipal

Representantes do Governo ouvem reivindicações apresentadas pelo nosso presidente, durante a segunda rodada da mesa
de negociação permanente em maio

POR QUE DEVO
PARTICIPAR?

A sua presença é fundamental para mostrar o descontentamento e a força que temos
com a unidade da categoria. O
momento exige adesão e engajamento de todos.
Enquanto não fizermos a diferença vamos continuar apenas reclamando. Chame seus
colegas de trabalho e venha
participar da construção de
um futuro mais justo e digno.
É HORA DE PARTICIPAR!

FIQUE LIGADO EM NOSSO SITE - WWW.SINTRASP.COM.BR

NA ASSEMBLEIA VAMOS DELIBERAR
SOBRE A GREVE GERAL DO DIA 30/6
SINTRASP REPRESENTOU OS SERVIDORES DE OSASCO NO #OCUPABRASILIA

SEMPRE PRESENTE - Diretores do Sintrasp vão à luta contra o retrocesso; estivemos na linha de frente para defender direitos

Dia 24 de maio nos reunimos a milhões de trabalhadores, em Brasília, para
lutar contra o retrocesso
proposto pelo Governo
Federal, que com sustentações “sobrenaturais e ilegais” se mantém no poder.
Mas o movimento sindical não está parado. A
organização dos companheiros está mobilizada e
movimenta as suas bases
contra o retrocesso e conclama por diretas já!
E a luta a cada dia ganha
mais força e o engajamento de vários setores da sociedade contra as Reformas
Trabalhista e Previdenciária
que tiram direitos já conquistados pelo povo.

DELIBERAÇÃO - Durante
assembleia, em que o foco
será a luta por reajuste
na Campanha Salarial, vamos colocar também em
votação nossa adesão neste movimento do dia 30
de junho e, se aprovada, o
funcionamento da greve.
O momento é de luta em
Osasco e em todo o País!

CANSAMOS

DE OUVIR DESCULPAS

Mais que passou da hora da
Prefeitura descer do muro e
se posicionar sobre as reivindicações dos Servidores.
Por anos a categoria fica em
segundo plano, mas agora exige prioridade. Chega de ter
um dos menores salários da
Região. Chega de desculpas!

Presidente Toninho conduz assembleia que deliberou ação das rescisões e FGTS

CADÊ NOSSO REAJUSTE? - JÁ NOS REUNIMOS DUAS VEZES COM REPRESENTANTES
DA PREFEITURA E ATÉ O MOMENTO NENHUMA CONTRAPROPOSTA FOI APRESENTADA.
O SERVIDOR NÃO AGUENTA MAIS ESPERAR. MUITO MENOS SER ESQUECIDO. VAMOS À LUTA!

