CAMPANHA SALARIAL 2017 - LUTAR HOJE PARA TER AMANHÃ

SINTRASP INICIA AÇÕES COM

ASSEMBLEIAS SETORIAIS E NA SEDE
O Sintrasp inicia a Campanha Salarial 2017 pra valer em 21 de março, com o
lema: LUTAR HOJE PARA
TER AMANHÃ.
Neste dia, bem cedo, às 7 da
manhã, em frente à Oficina
da Regional Zona Norte (rua
Anhanguera, 764), nossos diretores vão estar presentes
para colher todas as reivindicações dos Servidores.
E NÃO PARA POR AÍ!
DIA 22 - Ocorrerá nova assembleia em frente à Usina
de Asfalto, Regional Zona Sul
(rua José Lourenço, 563), às
7 da manhã.
DIA 23 - Realizaremos mais
duas assembleias no Sintrasp
(rua José Bacarelli, 109, Vila
Campesina) para fechar este
primeiro momento. Uma com
início previsto para às 18 horas e a outra às 19h30.
PARTICIPE!
Os ganhos de agora refletirão lá na frente. Lute com o
Sintrasp e participe de nossas
ações por melhores salários.
Contamos com você!

UNIDOS AO SINDICATO SEMPRE
SEREMOS MAIS FORTES
Participe! Lute! Conquiste!

AÇÃO SAÚDE DO SERVIDOR NAS ASSEMBLEIAS
Nos dias 21 e 22 de março, nosso Sindicato vai promover a ação “Saúde do Servidor”, com exames de diabetes,
pressão, acuidade visual e muito mais. Vamos aproveitar
este momento de proximidade ainda maior para oferecer
aos companheiros serviços que, muitas vezes, pela correria do dia a dia eles não conseguem ir atrás. “Aproveite,
Servidor. Saúde é coisa séria e precisamos cuidar”, afirma
nosso secretário-geral João Carlos.

DIA NACIONAL DE LUTAS: SINTRASP

SE DESTACA NOS ATOS CONTRA O RETROCESSO
Tanto na avenida Paulista em São Paulo, quanto em Brasília, a qual fomos representado
pelo nosso presidente Toninho, estivemos com cartazes, faixas e bandeiras para repudiar
as propostas de Reformas da Previdência e Trabalhista, além da matéria que pretende
legitimar a Terceirização, que, na prática, é a precarização do serviço público!

A unidade do movimento sindical e várias entidades representativas marcou o Dia Nacional de
Lutas, que aconteceu dia 15 de
março, em todo o País.
O Sintrasp esteve à frente das
mobilizações em Brasília e na avenida Paulista para defender os direitos de toda a classe trabalhadora, em especial dos Servidores.
A PEC 287 (Reforma da Previdência) foi a principal contestação. Além disso, a Reforma Trabalhista e a Terceirização, motivos de
retrocesso e retirada de vários direitos, também foram repudiadas
por milhares de manifestantes.
COMEÇAMOS EM OSASCO
Nossas ações começaram mesmo pra valer em Osasco, quando
nossos diretores se reuniram em
frente à estação da CPTM com faixa, cartazes e entoaram muitas palavras de ordem. A vice-presidente
e Professora do Sindicato, Marta
Barreto, coordenou as ações.
A cobertura completa você confere no www.sintrasp.com.br
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1) Nossos dirigentes na avenida Paulista. 2) No vão
livre do MASP também deixamos nossa mensagem.
3) Presidente Toninho leva
nosso repúdio a Brasília.
4) Dirigentes e Professores
em Osasco no Calçadão.
5) Diretor João concede entrevista. 6) Nazaré defende
direitos dos trabalhadores.
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