PARTICIPE!
ASSEMBLEIA DECIDE SE APROVA
OU NÃO A PROPOSTA DO PREFEITO

SERÁ 13 DE MAIO, ÀS 18 HORAS; MESMO DIA EM QUE A
ADMINISTRAÇÃO SE COMPROMETEU NOS RESPONDER

COMPANHEIRO(A): nesta sexta, dia 13 de maio, às
18 horas, em frente à Prefeitura, temos um encontro
muito importante.
Na ocasião, ocorrerá mais
uma assembleia de Campanha Salarial. Vamos juntos
avaliar a proposta do prefeito Jorge Lapas.
SOBRE A PROPOSTA
Vale destacar que o comprometimento do Lapas em
apresentar uma proposta foi
uma grande vitória das nossas ações no Dia de Luta veja como foi no verso!
Nosso presidente Toninho
do Caps afirma: “Esperamos que o prefeito honre a
sua palavra porque a categoria está ansiosa por uma
resposta positiva. Participe”.

3 DE MAIO - Nosso presidente Toninho do Caps e Aires Ribeiro,
presidente da CSPM (à direita), durante reunião com o prefeito Jorge
Lapas e seus secretários. Pressão da categoria conseguiu o
comprometimento de uma proposta por escrito para 13 de maio,
dia da nossa assembleia decisiva. Sua presença é fundamental!

VAMOS NOS CONCENTRAR EM FRENTE
À PREFEITURA. CONVIDE UM COLEGA DO
TRABALHO E COMPAREÇA!
SERVIDORES, SOMOS
TODOS UM SÓ!

DIA DE LUTA ORGANIZADO PELO

SINTRASP GARANTE COMPROMISSO
Em 3 de maio, ocorreu o
Dia de Luta em Osasco. O
movimento foi organizado
pelo nosso Sindicato na luta
permanente por melhores
salários e valorização.
CÂMARA MUNICIPAL
Às 14 horas, nosso presidente Toninho do Caps e a
vice Marta Barreto utilizaram
a Tribuna Livre da Câmara
para cobrar salários dignos.
Os Servidores lotaram o
plenário e aplaudiram cada
fala de defesa, inclusive a
do presidente da Confederação dos Servidores Públicos Municipais - CSPM, Aires Ribeiro, que cobrou mais
responsabilidade da Administração Municipal.
REUNIÃO COM LAPAS
Após a utilização da Tribuna Livre, nossos dirigentes
seguiram em peso para reunião com o prefeito Jorge
Lapas e seus secretários.
O encontro ocorreu às 17
horas e houve a tentativa da
Administração impedir a
participação do nosso advogado e do presidente da Confederação, Aires Ribeiro.
ASSEMBLEIA NO PAÇO
Após reunião com Lapas,
nossos representantes comandaram a assembleia
para informar o resultado da
negociação ao Servidor.

3 DE MAIO - Às 17 horas, iniciou reunião com o prefeito Lapas e
representante. O CLIMA ESQUENTOU, mas alcançamos objetivo

3 DE MAIO - Às 14 horas, representantes do funcionalismo municipal
de Osasco e de todo o País defenderam melhores salários para o setor

Nosso presidente Toninho
afirma: “Antes não tínhamos
nada. Agora, pelo menos,
temos o comprometimento
do prefeito. O Sintrasp vai
cobrar, mas isso não é tudo.
A responsabilidade num

processo de luta é de todos
os trabalhadores”. Sem luta
não tem vitória! Sem ação
não tem reação! Junte-se
ao Sindicato porque depois
não adianta reclamar e colocar a culpa no Sintrasp!

3 DE MAIO - Às 18 horas, Servidores se concentravam para assembleia

