
SERÁ NO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA. SERÁ UM DIA DECISIVO!

TODOS À ASSEMBLEIA DE CAMPANHA
SALARIAL, DIA 3/5, ÀS 18 HORAS

COMPANHEIRO(A): sai ano, entra ano e é
o mesmo lenga-lenga da Prefeitura. Com
aquela conversa de esperar fechar o 1º qua-
drimestre do ano, para saber o comportamento
das despesas com pessoal frente às receitas,
a Administração enrola como pode o Servidor.

Se você puxar na memória os anos de elei-
ções (2004, 2008 e 2012) tivemos zero de
reajuste. Mas agora será diferente. Estamos
unidos contra o índice ZERO.

Provavelmente, mais uma vez, os represen-
tantes do Governo virão com aquelas descul-
pas de que a crise política e econômica está
afetando a economia de Osasco.

Porém, quando a economia de Osasco es-
tava aquecida, crescendo muito, os aumentos
concedidos aos Servidores sempre foram in-
significantes. UMA VERGONHA!

VEJA, SERVIDOR, TENTAM NOS ENRO-
LAR COMO EM 2012.

Quando o Governo atendeu o Sindicato em
março de 2012, disse em alto e bom tom que

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

não precisaria atencipar as negociações, assim
como o Sintrasp cobra hoje.

Porém, no final de abril de 2012, a Adminis-
tração disse ao Sindicato em reunião que a
Prefeitura não iria dar aumento para os Ser-
vidores porque estava impedida por lei. Agora,
em 2016, a secretária Marisa Elizabeth segue
o mesmo caminho e discurso.

Na avaliação do Sintrasp, uma Prefeitura mi-
nimamente organizada já deveria  ter a proje-
ção antecipada de receitas e despesas do pe-
ríodo, assim como deveria estar fazendo pro-
jeções de demandas de aumento salarial com
índices financeiros.

Mas isso só seria possível se tivéssemos um
Governo comprometido com o Servidor.

MOBILIZAÇÃO - Portanto, companheiros,
nos resta a mobilização e pressão coletiva.
Não vamos aceitar REAJUSTE ZERO. Juntos
somos mais fortes e precisamos estar unidos
para futuras mobilizações.

ESSA BATALHA É DE TODOS!

NOTA DA DIRETORIA DO SINTRASP SOBRE  NOSSA LUTA POR SALÁRIO DIGNO

Dia 3 de maio, nossa diretoria terá um dia bem agitado. Às 14 horas, o presidente
do Sintrasp, Toninho do Caps, vai utilizar a Tribuna Livre da Câmara Municipal
para defender um REAJUSTE DIGNO. Às 17 horas, diretores do Sindicato vão se
reunir com o prefeito Lapas a fim de saber se teremos alguma proposta de ín-
dice. Em seguida, às 18 horas, vamos fazer uma assembleia no estacionamento
da Prefeitura para passar aos Servidores o resultado da negociação com o Lapas.

NADA SERÁ DECIDIDO SEM A VONTADE SOBERANA DO SERVIDOR. PARTICIPE!


