
A HORA DE LUTAR É AGORA
SINTRASP REALIZA ASSEMBLEIAS SETORIAIS PARA
DEFINIR PAUTA DE REIVINDICAÇÕES. COMPAREÇA!

COMPANHEIRO(A): com
o lema Servidores, somos
todos um só! o Sintrasp
inicia a Campanha Salarial.

UNIDADE - Sem priorizar
setor A ou B, queremos
fazer desta campanha a
maior de todos os tempos.

Queremos junto aos Servi-
dores de Osasco conseguir
ganhos reais nos salários,
corrigir injustiças e ampliar
os benefícios já existentes.

AÇÃO - Mas para isso, Ser-
vidor, sua participação é fun-
damental nas ações organi-
zadas pelo Sintrasp.

ASSEMBLEIAS - De 11 a
17 de fevereiro, vamos rea-
lizar assembleias em vários

locais da cidade. Veja o local
mais próximo e compareça!

ÚNICA OPÇÃO - Lembre-
se que juntos somos fortes.
Lembre-se de que somos

mais de 20 mil Servidores
em Osasco e temos apenas
uma opção: IR À LUTA.

E sem luta não temos
vitória. Portanto, participe!

CONFIRA DIA, LOCAL E HORÁRIO DAS ASSEMBLEIAS COBERTURA TOTAL
Nossa equipe de co-

municação vai cobrir
todos os detalhes das
assembleias da Cam-
panha Salarial. Fique
ligado em nosso site.

Saiba mais no verso!

11/2 - Em frente à Oficina, Regional Norte - Rua
Anhanguera, 764, às 11 horas .

12/2 - Em frente à Usina de Asfalto, Regional Sul -
Rua José Lourenço, 563, às 11 horas.

16/2 - Em frente ao espaço público, na entrada do
Cemitério Bela Vista, às 17 horas.

17/2 - Em frente à sede do Sindicato, às 18 horas.

SERVIDORES, SOMOS TODOS UM SÓ!
CAMPANHA SALARIAL 2016

LUTE! PARTICIPE!



SERVIDOR (A): o principal
objetivo da Campanha Sala-
rial 2016 é dar início a um
processo de recuperação
das perdas salariais.

Do jeito que está não pode
continuar e isso o Sindicato,
os Servidores e a Prefeitura
(inclusive) já sabem!

Portanto, neste primeiro
momento de definição da
pauta de reivindicações, to-
dos devem participar com
ideias, sugestões e presença
garantida nas assembleias.

A campanha deste ano se-
rá unificada, ou seja, que-
remos contemplar todos os
setores, sem privilegiar um
ou outro. Queremos construir
uma pauta que garanta ga-
nhos coletivos e concretos.

Contamos com a sua parti-
cipação neste processo de
reorganização das ações.

LUTE! CONQUISTE!

NOSSA CAMPANHA
SERÁ UNIFICADA

Editorial

 Antônio Rodrigues dos San-
tos (Toninho do Caps) é presiden-
te do Sintrasp (Sindicato dos Tra-
balhadores em Serviços Públicos
de Osasco e Região); coordenador
de Saúde Ocupacional da Fessp-
mesp (Federação dos Servidores
de São Paulo); e primeiro secretá-
rio da CSPM (Confederação dos
Servidores Públicos Municipais).

O site do Sintrasp é o jor-
nal diário do Servidor. Reu-
niões com a Administração,
benefícios, vantagens, ví-
deos, links para as redes so-
ciais, entre outros, o traba-
lhador confere na página.

“Sempre trabalhamos mui-
to no Sintrasp. Porém, nem
tudo era divulgado. Melho-
rar a comunicação foi uma
iniciativa da equipe de di-
retoria para mostrarmos as
ações com mais agilidade e
exatidão”, afirma nosso
secretário-geral, João Car-
los Ferreira.

FIQUE LIGADO NO SITE DO SINDICATO
WWW.SINTRASP.COM.BR

CAMPANHA SALARIAL 2016

SERVIDORES, SOMOS
TODOS UM SÓ!

LUTE! PARTICIPE!

PRESIDENTE
DA FEDERAÇÃO

E CONFEDERAÇÃO
DOS SERVIDORES

APOIA NOSSA LUTA
“Primeiramente, parabenizo

a atitude do Sintrasp em mo-
bilizar os Servidores por me-
lhores salários e mais bene-
fícios. Temos acompanhado
as campanhas salariais do
setor público e percebemos
muita resistência das Admi-
nistrações. Porém, estamos
organizados e preparados
para as batalhas. Toda a
estrutura da Fesspmesp e
CSPM está à disposição dos
companheiros de Osasco.
Vamos à luta!”

AIRES RIBEIRO
É presidente da CSPM e Fesspmesp


