
SERVIDOR(A): durante toda a tarde de 3 
de maio, a diretoria do Sindicato esteve reu-
nida com os representantes da Prefeitura 
para debater o reajuste salarial da categoria 
e outras melhorias.

RESULTADO DA REUNIÃO
Após quatro horas de debate, a Prefeitura 

ofereceu 3,68% de reposição salarial, mais 
duas prospostas de aumento no vale-alimen-
tação (veja ao lado no box amarelo).

ASSEMBLEIA DIA 8 DECIDIRÁ
O Sintrasp convoca todos os Servidores 

para dizer em assembleia, dia 8 de maio, 
às 18h30, no Sindicato (rua José Bacarelli, 
109, Vila Campesina, Osasco), se aceitam 
ou não as propostas da Administração.

8 DE MAIO, ÀS 18H30, NA SEDE

PREFEITURA APRESENTA PROPOSTAS
SERVIDOR É QUEM DECIDIRÁ SE 
ACEITA OU NÃO EM ASSEMBLEIA

NA PREFEITURA - Diretores do Sintrasp e representantes da Administração Municipal durante reunião 

3,68% de reajuste salarial linear, ou 
seja, PARA TODOS OS SERVIDORES

Vale-alimentação - DUAS PROPOSTAS
1) AUMENTO ESCALONADO: 

9% (R$ 372,57) para quem ganha 
até R$ 1.908,00; 6,5% (R$ 364,03) 

para quem ganha até R$ 2.862,00;  5% 
(R$ 358,90) para quem ganha até R$ 
3.816,00;  4% (R$ 355,48) para quem 

ganha R$ 4.770,00; 3% (R$352,06) 
para quem ganha até R$ 5.724,00; 

 
2) AUMENTO LINEAR PARA TODOS

6%, a qual passa para R$ 362,31. 

PROPOSTAS DA PREFEITURA



QUEM LUTA CONQUISTA
PARABÉNS, PROFESSORES!

VITÓRIA - Prova de que a união Sindicato-Servidor surte efeito foi comprovada dia 26 
de abril. Mais de 2.000 Professores, organizados pelo Sintrasp, se reuniram em frente à 
Prefeitura para cobrar o prefeito Rogério Lins sobre o Plano de Carreira da Educação, que 
deveria ter sido ajustado há bastante tempo, e o bônus de quase 900 Educadores que ain-
da não receberam este direito. A pressão deu resultado imediato, ainda mais pela presen-
ça de grandes veículos de imprensa. O gestor se comprometeu em acelerar os trâmites do 
Plano e no dia 27 de abril o bônus já  foi pago. Toninho comenta: “Que isso possa servir de 
exemplo para toda a categoria. Lutem conosco por mais ganhos e conquistas”.


