
Conforme liminar adquirida pela 
Prefeitura - processo Nº 2119203-
58.2019.8.26.0000 - que foi con-
cedida pelo vice-presidente do TJSP 
(Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo), Dr. Artur Marques da 
Silva Filho, temos uma audiência de 
conciliação agendada para o dia 6 
de junho, às 14h30, na Praça da Sé, 
para dar andamento nas negocia-
ções da Campanha Salarial 2019.

ASSEMBLEIA NA SEDE
Em razão disso, no primeiro dia 

da greve, os Servidores presentes 

TRARÁ O RESULTADO DA AUDIÊNCIA NO TJSP
ASSEMBLEIA DIA 7/6, ÀS 18 HORAS

decidiram suspender a greve, pro-
visoriamente, manter-se em estado 
de greve até sexta (7), dia da nossa 
assembleia, que ocorrerá às 18 ho-
ras, na sede do Sindicato. Daí, com 
o resultado da audiência de conci-
liação vamos juntos aos presentes 
definir os próximos passos da luta. 

Na audiência vão participar direto-
res do Sintrasp, Comissão de Greve 
(definidos em assembleia) e alguns 
representantes da Prefeitura. 

NÃO FALTE, SERVIDOR!
PARTICIPE DA LUTA!

SERVIDOR UNIDO durante manifesto 
da greve organizado pelo Sindicato 

em frente à Prefeitura de Osasco 
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