
SINTRASP EXIGE PAGAMENTO
DE LETRAS EM ATRASO

ATENÇÃO, SERVIDORES DE OSASCO

TODOS À ASSEMBLEIA, DIA 30/11, ÀS 18H30, NO SINDICATO

ESTEJA SEMPRE PRESENTE NAS AÇÕES LIDERADAS PELO SINTRASP
O Brasil passa por um momento delicado, por uma situação de instabilidade. E sempre quem paga a conta

é o trabalhador. Isso não é justo. Mas tem saída? Claro que sim! O momento exige resistência dos trabalhadores
com movimentos liderados pelo Sindicato da categoria. Portanto, Servidor, se una ao Sintrasp.

SERVIDOR (A): a Prefeitura,
por meio de seus Gestores, vem
prejudicando os Servidores de
várias formas. Tem suspendido
férias, não paga rescisões, rom-
pe contratos antes do prazo de-
terminado e nem avisa o Ser-
vidor. Pra piorar, desde outubro
de 2015, não edita novas por-
tarias para pagar as Letras, que
aliás é um direito garantido desde
a Constituição de 1988.

Por esses motivos e outros en-
tramos na Justiça para cobrar o

que é de direito do Servidor. A
assembleia geral se deve por se
tratar de uma ação coletiva e o
juiz responsável pela matéria
solicitou ao Sindicato um registro
dessa importância para ratificar
a reivindicação da categoria.

Portanto, Servidor, compareça
à assembleia para dizer que você
não abre mão da Progressão de
Letras. Sua presença é funda-
mental! VAMOS À LUTA!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE OSASCO E REGIÃO, no uso de suas atribuições conferidas pelo estatuto da entidade sindical,
bem como o estabelecido no art. 615 da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, convoca todos os Funcionários
Públicos do Município de Osasco Efetivos e Estáveis, sócios e não sócios, da base territorial deste Sindicato, para
a assembleia geral extraordinária que se realizará dia 30/11 (30 de novembro, às 18h30min, em primeira convoca-
ção, e às 19h00min, em segunda convocação, no endereço à Rua Jose Bacarelli, 109 - Vila Cam-pesina - Osasco/
SP para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1. Autorização da categoria dos servidores
públicos municipais de Osasco de propositura perante o Poder Judiciário de ação coletiva em face do
Município de Osasco postulando A APLICAÇÃO IMEDIATA DO SISTEMA DE PROGRESSÃO DE LETRAS,
com a consequente implementação da obrigação na folha de pagamento dos funcionários que tiveram
direito adquirido a mudança de letra no período de novembro de 2015 até a presente data. Osasco, 25 de
Novembro de 2016. Antônio Rodrigues dos Santos. RG nº. 18.844.394-0 - Presidente.
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