
ASSEMBLEIA, DIA 17 DE FEVEREIRO, ÀS 19 HORAS

O SINTRASP convoca todos os Servidores 
para importante assembleia de CAMPANHA 
SALARIAL 2022, cujo tema deste ano será: 
“LUTANDO JUNTO A GENTE CONQUISTA”. 

DIA E LOCAL - 17 de fevereiro, às 19 horas, 
na rua José Bacarelli, 42, Vila Campesina.

DELIBERAÇÕES - Na ocasião, a diretoria 
do Sintrasp apresentará uma pré-pauta de 
reivindicações com as principais prioridades 
do funcionalismo de Osasco. Em seguida, os 

Servidores vão votar as deliberações do ato. 
PARTICIPE E LUTE CONOSCO! 
É fundamental a participação do coletivo da 

categoria. O momento exige união para jun-
tos avançarmos por mais direitos e conquis-
tas. São dois anos sem reajuste. Se não bas-
tasse, ficamos com os direitos congelados!

PARTICIPE! LUTE! CONQUISTE!
A HORA É AGORA! 

SÃO DOIS ANOS 
SEM REAJUSTE

PALAVRA DO PRESIDENTE - LUTE, SERVIDOR! VEJA A
SEGUIR



LUTE
SERVIDOR

JESSÉ DE CASTRO MORAES - É presidente do Sintrasp
Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos Municipais de Osasco e Cotia

“O Sintrasp e todos os 
Servidores iniciarão mais 

uma etapa em sua história, 
17 de fevereiro, na sede. 

Estamos dois anos sem 
reajuste. Os benefícios 

foram congelados. Temos 
perdas salariais acumula-
das. A inflação assalta o 

nosso bolso. E muitos tra-
balhadores estão com os 
salários comprometidos 

em razão de empréstimos.
Na prática, vivemos 

momentos de indignação 
e exigimos valorização pro-

fissional e aumento real.
Osasco não parou na 

pandemia graças aos 
Servidores municipais. 

Os serviços públicos 
funcionaram. Na Saúde, 
as pessoas foram e estão 

sendo vacinadas.  
Na Educação, as aulas  

foram remotas. E em todos  
outros segmentos  

mantivemos a máquina  
em pleno funcionamento.

O momento é de  
participação, pois lutando 
junto a gente conquista.
 ESTEJA na assembleia!”

TABELA 7 É UMA NEGOCIAÇÃO
PARALELA À CAMPANHA SALARIAL

A Tabela 7 é um dos anseios 
dos Servidores e uma das priori-
dades do Sintrasp. Prova disso é 
que as negociações ocorrem e 
são exaustivas. ENTRETANTO, 
este tema não será discutido na 
Campanha por ser um assunto 
de extrema complexidade. 

PROMESSA - A luta é anti-
ga com PROMESSAS de solu-
ção desde 2019. INCLUSIVE, 
o prefeito ROGÉRIO LINS, na 

semana do Servidor em outu-
bro de 2021, GARANTIU, atra-
vés de LIVE NO FACEBOOK, a 
correção da tabela e o fim do 
abono complementar.

LEI CRUEL - Quando hou-
ve avanço nas negociações, o 
Governo Bolsonaro aplicou a 
Lei nº 173. Precisamos resol-
ver imediatamente a Tabela 7 
e lutar por um reajuste digno 
para todos. VAMOS À LUTA!


