
REUNIÃO EM 6/4 - Nosso presidente Jessé e os diretores Toninho e João na reunião com o Governo

SINTRASP CONQUISTA AVANÇOS NA TABELA 7  

Chegamos ao desfecho de mais uma árdua 
luta do Sintrasp na luta por valorização. Dia 
6 de abril torna-se mais uma data histórica 
para esta entidade, pois após cinco horas de 
reunião com o Governo fechamos, finalmen-
te, as alterações de referências da Tabela 
7. Na prática, mais de 5 mil Servidores se-
rão contemplados e os ganhos chegam até 
34,01% de elevação salarial. 

Não foi uma reunião fácil, pois esta é uma 
antiga reivindicação da categoria. A luta do 
Sintrasp pelas alterações da Tabela 7 vem 
desde o início do Governo Rogério Lins.

Mais uma vez, COMPROVA-SE A IMPOR-
TÂNCIA DO DIÁLOGO PERMANENTE en-
tre instituições (SINTRASP E PREFEITURA), 
a fim de contemplar o coletivo. DEVEMOS 
COMEMORAR E MUITO OS AVANÇOS! 

5 MIL ALCANÇADOS
GANHOS CHEGAM A 34%

CONFIRAM COMO FICAM AS MUDANÇA NA TABELA 7 VEJA A
SEGUIR



LUTA
CONTINUA

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

“As prioridades con-
tinuam, pois nossos 
objetivos emergen-

ciais agora são fechar 
a Campanha Salarial 

e, em seguida, avançar 
nas revisões e imple-
mentações dos Planos 
de Carreiras, além de 
lutar por melhores 
condições de traba-

lho. Vamos em frente, 
Servidor. Sem dúvida, 
estes avanços abrem 
caminhos para no-

vas conquistas. Temos 
o compromisso do 

Governo de no segun-
do semestre continuar 
as negociações, quan-
do vamos reivindicar 
novo reajuste linear e 

a contemplação daque-
les que ficaram de fora, 
neste momento, das al-
terações da Tabela 7.”

“A luta continua, companheiros e com-
panheiras. Um avanço que estávamos lu-
tando desde quando eu era presidente. 
A diretoria do Sintrasp teve papel deci-
sivo nestes avanços. TODOS ESTÃO DE 

PARABÉNS.” - Toninho do Caps
Vice-presidente do Sintrasp



LUTANDO JUNTO A GENTE CONQUISTA

“A luta não para, pois estamos no 
fechamento da Campanha Salarial 

2022. Destacamos que após a apro-
vação do índice linear, ou seja, para 
todos os Servidores, este percentual 
vai incidir sobre estas alterações de 

referências, representando assim um 
ganho ainda mais elevado para toda 
a categoria. Continuemos mobiliza-

dos.” João Carlos Ferreira - 
secretário-geral do Sintrasp.


