GREVE POR MELHORES SALÁRIOS
COMEÇA 3 DE ABRIL, ÀS 8 HORAS
ASSEMBLEIA SOBERANA
Dia 23 de março, na sede
do Sindicato, Servidores
votam pela GREVE
em 3 de abril

Os Servidores não aguentam mais tanto descaso por
parte do Governo. Como não
houve retorno das reivindicações da categoria, dia 3 de
abril, às 8 horas, em frente
ao Paço Municipal, começa
a greve geral de todo o funcionalismo de Itaquá.
ASSEMBLEIA - Essa decisão foi tomada após a aprovação, por unanimidade, dos
Servidores em nossa última
assembleia, dia 23 de março.

Contamos com todo o suporte da Fesspmesp e CSPM
(Federação e Confederação
dos Servidores Municipais).
POR QUE OS SERVIDORES
VÃO ENTRAR EM GREVE?
1) Porque há dois anos não
tem reajuste nos salários;
2) Porque nossa atual situação de trabalho é precária;
3) Porque os benefícios estão totalmente defasados;
4) Porque faltam funcionários em todos os setores;

5) Porque não existe respeito para com o funcionalismo;
6) Porque os Servidores estão em situações precárias.
SERVIDOR: é fundamental a sua participação. Não
adianta só reclamar e não
agir. O momento exige união
e muita luta. Queremos e merecemos um aumento justo.
Todos à luta, dia 3 de abril
(terça), às 8 da manhã, em
frente a Prefeitura. LUTE!
A união trará conquistas!

CONCENTRAÇÃO SERÁ EM FRENTE À PREFEITURA, ÀS 8 HORAS
AV. VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA, 283, VILA VIRGÍNIA

SERVIDORES ESTÃO CANSADOS!

LUTA POR MELHORES SALÁRIOS É JUSTA

SERVIDORES DETERMINADOS - 23 de março, na sede, mais de 200 companheiros(as) mostram forte disposição!

Os Servidores de Itaquá presentes na assembleia do dia 23
de março mostraram forte disposição de luta. Ainda mostraram que estão cansados com a atual situação de descaso da
Administração Municipal com o funcionalismo.
Aires Ribeiro (foto ao lado), presidente da Fesspmesp e CSPM
(Federação e Confederação dos Servidores Municipais) parabenizou os companheiros pela disposição e colocou a estrutura das
duas entidades para ajudar no que for preciso.

“O Servidor de Itaquá tem um Sindicato atuante e com
grandes histórias de conquistas. Tem o apoio da maior
Federação dos Servidores municipais do País e a sustentação de uma Confederação. Isso é importante, sem dúvida.
Mas a participação e organização dos Servidores nesta greve serão decisivos para a vitória. Pense nisso”, afirma Aires.

FIQUEM ALERTAS, SERVIDORES!

Os canais oficiais do Sindicato são o site, as redes sociais e os informativos. Além
disso, qualquer dúvida sobre o movimento, o Servidor deve ligar no 4647.4507.
O momento exige atenção, organização e comprometimento. O Servidor não é
massa de manobra e jamais admitiremos politicagem em nossa greve geral.
NOSSA LUTA É POR MELHORES SALÁRIOS, RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO!

CHEGA DE HUMILHAÇÃO E TANTO DESCASO POR PARTE DA PREFEITURA!

