ASSEMBLEIA DECISIVA

DIA 25/4, ÀS 18 HORAS, NA SEDE

Nossas dirigentes durante reunião com Harada

William Harada assina ATA de REUNIÃO, dia 6

SERVIDOR(A): dia 25 de abril, ter- PORQUE PARTICIPAR?
ça, às 18 horas, na sede do Sinseri É fundamental que os Servidores
- rua Capela do Alto, 525, Vila Vir- participem porque no dia 25 de
gínia, tem importante e decisiva as- abril vamos definir os próximos passos da luta. Ou seja, a decisão da casembleia de Campanha Salarial.
tegoria será soberana e o Sinseri vai
Dia 6/4 tivemos uma reunião com o acatar o que a maioria decidir.
secretário de finanças da Prefeitura,
William Harada, quando assinou uma O momento exige união e forte preATA de REUNIÃO se comprometen- sença de todos os companheiros.
do apresentar alguma proposta ao Avise a um colega de trabalho. Lute
Sindicato, dia 25, uma hora antes da com o Sindicato, porque depois não
adianta reclamar. A luta é de todos!
assembleia, às 17 horas.
MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE WWW.SINSERI.COM.BR

SE UNA AO SINDICATO E LUTE POR MELHORES SALÁRIOS
QUEM LUTA CONQUISTA. QUEM SÓ RECLAMA NÃO AVANÇA
JUNTE-SE A NÓS. FORTALEÇA SUA ENTIDADE DE CLASSE

28 DE ABRIL É DIA DE LUTA
POR QUE PARAR? PARAR POR QUÊ?

Dia 15 de março, nossas dirigentes e apoiadores marcaram presença no ato da Paulista

Dia 28 de abril devemos ir pra rua
lutar contra o retrocesso. Em todo o
País, haverá greve geral na defesa do
direito dos trabalhadores.
E A LUTA É DE TODOS POR NENHUM DIREITO A MENOS.

esposa(o), o seu filho(a) etc. terão que
trabalhar a vida toda sem se aposentar.

A TERCEIRIZAÇÃO propõe ampliação de contratos temporários de até
nove meses. Hoje, os contratos são de
até três meses. Com isso, os trabalhaE SABE POR QUÊ? Porque as propos- dores serão ainda mais explorados e a
tas do Governo Michel Temer retiram rotatividade irá aumentar ainda mais.
direitos trabalhistas e ainda representam o retrocesso com perdas concre- Já a REFORMA TRABALHISTA retira
direitos conquistados com muita luta,
tas nos serviços oferecidos ao povo.
como 13º salário, FGTS e muito mais.
PREVIDÊNCIA - Um dos graves pro- Ou seja, ficaremos ainda mais escravos.
blemas, se a Reforma da Previdência
for aprovada, é que eu, você, sua

JUNTE-SE AO SEU SINDICATO!

ÔNIBUS SAÍRA DO SINSERI, DIA 28 DE ABRIL, RUMO
À PAULISTA. SERVIDORES INTERESSADOS DEVEM
LIGAR NO 4647.4507 E FAZER A SUA RESERVA

