
Sindicato convoca
para greve JUSTA

ATENÇÃO, COMPANHEIROS

Nosso Sindicato convoca to-
dos os Servidores para a gre-
ve geral. Vamos nos concen-
trar em frente ao Paço Muni-
cipal, dia 17 de setembro,
terça-feira, às 8 horas.

O Paço fica na avenida Ve-
reador João Fernandes da Sil-
va, 283, Vila Virgínia. For-
taleça o movimento. Participe!

MOTIVOS - Os Servidores
de Itaquaquecetuba não são
valorizados pelo prefeito
Mamoru, que é do PTN.

Sofrem com salários bai-
xos e ATRASADOS. Não
recebem em dia a cesta, que
é de apenas R$ 100,00. Se
não bastasse, os compa-
nheiros enfrentam péssimas
condições de trabalho em
todos os setores da ADM.

Portanto, nossa greve é
justa. O Sindicato, junto com
os Servidores, quer mudan-
ças, e pra melhor.
VAMOS PRA CIMA!!!

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES
1) Garantia do pagamento integral dos salários dos Servidores até o
quinto dia útil de cada mês; 2) Aumento real de salário; 3) Aumento do
auxílio alimentação; 4) Auxílio alimentação para os inativos e pensionistas;
5) Melhores condições de trabalho (equipamentos e profissionais); 6)
Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para todos; 7) Vale-
refeição; 8) Redução da jornada de trabalho para os profissionais da
Saúde (30 horas); 9) Cumprimento da Lei 12.740/12 (periculosidade).

Será dia 17 de setembro (terça), às 8 horas
Concentração: em frente ao Paço Municipal

FESSPMESP PARTICIPA DA GREVE LEIA NO
VERSO



Companheiro(a): sozinho
ninguém conquista nada.
Sozinho ninguém faz nada.
Por isso, é fundamental a
sua participação na greve
geral, dia 17 de setembro,
em frente ao Paço Municipal.

Vamos mostrar para o pre-
feito Mamoru que somos
uma categoria unida e que-
remos melhorias JÁ para to-
dos os setores. Melhorias pa-
ra todos os Servidores.

Estamos cansados de tan-
ta humilhação. Estamos can-
sados de não sermos reco-
nhecidos pelo trabalho pres-
tado à população.

Somos responsáveis diretos
pelo bom funcionamento da ci-
dade. Em razão disso, o pre-
feito tem por obrigação valo-
rizar o funcionalismo e atender
nossas reivindicações.

Quando o Servidor é valo-
rizado, o serviço público fica
ainda melhor.

PARTICIPE - Convide um
colega de trabalho. Nossa
pressão será fundamental
para trazer ganhos concretos.

Conto com o seu apoio. O
Sindicato não faz nada sozi-
nho e precisa de você!

É HORA DE MUDANÇA!
É HORA DE PRESSÃO!

É HORA DE MUDANÇAEditorial

Clícia Mara da Silva Dama-
ceno, presidenta do Sindicato
dos Servidores Públicos Muni-
cipais de Itaquaquecetuba e Su-
plente da Diretoria Executiva da
Fesspmesp (Federação dos
Sindicatos dos Servidores Muni-
cipais do Estado de São Paulo).

ACOMPANHE TUDO SOBRE A GREVE NO FACEBOOK DO SINDICATO

www.facebook.com/sindicato.itaqua

VAMOS TER O APOIO DA
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES

REGIONAL SÃO PAULO

No dia da greve, nosso Sin-
dicato vai contar com o apoio
da Fesspmesp (Federação
dos Sindicatos dos Servido-
res). Além de toda estrutura

Jurídica, de comunicação e
operacional, vamos ter a pre-
sença de lideranças de ou-
tras cidades do estado. Va-
mos ficar ainda mais fortes!

“O Sindicato
terá o apoio da
Federação e
de várias enti-
dades do se-
tor. Não vamos
admitir que o
Servidor seja
desrespeitado.
É fundamental a sua par-
ticipação. O prefeito Ma-
moru terá que negociar
com o Sindicato. A pres-
são será forte”.

FALA AÍ, TED

Cláudio Aparecido dos Santos é pre-
sidente do Sindicato dos Servidores
de Suzano e diretor da Fesspmesp

12 DE SETEMBRO - Diretores do Sindicato com lideranças da Fesspmesp


