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VALEU SERVIDOR
ASSEMBLÉIA MOSTROU QUE
UNIDOS TEMOS MUITA FORÇA

Mais uma vez os servidores lotaram a assembléia e decidiram: sem
reposição salarial não permitiremos
nenhum novo desconto!
Papa quer descontar 13% para o
fundo de previdência e aumentar os
3% para a Capep - saúde chegando a
quase 20% de desconto. Enquanto

nós temos perdas de 63%, o prefeito
e seus secretários foram reajustados
em 30% em janeiro. Isso sem falar nos
69 cargos de confiança criados pela
reforma administrativa com salários de
3 a 8 mil reais. Em fevereiro o governo assumiu o compromisso de dar um
reajuste em agosto e até agora nada.

Chega de esperar. A hora é essa.
Em 8 de dezembro, a partir das
17hs, os funcionários públicos realizarão um grande ato de alerta no gabinete do prefeito por reposição salarial já e contra qualquer tipo de corte em nossos salários. O sindicato somos todos nós. Só a luta muda a vida.

ATO DE ALERTA AO
PREFEITO CONTRA O
DESCONTO DE 13% E POR
REAJUSTE SALARIAL JÁ
8 DE DEZEMBRO - A PARTIR DAS 17HS
GABINETE DO PREFEITO
É MELHOR ATIRAR-SE EM LUTA,
EM BUSCA DE DIAS MELHORES,
DO QUE FICAR PARADO COMO OS
POBRES DE ESPÍRITO, QUE NÃO LUTARAM,
MAS TAMBÉM NÃO VENCERAM.

ASSEMBLÉIA
APROVA:
• Grande Ato - dia 8
de dezembro - a partir
das 17hs no gabinete
do prefeito contra o
desconto de 13% e por
reajuste salarial já.
• Paralisação das seções da Câmara e locais de trabalho caso o
projeto seja votado
sem o reajuste salarial.
• Carta Aberta a população explicando
como é a real situação dos Servidores
Públicos.
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