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O GRANDE CLÁSSICOO GRANDE CLÁSSICOO GRANDE CLÁSSICOO GRANDE CLÁSSICOO GRANDE CLÁSSICO
CATEGORIA COM DIRETORIA UNIDA       PAPA DE MÃOS DADAS COM A GRAÇAX
• O jogo começou e nós

servidores queremos ganhar
esta partida conquistando
nossas perdas salariais de
91,55%.

• Papa joga na retranca di-
zendo que não tem dinhei-
ro... sabemos que isto não é
verdade. O último balancete
mostrou que existem 50 mi-
lhões para nossa reposição!

• Dona Graça passou para
o lado do prefeito: inventou
uma briga dentro do Sind-
serv e, combinada com o
Papa, tirou os diretores Wag-
ner, Flávio, Arlindo, Marisa e
Andréa do Sindicato, pisote-
ando a diretoria eleita e o  es-
tatuto do sindicato.

• O mais estranho é que
todas estas atitudes da pre-
sidente aconte-
c e r a m
após vári-
as reuni-
ões se-

cretas que ela
manteve com a administra-
ção. Os diretores persegui-

E NÓS SERVIDORES, COMO FICAMOS?  O QUE SERÁ QUE A
GRAÇA GANHA ENTREGANDO O JOGO E PREJUDICANDO A VIDA

DE ONZE MIL FAMÍLIAS DE SERVIDORES E SERVIDORAS?

dos são justamente aqueles
que fizeram manifestações

públicas for-
çando o prefeito a negociar
com a categoria.

• Para tentar acabar de
vez com nossa campanha

salarial a presidente de-
clarou na mesa de ne-

gociação com o se-
cretário de adminis-

tração que a categoria
quer discutir o
inst i tuto de
prev idênc ia ,
ou seja, que

queremos um des-
conto de 13 % nos

nossos salários, con-
trariando a posição da
assembléia de 13 de
janeiro, de que não
aceitaríamos ne-

nhum desconto nos nossos
salários, já tão defasados!!!!
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SE VOCÊ NÃO LUTAR... VOCÊ NÃO TERÁ REAJUSTE!!!

PAUTA:
- Avaliar a proposta do
Papa sobre o reajuste.

- Lutar em defesa do Sindicato
dos Servidores.

CHAMAMOS TODOS OS SERVIDORES E SEUS FAMILIARES A PARTICIPAREM DA LUTA
PELA REPOSIÇÃO DE NOSSAS PERDAS SALARIAIS. É IMPORTANTE A PRESENÇA DE

TODOS PARA ARRANCARMOS DO PAPA UM REAJUSTE SALARIAL DECENTE!

Quem votou na Chapa 3, chapa da atual diretoria do sin-
dicato, sabe que a diretoria colegiada era uma de nossas
principais propostas. não haveria no Sindserv um ditador
que mandaria em todos. O compromisso era que devido a
confiança depositada por uma categoria, os eleitos enca-
minhariam as decisões das assembléias e agiriam por meio
do consenso,  sem disputar entre sí o poder do sindicato.

A atual presidente jogou suas promessas democráticas

LEMBRANDO....
no lixo. Resolveu perseguir aqueles e aquelas que ques-
tionam suas atitudes contrárias aos interesses dos servi-
dores. Resolveu acabar com a campanha salarial. Resol-
veu se aliar ao Papa contra a recuperação de nossas per-
das. Somente nós servidores poderemos resolver esse
problema. A categoria tem que dizer qual sindicato quere-
mos: que lute em defesa dos nossos direitos ou que apoie
o governo Papa!

CUIDADO!

EXISTEM PESSOAS LIGADAS

 AO PAPA TENTANDO

DESMARCAR ASSEMBLÉIAS.

NÃO DÊ OUVIDOS!!!


