SUA PARTICIPAÇÃO É FUNDAMENTAL

ASSEMBLEIA DEFINIRÁ SE VAMOS
PARALISAR NO DIA 28 DE ABRIL
SERÁ DIA 24 DE ABRIL, ÀS 7 DA MANHÃ, NA ANTIGA PROCOTIA

SEMPRE NA LUTA - 15 de março, nossos dirigentes foram à luta contra o retrocesso; fomos defender os direitos trabalhistas

O Sintrasp convoca todos
companheiros para um importante encontro, dia 24 de
abril, às 7 da manhã, na antiga Procotia - rua Jorge Caixe,
306, Jardim Nomura.
DECISÃO - Vamos realizar
uma assembleia para deliberar junto ao funcionalismo

sobre a nossa participação
na greve geral de 28 de abril.
O Sintrasp apoia o movimento e atende um chamamento das Centrais Sindicais,
Confederações e Federações
de todos os setores.
MOTIVOS - A greve do dia 28
vai lutar contra o retrocesso

que vem por meio de reformas desumanas (previdenciária e trabalhista), além da terceirização que já foi aprovada
e sancionada pelo Temer.
PARTICIPE - A sua participação é fundamental. O momento é de união. É de luta
contra o corte de direitos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE OSASCO E COTIA, no uso de suas atribuições conferidas pelo estatuto da entidade sindical, convoca toda categoria
dos Servidores Públicos Municipais da Prefeitura do Município de Cotia, sócios e não sócios, para a assembleia geral
extraordinária que se realizará dia 24/04, às 7 horas, na rua Jorge Caixe, 306, Jardim Nomura - Cotia/SP para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1. Aprovação da categoria dos servidores públicos municipais da
Prefeitura de Cotia pela deliberação de greve para o dia 28/04, conforme convocado pelas Centrais Sindicais em nível
nacional. Cotia, 13 de abril de 2017. Antônio Rodrigues dos Santos - Presidente.

GOLPEARAM O BRASIL PARA GOLPEAR VOCÊ!
SÓ A RESISTÊNCIA DO POVO IRÁ BARRAR AS
TENTATIVAS DESUMANAS DO GOVERNO TEMER

POR QUE PARAR?
PARAR POR QUÊ?
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.

A TERCEIRIZAÇÃO propõe ampliação de contratos temporários de até
nove meses. Hoje, os contratos são de
até três meses. Com isso, os trabalhadores serão ainda mais explorados e a
rotatividade irá aumentar ainda mais.

E SABE POR QUÊ? Porque as propos- Já a REFORMA TRABALHISTA retira
tas do Governo Michel Temer retiram direitos conquistados com muita luta,
direitos trabalhistas e ainda represen- como 13º salário, férias e muito mais.
tam o retrocesso com perdas concre- Ou seja, ficaremos ainda mais escravos.
tas nos serviços oferecidos ao povo.
LUTE!
FIM DA APOSENTADORIA - Um dos JUNTE-SE AO SEU SINDICATO!
problemas, se a Reforma da Previdência Mobilize seu bairro!
for aprovada, é que eu, você, sua espo- Mobilize seu colega de trabalho.
sa(o), o seu filho(a) etc. vamos contri- Fortaleça nossa luta!
buir 49 anos sem direito a se aposentar. O BRASIL VAI PARAR!

VOCÊ VAI DEIXAR MEXER NOS DIREITOS
DA SUA FAMÍLIA E NÃO VAI FAZER NADA?

NENHUM DIREITO A MENOS

