
GREVE A PARTIR DE 
SEGUNDA, DIA 15/5

SE ATÉ SEXTA, DIA 12, NÃO TIVER PROPOSTA:

A partir da zero hora do 
dia 15 de maio, o funciona-
lismo de Suzano vai parar. A 
decisão foi tomada por 700 
Servidores presentes na as-
sembleia geral, realizada dia 
8, na sede do Sindicato.

A presença maciça garan-
tiu a organização do setor 

8 DE MAIO - Servidores foram em peso ao Sindicato mostrar que estão unidos na luta por ganho real

a fim de que o movimento 
inicie forte e apoiado pela 
Fesspmesp - Federação dos 
Servidores municipais.

A aprovação da greve foi 
necessária devido ao desca-
so do prefeito Rodrigo com 
a situação dos trabalhado-
res de Suzano. Ele se recusa 

a conceder um reajuste sa-
larial justo para a categoria 
e também não quer atender 
aos demais itens da nossa 
pauta de reivindicações.

PRAZO - Se até sexta, dia 12, 
a Prefeitura não apresentar 
nova proposta, vamos estar 
nas ruas com os Servidores.

PRESIDENTE TED DEFENDE REAJUSTE DIGNO PARA O SETOR
VIRE E LEIA



VÃO TER QUE OUVIR 
O SERVIDOR

Passamos por um momento de gran-
de opressão. A Prefeitura, representada 
atualmente por Rodrigo Ashiuchi, tem 
deixado muito a desejar. Nosso destaque 
vai, é claro, para a falta de consideração  e 
compromisso com o Servidor!

PROMESSA - Sou testemunha ocular das 
muitas promessas realizadas na campa-
nha eleitoral. Foram tantas que hoje não 
é possível numerá-las de cabeça. 

Mas uma coisa é certa: tenham ou não in-
tenção de cumpri-las, meu papel enquan-
to presidente do Sindicato da categoria é 
cobrar respeito e valorização.

Estamos sendo deixados de lado em um 
momento crítico. Precisamos, no mínimo, 
do repasse da inflação e de um aumento 
real para não termos perdas salariais. 

A categoria mostrou sua união ao com-
parecer em peso em nossa última assem-
bleia, dia 8 de maio. Mostrou mais: que 
está disposta a lutar por direitos.

Sem dúvida, vamos obedecer à lei e os 
serviços essenciais serão mantidos de 
acordo com o que é estabelecido. 

Mas o Sindicato e Servidores não acei-
tam migalhas. Suzano funciona graças a 
um serviço de qualidade, mesmo com to-
das as limitações impostas em sua exe-
cução. Estamos no dia a dia contribuindo 
para o bom funcionamento do município 
e queremos a nossa parte, que é salários 
dignos e melhores condições de trabalho.

LUTE COM O SEU SINDICATO
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

CONFIRA VÁRIOS VÍDEOS 
NO SITE DO SINDICATO

WWW.SSERVIDORES.ORG.BR
QUE TRAZEM ALGUMAS 

PROMESSAS FEITAS PELO 
ATUAL PREFEITO RODRIGO.

SINDICATO COBRA SALÁRIOS 
DIGNOS, MELHORES 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
E VALORIZAÇÃO EFETIVA 

DO SERVIDOR MUNICIPAL.

PORTANTO, NOSSA GREVE 
É JUSTA E NECESSÁRIA!


