
NOSSA GREVE

É JUSTA
PRESIDENTE DO SINDICATO,

ADALBERTO FÉLIX, COBRA RESPEITO
VIRE E LEIA NOSSA POSIÇÃO

PREFEITO PINÓQUIO (OPS...QUEREMOS DIZER CHUVISCO) NÃO
CUMPRE PROMESSA DE CAMPANHA. SINDICATO VAI PRA CIMA!

POR MELHORES SALÁRIOS E MAIS BENEFÍCIOS

SERVIDOR(A): desde 28 de março, estamos em
greve. Greve porque o prefeito Chuvisco não nos
respeita. Greve porque o senhor Pinóquio não cumpriu
quase nada de suas promessas de campanha,
inclusive não negocia o reajuste salarial da categoria.
ISSO É INADMISSÍVEL! Levamos essa cidade nas

costas. E sempre quando é para negociar nossos
salários não tem dinheiro? CHEGA! CANSAMOS!
Portanto, é hora de mostrar nossa força!
Junte-se a nós e fortaleça o movimento.

PARTICIPE! LUTE! CONQUISTE!



A diretoria do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais
de Itapecerica repudia as ati-
tudes lamentáveis da Adminis-

REPUDIAMOS MENTIRAS E FALSAS PROMESSASEditorial

Adalberto Félix é presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Itapecerica da Serra.

tração e sua forma de ignorar os
direitos dos trabalhadores con-
cursados, que tanto se dedicam
para o bom funcionamento dos
serviços públicos.

Podemos afirmar que vamos nos
lembrar disso na hora de eleger o
próximo prefeito e garantir que
nossos olhos estarão bem abertos
para falsas promessas.

Assim como aquelas feitas pelo
senhor Chuvisco em sua campa-
nha - veja logo abaixo, que tanto
falava sobre a redução de injusti-

ças nesta Prefeitura. Reiteramos
que a postura intransigente não
passará impune.

Cobramos respeito porque os
Servidores que prestam valoro-
sos serviços para a população
merecem ser respeitados.

CHEGA DE MENTIROSO.
Chega de prefeito enganador,

que promete o céu quando é
candidato e oferece o inferno
assim que assume o poder.

Usou da boa vontade de pes-
soas do bem e honestas.

GUARDAMOS AS PROMESSAS DE CAMPANHA DO PREFEITO PINÓQUIO

LEIA ITEM POR ITEM DO QUE FOI PROMETIDO E
COMPROVE QUE QUASE NADA FOI CUMPRIDO

A PACIÊNCIA ACABOU


