
5 DE MARÇO É DIA DE LUTA 

O Sindicato convoca todos 
Servidores para um grande 
ato em frente à Prefeitura, 
dia 5 de março, às 7 da ma-
nhã. A Administração Mu-
nicipal não cumpre acordo 
referente ao reajuste sala-

Todos à Prefeitura 
para lutar por direitos

Prefeito Jorge Costa chama SERVIDORES de 
VAGABUNDOS E BADERNEIROS

ÀS 7 DA MANHÃ

 VEJA NO VERSO

rial de 2017, não implan-
ta os Planos de Carreiras, 
ameaça a retirada de direi-
tos, desrespeita o Servidor 
ao chamar de vagabundos e 
baderneiros e ainda amea-
ça arruinar a luta sindical.

SERVIDOR(A): isso jamais 
podemos admitir. Junte-se 
ao Sindicato e vamos à luta. 
Não ao retrocesso. Não ao 
prefeito desrespeitoso com 
o Servidor e a população.

LUTE CONOSCO.

22 DE FEVEREIRO - Servidores presentes na assembleia em fren-
te à Prefeitura aprovam ESTADO DE GREVE e nova manifestação 
para o dia 5 de março, no mesmo local, às 7 da manhã. LUTE! 
Jorge Costa chama Servidores de VAGABUNDOS E BADERNEIROS 



Com muita raiva, o prefei-
to Jorjão Furão desceu do 
salto dia 22 de fevereiro na 
assembleia realizada pelo 
Sindicato em frente à Pre-
feitura. Sem pudor, chamou 
todos os Servidores presen-

tes de baderneiros. Ao des-
cer do caminhão, comple-
tamente irritado, reafirmou 
que os Servidores manifes-
tantes eram vagabundos.

Jorjão Furão ratificou ain-
da que aquela assembleia 

não deveria ocorrer porque 
os salários estavam em dia. 

Falou para os Servidores 
voltarem ao trabalho e, cheio 
de soberba (mais ainda), tra-
tou com muito desrespeito a 
categoria em geral e o Sindi-
cato que representa os tra-
balhadores municipais de 
Itapecerica da Serra. 

E não parou por aí: pala-
vrão como POR** NENHU-
MA: “Você não sabe de por* 
nenhuma Adalberto”, tam-
bém foi utilizado como defe-
sa pessoal. LAMENTÁVEL!

Infelizmente nossa cida-
de está nas mãos de um ho-
mem desrespeitoso. O pre-
feito passa. O Servidor fica!

Jorjão Furão desce do salto

5 MOTIVOS PARA PARTICIPAR DO ATO
1) NÃO CUMPRIU O REAJUSTE 2017 
No acordo firmado entre Prefeitura e Sindi-

cato ficou claro que seria pago 7,13% de au-
mento real em março/2018 (sendo 4,57% + 
2,56% = 7,13% no salário do Servidor) e, se 
a Prefeitura necessitasse de outras formas de 
parcelamento, o Sindicato seria chamado, caso 
comprometesse a Lei de Responsabilidade 
Fiscal 101/200, o que não ocorreu. 

2) NÃO APROVAÇÃO DOS PLANOS DE CAR-
REIRAS (SERVIDOR E MAGISTÉRIO) 

Encontram-se em passos lentos e sem pre-
visão de Audiências Públicas para a classe 
de Servidores. Conforme acordo feito 2017 
os Planos seriam encaminhados à Câmara de 
Vereadores em 2017. O que não ocorreu.  

3) NÃO CUMPRIR ACORDO 
Foi também com base na realidade dos mu-

nicípios da região para inventar desculpas. 
Você, Servidor, conhece a realidade dos Ser-
vidores de Taboão? De Embu das Artes? De 
Cotia? Disse o prefeito! VERGONHA!

4) DESRESPEITO AO SERVIDOR
 Após negar a palavra ao Sindicato no Ginásio, 

na reunião a qual o prefeito exigiu que todos os 
nomeados e comissionados estivessem presen-
tes, bem como os Servidores concursados, Jor-
ge Costa apareceu no palanque da assembleia 
dos Servidores em frente à Prefeitura e sem ne-
nhum pudor, olhando nos olhos dos Servidores 
ali presentes, falou PALAVRÃO, chamou os Ser-
vidores de BADERNEIROS e VAGABUNDOS.   

5) FALA DO PREFEITO NA CONVOCAÇÃO 
DOS NOMEADOS E  COMISSIONADOS  

Após tomar conhecimento da assembleia que 
o Sindicato realizaria com os Servidores, o pre-
feito Jorge Costa convocou uma reunião com os 
Servidores um dia antes de nosso ato, além de 
todos os seus secretários (mais uma forma de in-
timidar o Servidor) e comissionados no Ginásio. 
Relacionou diversos problemas financeiros que 
a Administração estaria passando e pontuou al-
guns municípios vizinhos com “problemas” pa-
recidos. LUTE CONOSCO NO DIA 5 DE MARÇO! 


