
TEMOS UM HISTÓRICO DE AVANÇOS E CONQUISTAS
SERVIDOR(A): não so-

mos contra a oposição. O
problema é quando ela é ca-
luniadora, mentirosa e sem
escrúpulo. ISSO MESMO.

Uma oposição legítima sa-
be ser oposição. Ou seja,
num momento delicado co-
mo o de agora - Campanha
Salarial - jamais estaria
dividindo a categoria com o
objetivo de enfraquecer o
movimento por mais avan-
ços e conqusitas.

GANHOS - Nos últimos
anos, a atuação de nossa
entidade tem feito a diferen-
ça na vida do Servidor.

Isso ninguém pode negar.
Após o recebimento da

Certidão Sindical, em 2011,
conquistamos entre 8,90%
e 32% de reajuste e garanti-
mos o vale cesta que até
então não tinha.

Além disso, no período,
abrimos mais de 500 pro-
cessos contra a Adminis-

NÃO SOMOS LOBO EM PELE DE CARNEIRO

E JAMAIS SEREMOS
ELES ESTÃO SOLTOS POR AÍ.

PLANTANDO MENTIRAS
E GERANDO DISCÓRDIA

tração. Liberamos o FGTS
da Guarda e, em 2015, ga-
nhamos a ação de 1.800 Ser-
vidores liberando também
mais uma cota do FGTS.

Recentemente, dia 9 de
março, em mais uma ação
impetrada pelo Sindicato,
conseguimos liberar o FGTS
de mais 600 Servidores.

OUTRO DETALHE - Te-
mos dois advogados traba-
lhistas, um cível e um advo-
gado previdenciário.

Temos também um gestor
de Saúde e Segurança no
Trabalho que já está atuan-
do, inclusive na solicitação
da interdição de departa-
mentos que desobedecem
todas as normas de boas
condições de trabalho.

Portanto, Servidor, não
acredite em balelas. A me-
tralhada está solta por aí.
Sem história, sem conquis-
tas e sem compromisso
com a categoria.

As metralhadas  surgem
sempre em período elei-
toral. Fazem barraco, men-
tem e depois vão embora
com o rabinho entre as per-
nas. Sempre agem na cro-
codilagem e tentam der-
rubar quem trabalha.

Neste boletim elenca-
mos apenas alguns avan-
ços. E eles: será que têm
algum ganho para divul-
gar? CLARO QUE NÃO!


