
Os Profissionais da Educação 
estão unidos na GREVE dos 
Servidores Públicos e pedem 
apoio da comunidade escolar

Para diminuir os salários e direitos dos 
servidores municipais, a Prefeitura e os 
vereadores governistas estão usando a 
desculpa de não ter dinheiro. 

Para isso colocaram em votação na Câmara 
um pacote de maldades que CONFISCA 
uma parte dos salários de quem trabalha 
ou trabalhou duro, que só pode resultar 
em perda por piorar o serviço público de 
qualidade para a toda população.

O Prefeito e seus vereadores querem 
aumentar a contribuição para a apo-
sentadoria e o tempo de serviço para 
aposentar, diminuir as férias e outros 
direitos dos trabalhadores.

Além de piorar as condições de trabalho, 

ainda cortam investimentos nas escolas, 
privatizam as creches, diminuem os qua-
dros de funcionários e isso não só nas 
escolas, mas também nos hospitais, ce-
mitérios, na limpeza da cidade, no SAMU 
e na Guarda Municipal. E ainda planejam 
aumentar o IPTU para os moradores das 
áreas periféricas da cidade.

Com isso, quem perde é você, CIDADÃO, 
que paga impostos e tem direito a ser-
viços públicos de qualidade, que são 
piorados e negados, e ainda sofre com 
desemprego, fome e inflação crescente.

Os trabalhadores da prefeitura nas esco-
las, hospitais, postos de saúde e demais 
serviços estão em GREVE para barrar mais 
esse arrocho salarial.

SINESP: Sindicato dos Gestores Educacionais do Ensino Público Municipal de SP 
(Supervisores, Diretores, Coordenadores Pedagógicos e Assistentes de Direção).

A LUTA É POR SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E
CONTRA O CONFISCO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES
NÃO SOMOS PRIVILEGIADOS NEM VAGABUNDOS, DAMOS NOSSAS VIDAS POR 
UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS, INCLUSIVE PARA SEUS FILHOS!

LUTE COM A GENTE CONTRA MAIS ESSA PERVERSIDADE!
SÓ A UNIÃO DO POVO VAI CONSEGUIR BRECAR A DESTRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS!
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Os Servidores Públicos estão em

G R E V E !
Para defender a Educação, a Saúde e demais 
serviços públicos prestados à população, 
que estão sendo destruídos pelos governos!

Essa luta precisa do povo unido!
Por isso os educadores de

seus filhos pedem seu apoio!


