
Trabalhadores e trabalhadoras 
estão cada dia mais aderindo à 
greve, com mais unidades paran-
do em todas as regiões. É a união 
dos servidores públicos em defesa 
das aposentadorias, contra os ata-
ques de Ricardo Nunes em cima 
dos serviços públicos e da popu-
lação.

Para as unidades de Saúde, o 

Sindsep, juntamente aos servido-
res, garante o atendimento à po-
pulação, por ainda estarmos em 
um momento delicado de pande-
mia e com a vacinação acontecen-
do. Mesmo com os trabalhadores 
e trabalhadoras lutando por seus 
direitos, contra o PLO 07/21 de 
Ricardo Nunes, a população não 
ficará desassistida!

Seguimos em luta buscando o 
apoio e a força de todas e todos para 
vencermos essa batalha em defesa 
de nossas aposentadorias, do servi-
ço público e dos servidores!

facebook.com/sindsep

twitter.com/sindsep

11 2129-2999

www.sindsep-sp.org.br

11 97025-5497

instagram.com/sindsepsp
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JÁ COBROU VEREADORES PARA MUDAREM SEU VOTO?
Vamos botar pressão nos vereadores: SE VOTAR NO PLO 07/2021 (SAMPAPREV 2), NÃO VOLTA PARA CÂMARA!  
Será inimigo dos aposentados, dos servidores e do povo de São Paulo.

MOBILIZAÇÕES PARA DERROTAR O PLO 07/21 DE RICARDO NUNES!

Servidores do Hospital Municipal Alexandre Zaio, Região Sudeste, cruzam os braços em defesa de seus direitos.

Sindsep marcou presença em conversa com os 
trabalhadores da SUVIS Cidade Tiradentes, em que 
deliberaram pela participação na GREVE!

Trabalhadores apoiando a greve e aderindo ao 
movimento na Supervisão Técnica de Saúde do M’Boi 
Mirim, na Zona Sul.

Panfletagem na entrada dos funcionários do HSPM, 
chamando aos trabalhadores para as mobilizações, 
com grande aceitação.

Sindsep também esteve na Supervisão Técnica de Saú-
de de Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé, na Zona 
Norte, com ampla adesão ao movimento grevista.

Não ao pacotão   
de maldades do 
Prefeito Nunes!

QUARTA, 27.10 | 14 HORAS  
ATO/ASSEMBLEIA  
Câmara Municipal: 
Viaduto Jacareí, 100 

QUINTA, 28/10 
ATO CONJUNTO  
DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS,  
ESTADUAIS E FEDERAIS  

14 HORAS: 
Concentração na  
Câmara Municipal  

16 HORAS: 
Ato na Praça da República

Vá no link e envie mensagens para cada vereador: www.napressao.org.br/campanha/abaixo-o-sampaprev-2

A GREVE CRESCE!
ABAIXO AO SAMPAPREV 2

Envie imagens e informações ao 

WhatsApp do Sindsep  

(11) 97025-5497

MOSTRE A  
GREVE EM SUA 
UNIDADE/REGIÃO! 

Sua participação é importante.  
Lembre-se: tire fotos e grave vídeos com o 
celular deitado (posição horizontal), envie o 
nome da unidade, a região e o setor. Juntos 
derrotaremos o PLO 07/21 (Sampaprev 2) e a 
retirada de direitos por Ricardo Nunes.


