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USE FITA PRETA NO PULSO EM PROTESTO

QUEREMOS O RETROATIVO JÁ! 
PARALISAÇÃO E ATO/ASSEMBLEIA DIA 7

Iniciamos nossa paralisação no dia 6 para cobrar do governo o que nos é DEVIDO. 
O retroativo de maio de 2014, um direito nosso e não aceitamos que seja protelado. 

O governo diz que pagará na primeira quinzena de outubro, mas o prazo era 
no dia 30 de setembro, quando inclusive saiu o Decreto no Diário Oficial. Não po-
demos correr novamente esse risco de ficar esperando e nada sair, correndo o risco 
de jogarem ainda mais para frente o pagamento.

Temos que PARAR e nos manter unidos, exigir o pagamento. Vamos nos unir 
com as outras unidades que estão paralisadas e nos organizar regionalmente, com 
passeatas, distribuição de materiais, conversar com demais colegas de trabalho.

SIGA AS ORIENTAÇÕES DO COMANDO DE MOBILIZAÇÃO, 
NÃO ENTRE EM PROVOCAÇÕES DE CHEFIAS, 

FIQUE DE OLHO NO SITE DO SINDSEP - www.sindsep-sp.org.br

• Nas unidades eleger um representante para 
participar do comando;

• Dia 6 de outubro, às 16 horas haverá nova 
reunião do Comando de Mobilização no 
Centro de Formação do Sindsep, Rua Barão 
de Itapetininga,163 - 2º andar - para avaliar o 
movimento, apresentar o resultado da comissão 
de acompanhamento da PRODAM e COGEP e 
organizar as atividades da quarta-feira.

Quarta – 7 de outubro
• Concentração das manifestações às 10 horas na 
Rua Líbero Badaró, 561 (esquina com a Av. São 
João), próximo à Secretaria Municipal Assistência 
Desenvolvimento Social (SMADS), entre as 
estações São Bento e Anhangabaú do metrô;

• Caminhada pelo Centro e realização de 
assembleia para deliberar sobre a continuidade do 
movimento.

O Comando de Mobilização tirou 
os seguintes encaminhamentos para os próximos dias:


