
ASSEMBLEIA DECISIVA

SERVIDOR(A):  
Nosso Sindicato convoca toda a catego-

ria, sem exceção, para mais uma e decisi-
va assembleia de Campanha Salarial.

DATA, HORÁRIO E LOCAL
Será dia 21 de junho, às 18 horas, na 

Câmara Municipal, que fica na rua Joseph 
Paul Julien Burlandy, 250, Parque Gabriel.

ASSEMBLEIA IMPORTANTE
A assembleia definirá os próximos pas-

sos da luta e apresentará o resultado da 

21
ÀS 18 HORAS, NA CÂMARA MUNICIPAL
DE JUNHO PARTICIPE!

reunião mais recente entre o Sindicato e 
a Prefeitura, quando na ocasião informa-
mos o Executivo que a categoria não acei-
tou os 1,56% de rejuste salarial proposto.

FALA AÍ, PRESIDENTE
“A luta sindical organizada se faz com 

a participação dos trabalhadores. É mo-
mento de toda a categoria se unir e juntos 
definir o melhor para o coletivo. Participe 
da assembleia e faça a diferença”, afirma 
o presidente da entidade, Milton Vianna.

3 DE MAIO - Nosso presidente Milton durante 
assembleia que rejeitou os 1,56% de repasse salarial



SINDICATO PROPÕE CRIAÇÃO DE 
COMISSÃO PARA AVANÇAR MAIS

SERVIDORES DE CADA LOCAL DE TRABALHO VÃO 
ESCOLHER OS REPRESENTANTES EFETIVO E SUPLENTE

Dirigentes do Sindicato percor-
rem todos os locais de trabalho 
a fim de convocar os Servidores 
para a assembleia decisiva de 21 
de junho, às 18 horas, na Câmara.

FICHA PARA ESCOLHA - Além 
disso, temos deixado nos depar-
tamentos uma ficha para escolha 
de representantes que irão com-
por a Comissão de Servidores.

Essa Comissão dará  sustentação 
em algumas ações da entidade.

Cada unidade deverá escolher 
os representantes efetivo e su-
plente (serão dois). Em seguida, 
DEVE colocar os nomes e alguns 
dados dos escolhidos e logo abai-
xo os Servidores deverão assinar 
para legitimar as indicações.

LINHA DE TRABALHO
Milton Vianna, presidente do 

STSPMH, afirma: “A atual diretoria 
tem uma linha de trabalho a qual 
o Servidor está inserido e sempre 
estará. É fundamental a participa-
ção de todos. Juntos queremos 
e já estamos construindo um fun-
cionalismo forte e organizado”.

ACESSE NOSSO SITE E FIQUE BEM INFORMADO

WWW.STSPMH.COM

Nosso Sindicato tem um site dinâmico. Trazemos cada de-
talhe de ações gerais e deixamos o Servidor sempre bem in-
formado. Na página, também tem links para as redes sociais.


