É muito importante

ter vocÊ conosco!
Em meio à pandemia e retirada de direitos, é a união e a
mobilização que nos dão forças para lutar em defesa da
saúde dos trabalhadores e seguirmos firmes por nenhum
direito a menos. Por isso, queremos agradecer a você,
que já está aposentado(a), por seguir na luta conosco!

Relembre as
principais lutas do

SISMUC nesse período
de pandemia:

Em defesa da vida
e da saúde dos
trabalhadores,
principalmente,
dos servidores que
estão na linha de
frente, como da
saúde e da FAS.
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Vaza, Greca! Diante de
tantos ataques que os
servidores municipais
sofreram nos últimos anos,
somado ao descaso com
os trabalhadores durante
a pandemia, é hora de dar
um basta e unir forças
contra a reeleição desse
desgoverno.
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Volta às aulas segura,
só com vacina! Não
aceitamos nenhum
protocolo de segurança
menor que esse.
Queremos proteção
adequada para
todos os estudantes
e trabalhadores da
educação.
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Vaza, vereadores inimigos dos servidores e dos aposentados!
Eles aprovaram a retirada de direitos dos servidores, o pagamento parcelado
da licença-prêmio não usufruída, garantiram recurso extra para os
empresários do transporte coletivo sem obrigação de medidas coletivas
de proteção aos usuários durante a pandemia.
Alguns votaram contra os servidores só em alguns momentos,
outros sempre nos atacaram para mostrar lealdades ao
desprefeito Greca. Mas nenhum deles deve ser reeleito! Fora,
inimigos dos servidores e dos aposentados!

Vereadores inimigos dos servidores:

Alex Rato

Beto Moraes

Bruno Pessuti

Colpani

Cristiano Santos

Dona Lourdes

Dr. Wolmir

Edson do Parolin

Ezequias Barros

Fabiane Rosa

Geovane F.

Helio Wirbiski

Herivelto Oliveira

Jairo Marcelino

Katia Dittrich

Maria Manfron

Mauro Bobato

Mauro Ignácio Oscalino do Povo

Julieta Reis

Pier Petruzziello

Paulo Rink

Rogério Campos

Sabino Piccolo Serginho do Posto

Thiago Ferro

Osias Moraes

Tico Kuzma

Tito Zeglin

Toninho da
Farmácia

A solução não é o candidato,
e sim a união dos trabalhadores!

Zezinho
Sabará

Você também pode contribuir para essas
campanhas, conversando com seus familiares
e conhecidos. Usar a máscara do SISMUC
é uma forma de apoiar essa luta!

Nós, do SISMUC, queremos estar sempre perto de vocês!
Estamos com saudades dos nossos encontros regados a
café e aquele bolo delicioso! Mas, agora, o mais importante
é nos protegermos e cuidarmos da nossa saúde.
Ainda não é seguro nos reunirmos pessoalmente.
Mesmo assim, queremos estar próximos de vocês.
Fale com o SISMUC

Se você enfrenta dificuldades nesse momento de
pandemia, fale conosco pelo whatsapp (41)99661-9335.

