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CAMPANHA 
SALARIAL 2019

Essa será a primeira assembleia da 
categoria para a Campanha 

Salarial de 2019. Venha ajudar 
a construir nossas reivindicações. 

Sem participação não tem aumento!

A Campanha Salarial
é uma responsabilidade de 

TODA A CATEGORIA! PARTICIPE!

PRIORIDADE É A CAPEP!

29/11 (quinta-feira), 
às 19h, no Sindicato 

dos Metalúrgicos
(Av. Ana Costa, 55, Vila Mathias)

PRIMEIRA 
ASSEMBLEIA
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PRESSÃO FEZ EFEITO: EUSTÁZIO CAIU E 
GOVERNO PAGA PARTE DA DÍVIDA

A pressão dos servidores na campanha em defesa da CAPEP sur-
tiu efeito: O presidente da CAPEP, Eustázio, “pediu” exoneração do 
cargo no dia 30/10.

“Segundo ele, seu nome vem sendo vítima de movimentos políti-
cos”, disse a nota da Prefeitura. Esses “movimentos políticos” que diz a 
nota são as lutas dos servidores de Santos.

Outra conquista arrancada pela luta dos servidores foi o governo 
pagar parte da dívida. Dos R$ 7.247.194,54, o governo já pagou no dia 
29 de outubro R$ 2,2 milhões e prometeu pagar R$ 2,5 milhões em no-
vembro e os outros R$ 2,5 milhões em dezembro (além da contribuição 
patronal desses 2 meses).

Veja como foi nossa luta:

30/08
Tribunal de Contas julga as contas da CAPEP 
de 2015 IRREGULARES e multa o Eustázio; 

25/10
Assembleia sobre a CAPEP define novo ato 
no Paço e elegem comissão

10/10
SINDSERV denuncia que Hospitais, 
Clínicas e médicos estavam suspendendo 
atendimento por dívida da CAPEP;

29/10
Mais pressão: Ato dos servidores na 
Prefeitura arranca reunião com governo e 
pagamento de parte da dívida

18/10
Servidores fazem manifestação em defesa 
da CAPEP!

30/10
Eustázio pede pra sair e governo se 
compromete a pagar resto da dívida até 
dezembro


