LUTA POR MELHORES SALÁRIOS

SINTRASP ACIONA JUSTIÇA EM
BUSCA DO REAJUSTE SALARIAL
O Sintrasp impetrou uma ação
na Justiça para garantir o reajuste salarial da categoria.
O processo foi distribuído no
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, sob o nº 100376394.2018.8.260152, com a mediação do juiz Seung Chul Kim.
PREFEITO IRRESPONSÁVEL
A ação foi necessária porque a
Prefeitura de Cotia, de uma forma
irresponsável, não negociou com
o Sindicato, pelo menos, o repasse da inflação. INACEITÁVEL!
PRESIDENTE TONINHO
“Protocolamos a pauta de reivindicações em 16 de março, na
Prefeitura. Não tivemos nenhuma
resposta. A Administração não teve
nem a capacidade de dizer que não
iria nos atender”, afirma o presidente do Sintrasp, Toninho do Caps.

“Protocolamos
a pauta de
reivindicações
em 16 de março,
na Prefeitura.
Não tivemos nenhuma resposta.
A Administração
não teve nem a
capacidade de dizer que não iria
nos atender.”
Toninho do Caps

Diretores do Sindicato:Toninho, Ferreira e
Cordeiro protocolam pauta na Prefeitura

Presidente do Sintrasp

4 MILHÕES - DENÚNCIA APONTA QUE NOVO CONTRATO
PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS FICOU MAIS CARO

S, PREFEITURA ARRECADA
Cotia tem 5.836 Servidores. O valor da folha mensal
é de R$ 14.035.113,91, que multiplicado por 13, temos
um gasto anual com salários de R$ 182.456.480,83
Fonte: Portal da Transparência de Cotia; Ministério da Transparência
e Controladoria Geral da União e Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

PALAVRA DO
PRESIDENTE

A ADMINISTRAÇÃO TEM DINHEIRO SIM!

Toninho do Caps é presidente do Sintrasp

O Sintrasp junto à Comissão
de Servidores luta por melhores salários. Até aqui temos
tido dificuldades com o despreparo da atual gestão.
Não recebemos nenhuma
proposta de reajuste. Não fomos atendidos pelo prefeito e
seus secretários desde as últimas mobilizações contra a
retirada de direitos. Ou seja,
eles não estão nem aí!

Se não bastasse, a Prefeitura
paga gratificações de 100%
para alguns comissionados e
exorbitantes salários para os
“cabides” do alto escalão.
Quando nos mobilizamos,
agentes políticos e chefetes
perseguem e amedrontam o
trabalhador, sem pudor.
SERVIDOR(A): não precisa ter medo, porque eles são
passageiros. Lute conosco!

NOS ÚLTIMOS 16 MESES,

R$ 444.215.807,22
Quatrocentos e quarenta e quatro milhões, duzentos e
quinze mil, oitocentos e sete reais e vinte e dois centavos

A assessoria técnica do Sintrasp
realizou um levantamento a fim
de trazer as principais arrecadações de Cotia nos últimos meses.
As fontes oficiais são: 1) Portal
da Transparência do Município;
2) Ministério da Transparência e
Controladoria Geral da União; 3)
Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo.
Ou seja, não existe possibilidade da Administração Municipal
dizer que os números foram criados pelo Sindicato. São reais!

De janeiro a dezembro de 2017
e de janeiro a abril de 2018, tanto os repasses estaduais quanto
os federais, juntos, somam quase meio bilhão de reais.
Cotia tem 5.836 Servidores entre efetivos, contratados e comissionados. O impacto mensal da folha de pagamento é de mais de 14
milhões de reais, que multiplicado
por 13, temos um gasto anual de
R$ 182.456.480.83.
Ou seja, os números comprovam
que é possível conceder aumento.

LEVANTAMENTO - O Sintrasp
produz novo levantamento para
averiguar quanto desses R$ 14
milhões gastos mensalmente com
o total de Servidores são destinados aos cargos comissionados.
MUITOS FANTASMAS
O Sindicato tem recebido denúncias de funcionários fantasmas, ou seja, são aqueles espertalhões que ganham sem trabalhar.
No dito popular, são conhecidos
como vagabundos e prejudicam
os Servidores de carreira.

VEM AÍ MAIS UMA EDIÇÃO
A tão esperada Feira de calçados e roupas do Sintrasp será entre os dias 23 e 27 de abril.
O evento contém produtos top
de linha, como das marcas Nike,
Mizuno, Dakota, entre outros.
Além do grande leque de escolha, os associados terão ótimas
condições para efetuar o pagamento com parcelamento em até
6 vezes, sem juros.
DETALHES - Dia 23 de abril, a
feira será das 13 às 19 horas. Já
de 24 a 26, das 10 às 19 horas
e, no dia 27, das 10 às 16 horas.
O pagamento pode ser feito no
débito em conta corrente. Para
isso, é preciso apresentar o último holerite e o cartão do banco.
A feira será na subsede Cotia,
que fica na rua Água Marinha, 19,
Jardim Nomura.
APROVEITE MAIS UMA VANTAGEM EXCLUSIVA!
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