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TODOS À ASSEMBLEIA GERAL NO 
DIA 10, ÀS 18 HORAS. VAMOS À LUTA!

De acordo com as leis traba-
lhistas, todos os brasileiros têm, 
pelo menos, a cada ano, direito 
ao repasse inflacionário. 

Porém, infelizmente, no servi-
ço público, sempre existem difi-
culdades criadas pelas Adminis-
trações em razão da falta de um 
planejamento orçamentário.

Tem dinheiro para tudo e para 
todos, menos para os Servidores 
que dão o sangue no dia a dia. 

Desde 28 de março, em todas 
as reuniões da Campanha Sala-
rial, cobramos da Prefeitura uma 
proposta concreta que contem-
plasse toda a categoria. Mas a 
resposta foi REAJUSTE ZERO.

 Por isso e muito mais, dia 10 
de outubro, às 18 horas, na sede 
do Sintrasp - rua Água Marinha, 
19, Jardim Nomura - vamos rea-
lizar assembleia para definir-

CATEGORIA VAI DECIDIR OS PRÓXIMOS PASSOS DO REPASSE INFLACIONÁRIO

mos nova estratégia para reaguir. 
SERVIDOR: trabalhador e Sin-

dicato são fortes quando unidos. 
E o momento exige forte união 
para evitar ainda mais perdas. 
Compareça. NÃO FALTE!

Nosso presidente Toninho do 
Caps afirma: “Só a união vai nos 
fazer chegar a um consenso. A 
presença dos Servidores é fun-
damental. Juntos venceremos”. 

Veja mais na página 2

UNIÃO - Temos nos esforçado, através 
de assembleias com toda a categoria 
e encontros com a Administração, para 
assegurar avanços para os Servidores

O Sintrasp tem realizado uma forte atuação 
juntos aos Servidores nos locais de trabalho. 
Com isso, além de conhecer de perto muitos 
dos dramas enfrentados e propor soluções 
efetivas, a entidade mostra a que veio.

Diariamente, nossos dirigentes participam 
de várias reuniões nos setores. Também re-
cebemos dezenas de trabalhadores em nossa 
sede social para tirar dúvidas e obter orien-
tações sobre seus direitos e deveres.

Fazer mais e melhor é o nosso lema. Des-
de o início deste ano acompanhamos algu-
mas das dificuldades enfrentadas na Saúde, 
Obras e Educação. Realizamos visitas com 
um perito para emitir laudo a ser encami-
nhado para a Prefeitura. Tudo feito com mui-
to empenho para que nenhum direito do Ser-
vidor seja desrespeitado pelo Governo. 

Acompanhem algumas das visitas realiza-
das recentemente. Veja mais na página 4

SINTRASP CADA VEZ MAIS PRÓXIMO DO SERVIDOR 
NOSSOS DIRIGENTES PERCORREM TODOS SETORES

Cobramos solução!
CEMITÉRIO CAUCAIA TEM 

ESTRUTURA PRECÁRIA
Faltam EPIs (Equipamentos de 

Proteção Individual) e uniformes 
adequados no Cemitério Caucaia. 
Constatamos tudo isso de perto 
em nossa mais recente fiscaliza-
ção. Veja mais na página 3

FORTE PRESSÃO - Presidente Toninho do Caps lidera nossa última assembleia; 
presença do Servidor no próximo encontro fará toda diferença. Esperamos você!

NO DIA A DIA ESTAMOS EM UM POSTO DE TRABALHO DIFERENTE!

Acesse www.sintraspcotia.com.br - Atualizamos a página diariamente!



Expressinho - www.sintraspcotia.com.br - 2 

TODOS À LUTA POR POR AVANÇOS REAIS
Dia 10 de outubro será definido se entraremos na Justiça ou não

Estamos bem cansados de ou-
vir desculpas do Governo Mu-
nicipal. Entra ano sai ano, entra 
prefeito sai prefeito e a situa-
ção continua a mesma. Até pa-
rece que o Servidor está pedindo 
esmolas. Mas a realidade é uma 
só: a Administração não respeita 
os direitos básicos da categoria.

Reajuste salarial com o repas-
se da inflação do acumulado do 
último ano, no mês da data-base, 
é o mínimo que um governante 
deve ofertar para quem sustenta 
todos os serviços da cidade. 

Porém, mesmo com as diver-
sas reuniões realizadas, na ten-
tativa de obter ao menos o re-
passe da inflação, não nos foi 
apresentado nenhum índice de 
reajuste pela Administração.

AÇÃO - Agora nosso papel é 
convocar a categoria. Devemos 
sim ou não entrar na Justiça ou 
buscar novas alternativas de luta 
por melhores salários e condi-
ções dignas de trabalho? Essa é 
uma decisão que não podemos 
tomar sozinhos, assim como ne-

Fico feliz em ver o resultado das ações. Um 
número cada vez maior de Servidores nos 
procuram para se associarem. Isso mostra a 
conscientização do trabalhador, em fortalecer 
sua entidade representativa.

Nosso desafio é fazer com que essa nossa 
parceria seja permanente e cresça a cada dia 
em busca de ganhos concretos e preservação 
de direitos, como a estabilidade, concurso pú-
blico, o fim das terceirizações e garantir apo-
sentadoria digna para o funcionalismo, atra-
vés de uma luta árdua e sem trégua contra a 
Reforma da Previdência do Governo Temer.

Toninho do Caps é presidente do Sintrasp

EDITORIAL

Ser dirigente sindical não é nada fácil, com-
panheiros. Aliás, só é fácil para aqueles que 
empurram suas responsabilidades com a bar-
riga. Isso não acontece no Sintrasp. Pelo con-
trário, aqui nós temos ampliado os esforços 
para atender as demandas da categoria e nos 
aproximado muito dos trabalhadores direta-
mente em seu posto de trabalho.

Além de ver as condições em que cada um 
dos companheiros realiza as suas tarefas diá-
rias, levamos para eles o conforto de terem 
ao seu lado uma entidade que luta verdadei-
ramente pelos seus direitos e que busca no-
vos avanços para o funcionalismo municipal.

SINDICATO-SERVIDOR: A MELHOR SINTONIA!

PRESSÃO AUMENTA - Temos realizado um esforço diário para garantir um aumento salarial digno para a categoria

nhuma outra é feita sem consul-
tar a categoria. Por isso convoca-
mos todos a estarem presentes 
em nossa próxima assembleia 
geral. É importante a participa-
ção de todos os companheiros.

Será no dia 10 de outubro, às 
18 horas, na sede do Sintrasp, 
que fica na rua Água Marinha, 

19, Jardim Nomura. Nossos di-
retores vão liderar este encon-
tro que irá colocar em votação 
a proposta. O Jurídico também 
estará presente para esclarecer 
dúvidas e orientar todos os com-
panheiros de como esse proces-
so funciona na prática.

Nosso presidente Toninho do 

Caps comenta: “Será um momen-
to único para colocarmos em de-
bate as necesidades da catego-
ria. Todos queremos reajuste e 
essa é a única alternativa apa-
rente de fazer o Governo se me-
xer. Estaremos abertos para ou-
vir novas ideias e colocar o tema 
em votação. Vence a maioria”!
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Vamos realizar palestra sobre  câncer de mama 
Ação faz parte do calendário do Outubro Rosa

Em alusão à Campanha Outu-
bro Rosa, que visa combater e 
orientar sobre o câncer de mama, 
iremos promover mais uma mi-
nistração. Dia 9 de outubro, às 15 
horas, vamos realizar uma pales-

tra para todas as Servidoras, para 
falar do mal que acomete milha-
res de brasileiras todos os anos.

Vamos falar sobre fatores que 
levam a desenvolver a enfermida-
de, dar dicas de como fazer o au-

toexame, orientar sobre sintomas 
e falar dos tratamentos disponí-
veis. Não perca! Será dia 9 de ou-
tubro, às 15 horas, na antiga Pro-
cotia, que fica na rua Jorge Caies, 
306, Jardim Nomura. Participe!

JURÍDICO ATENDE 
TODA A QUINTA, 

ÀS 8 HORAS

A Dra. Letícia Gon-
çalves, responsável 
pelo nosso Departa-

mento Jurídico, reali-
za plantão as quintas, 
a partir das 8 horas. 
Traga suas dúvidas  

e acompanhe 
o andamento de seu 
processo direto em 

nossa sede. Exclusivo 
para todos sócios!

CRESCE O NÚMERO DE SÓCIOS - Este ano tivemos um aumento significativo no núme-
ro de Servidores que se associaram ao Sindicato. Com isso, nossa luta só tem a ganhar, pois teremos 
melhores condições de lutar pela categoria. Faça o mesmo e conte com vantagens exclusivas! Você 
pode preencher a ficha em nosso site www.sintraspcotia.com.br e mandar escaneado para o e-mail: 
 contato@sintrasp.com.br. Se preferir ligue 4616.5746 que um de nossos diretores irá até você.

EXIGIMOS MAIS ATENÇÃO AOS SERVIDORES
Cemitério de Caucaia do Alto está em uma péssima situação

Durante uma série de visitas 
da equipe de dirigentes do Sin-
trasp junto ao nosso perito em 
saúde e segurança do trabalho 
Leonardo Rolim, flagramos sé-
rias irregularidades no Cemité-
rio de Caucaia do Alto, uma das  
áreas mais remotas da cidade.

 A precariedade prejudica o 
trabalho do Servidor. Em uma 
sala muito pequena onde funcio-
na a administração, há um teto 
baixo e com acúmulo de calor 
em dias quentes. A hidratação 

dos Servidores é feita por galões 
com temperatura ambiente ao 
lado de botijão de gás. O banhei-
ro, que também funciona como 
vestiário, está com a porta dani-
ficada e com vaso deteriorado.

Para a realização dos enterros 
e demais tarefas, não são ofe-
recidos os devidos EPIs e nem 
uniformes adequados. Falta o 
profissional para exumação e o 
serviço é feito por outros traba-
lhadores sem condições de rea-
lizar tal atividade segurança.

 LOCAL INADEQUADO - Para 
piorar ainda mais, não existe lo-
cal para as refeições. A peque-
na copa, utilizada para alimen-
tação, quando ocorre velório é 
ocupada por familiares. Assim 
os trabalhadores ficam sem lo-
cal adequado para almoçar e se 
alimentam em área externa.

Um laudo técnico foi encami-
nhado para a Prefeitura com os 
apontamentos. Nosso presiden-
te Toninho do Caps afirma: “Sub-
meter os companheiros a uma 
situação de extrema precarieda-
de chega a ser desumano. Cobra-
mos que a Prefeitura faça logo 
as adequações e ofereça condi-
ções mais dignas, do contrário 
faremos essas cobranças de for-
ma jurídica”. Estamos de olho!

AÇÃO - Cobramos solução para  as  irregularidades no Cemitério Caucaia do Alto

PÉ DO OUVIDO - Dirigentes do 
Sindicato conversam com Servidores
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VISITAS NA BASE SÃO AMPLIADAS
Temos percorrido diversos setores para averiguar as condições de trabalho

Em 2017, implantamos uma 
nova política de aproximação 
com toda categoria. Intensifi-
camos nosso trabalho de base 
e abrimos ainda mais as por-
tas para os Servidores. 

Nos últimos meses, visitamos 
os setores da Saúde, Educação 
e Obras. Fomos à base ouvir as 
dificuldades do trabalhador e 
saber sobre os anseios gerais a 
fim de propor soluções efetivas 
junto ao Governo. E isso é só o 
começo. Estaremos em breve 
em ainda mais setores! Lideranças são recebidas na Escola Caputera para ampliar o diálogo

GARANTIMOS GANHO PARA A EDUCAÇÃO
Os Educadores se organizaram 

e deflagraram greve em prol da 
regularização do pagamento de 
benefícios atrasados, melhores 
condições de trabalho e reajuste 
dos salários. No entanto, a Admi-
nistração não reconheceu a legi-
timidade da greve e não nego-
ciou. Assim foram efetuados os 
descontos dos dias parados. 

Quando o Sintrasp foi acionado 
pelos companheiros para intervir 
e propor novo diálogo com o Go-
verno, houve sinais de avanços, 
mas depois as negociações em-
perraram. Quando percebemos 
um entrave, acionamos nosso Ju-

ORIENTAÇÃO JURÍDICA - Dra. Wanessa Verneque ouviu os companheiros e apresentou sugestões para os diálogos

VEM AÍ A FEIRA 
DE ROUPAS

Entre os dias 23 e 27 de ou-
tubro, o Sintrasp vai realizar 
uma excelente feira de roupas 
e calçados de várias marcas de 
referência. Os Servidores as-
sociados podem fazer o paga-
mento com desconto em folha 
em até seis vezes, com a pri-
meira parcela somente para 
dezembro. Aproveite a ocasião 
para renovar o seu guarda
-roupa e presentear seus fami-
liares e amigos. Será em nossa 
sede. Não fique de fora dessa 
e confira a linha de vestuário 
com produtos de qualidade 
exclusiva para os Servidores.

rídico, que impetrou ação na Jus-
tiça. A partir da audiência de re-
conciliação, as negociações com 
a Prefeitura foram retomadas. 

Foram realizados vários encon-
tros entre Sintrasp, Comissão de 
Educadores e Governo. Depois de 
uma forte pressão nossa, conse-
guimos avançar e a Administra-
ção nos convocou para uma reu-
nião na Secretaria de Educação.

Lá, o prefeito Rogério Franco 
se comprometeu a devolver os 
valores descontados mediante 
reposição, retirou as faltas dos 
prontuários e anunciou também 
a liberação de mais R$ 6 milhões 

parcelados até o fim do ano para 
regularizar direitos atrasados.

VITÓRIA - Nosso presidente 
Toninho do Caps comenta sobre 
as decisões da Prefeitura: “Fize-
mos nosso papel de represen-
tantes dos trabalhadores e con-
seguimos mostrar ao Governo 
a disposição de luta dos Educa-
dores em busca da manutenção 
dos seus direitos. Agora vamos 
acompanhar de perto o cumpri-
mento e a consolidação do que 
foi acordado. Tenham certeza de 
que estamos atentos para obter 
novos avanços para a Educação”.

VAMOS EM FRENTE!!!

DA SEMANA 
DO SERVIDOR!
No mês de outubro, mais pre-

cisamente no dia 28, é celebra-
do em todo o País o Dia do Ser-
vidor Público. Para comemorar 
essa data tão importante o Sin-
trasp vai realizar a Semana do 
Servidor, na sede Cotia.

Nos dias 9, 10 e 11 de outu-
bro, das 8 às 17 horas, vamos 
oferecer aos Servidores associa-
dos ou não uma gama de servi-
ços sem custo. Haverá corte de 
cabelo grátis (por ordem de che-
gada), das 9 às 13 horas, com os 
profissionais do Stúdio Vegas.

Uma equipe de dentistas vai 
realizar exame clínico com ava-
liação e limpeza e, no dia 10 (ter-
ça), das 13 às 16 horas, um of-
talmologista vai fazer exame de 
vista. Não fique de fora. Será na 
sede Cotia, que fica na rua Água 
Marinha, 19, Jardim Nomura.

A divulgação da programação 
completa será feita em nosso 
site e em todas as redes sociais 
do Sindicato. Acesse sempre 
e fique bem informado!

PARTICIPE 


