
CONVOCAMOS UM REPRESENTANTE DE 
CADA ESCOLA PARA REUNIÃO NA SEDE

ATENÇÃO, EDUCADORES: VAMOS À LUTA

SERÁ DIA 5 DE JULHO, ÀS 19 HORAS. VENHA LUTAR POR SEUS DIREITOS

SERVIDOR(A): o Sintrasp 
Cotia convoca UM educador 
por escola para participar de 
importante reunião em nos-
sa sede, que fica na rua Água 
Marinha, 19, Jardim Nomura. 
Será dia 5 de julho, próxima 
quarta, às 19 horas.

POR QUE PARTICIPAR?
Porque juntos vamos de-

cidir os próximos passos da 
luta sobre os descontos dos 

dias parados e tratar da evo-
lução funcional prevista em 
lei que não está sendo paga.

Temos apenas uma opção: 
participar em peso da reu-
nião e nos organizarmos pa- 
ra combater injustiça e ob-
ter novos avanços. 

Contamos com a presença 
de UM representante por es-
cola. Lute com o Sindicato.

Juntos somos mais fortes!



DIVERGÊNCIAS POLÍTICAS NÃO  
PODEM TRAVAR NEGOCIAÇÕES

É de conhecimento de to-
dos que na cidade de Cotia 
existem diferentes vertentes 
políticas. Mas no momento, 
com um novo Governo, se 
faz necessário uma reflexão 
sobre o real papel conjunto 
para o desenvolvimento da 
cidade, como o que já se fez, 
e, principalmente, o que dei-
xou de ser feito. Sobretudo, 
as disputas do campo polí-
tico não devem ser maio-
res e causar prejuízos aos 
Servidores e população.

É preciso mais inteligência 
política para desemperrar os 
avanços os quais anseiam a 
categoria, bem como os muní-
cipes dependentes do serviço 
público de qualidade. Na polí-
tica não cabe ressentimentos. 

O Sindicato e Servidores 
buscam diálogo no sentido 
de mostrar à Administração 
a necessidade de reconhecer 
que, o abono dos dias para-
lisados é um primeiro passo 
para traçar nova história po-
lítica e social para Cotia.

ATO DA EDUCAÇÃO 
É PUNIDO POR FALTA 

DE MATURIDADE
Em março os profissionais 

da Educação de Cotia, enco-
rajados pelo desejo de avan-
çar em suas demandas, fo-
ram às ruas lutar contra o 
abandono no sistema de en-
sino, mais dignidade, melho-
res condições de trabalho e 
regularização de benefícios 
atrasados. Um ato legítimo! 

De acordo com os anseios 
dos trabalhadores, a justa pa-
ralisação foi necessária para 
mostrar o descontentamen-
to ao não cumprimento de 
pagamento dos direitos ga-
rantidos pelas Leis 628/80 e 
188/13, as quais se referem 
ao Plano de Carreira e evo-
lução funcional.

Sobretudo, os companhei-
ros foram severamente pu-
nidos com descontos e, ape-
sar das reuniões entre o 
Sindicato e a Administração 
sinalizarem avanços, nova-
mente as questões políticas 
travaram tudo. CHEGA! 

Comissão da Educação participa de reunião com a Administração

PRECISAMOS DE UM GESTOR QUE OLHE PARA O SERVIDOR
O Servidor de Cotia paga 

um preço muito alto pela 
falta de compromisso dos 
últimos gestores. 

Acumuladas perdas sa-
lariais, atrasos nos paga-
mentos de direitos assegu-
rados em lei, além da falta 
de estrutura decente de 
trabalho precariza a pres-
tação de serviços e desmo-
tiva toda categoria.

Exigimos valorização!

DIÁLOGO - Pautado sem-
pre em um diálogo transpa-
rente com a Administração, 
o Sintrasp busca com vee-
mência propor soluções.

Para isso, nos reunimos al-
gumas vezes com o Governo 
Municipal a fim de apresentar 
soluções que exigem atenção 
urgente, como o pagamento 
referente à Lei 628/80, que 
trata da licença-prêmio, quin-
quênio, sexta-parte, auxílio 

natalidade, abono de per-
manência, férias em pe-
cúnia (desde de 2009), e 
também pela Lei 188/13, 
que trata de progressões 
do Plano de Carreira e evo-
lução funcional.

“A Prefeitura deve se sensi-
bilizar e negociar com mais 
responsabilidade. Enrolar 
o Sindicato e a categoria é 
inadmissível”, afirma o pre-
sidente Toninho do Caps.


