
TODOS À PRAÇA MATRIZ, 31/10, ÀS 16 HORAS
ATENÇÃO, SERVIDORES

SERVIDOR(A): dia 31 de 
outubro, às 16 horas, vamos 
nos concentrar em frente à 
Praça Matriz para em segui-
da realizar uma assembleia 
que definirá ações conjun-
tas entre o Sindicato e as Co-
missões de Servidores de ca-
da segmento na defesa de 
direitos já conquistados.

A Prefeitura pretende pas-
sar proposta maldosa que tira 
direitos dos Servidores, como 
sexta-parte, quinquênio, cau-
sando ainda prejuízos nas fé-
rias e licença-prêmio.

NÃO VAMOS ADMITIR!
TODOS À LUTA!

VAMOS À LUTA PARA MANTER A 
SEXTA-PARTE E O QUINQUÊNIO

COMISSÕES DE SERVIDORES UNIDAS 
PELA MANUTENÇÃO DE DIREITOS

Dia 25 de outubro, à noite, na sede em Cotia, o funcio-
nalismo uniu-se contra o corte de direitos básicos dos 
Servidores e de forma conjunta acreditamos que o BEM 
triunfará sobre o MAL. Na ocasião, foi definida uma as-
sembleia na Praça Matriz, dia 31/10, às 16 horas. 

O SINTRASP liderará todos os movimentos (como enti-
dade representativa) com o total apoio de COMISSÕES DE 
SERVIDORES, compostas por profissionais da Educação, 
Guardas Civis, Saúde, Obras, Defesa Civil e Trânsito.

É FUNDAMENTAL a presença de todos os companhei-
ros na Praça da Matriz. Convoque o seu colega de traba-
lho e fortaleça o justo movimento para mantermos nos-
sos direitos. A luta faz conquistas!

O MOMENTO EXIGE UNIÃO DE TODA A CATEGORIA!

Diretores do Sintrasp e Comissões de Servidores definem assembleia

ASSEMBLEIA GERAL - EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO - O Presidente do SINDI-
CATO DOS TRABALHADORES EM SER-
VIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
OSASCO E COTIA, no uso de suas atribui-
ções conferidas pelo estatuto da entidade sin-
dical, convoca toda categoria dos Servidores 
Públicos e Empregados Públicos Municipais 
da Prefeitura do Município de Cotia, sócios e 
não sócios, para a assembleia geral extraordi-
nária que se realizará dia 31/10, às 16 horas, 
em primeira convocação, e segunda convo-
cação, às 17 horas, na Praça Matriz - Cotia/
SP para discussão e deliberação acerca da 
seguinte e exclusiva ordem do dia: Deflagrar 
greve geral da categoria caso seja aprova-
do uma Proposta de Emenda à Lei Orgânica 
nº2/2017, de autoria do Executivo, que re-
tira direitos assegurados constitucionalmen-
te. Cotia, 26/10/2017. Antônio Rodrigues 
dos Santos - Presidente.



28 DE OUTUBRO - DIA DO SERVIDOR
PREFEITO ROGÉRIO FRANCO DÁ 
PRESENTE DE GREGO. SAI PRA LÁ!

SERVIDOR(A): justamen-
te no mês em que comemo-
ramos o Dia do Servidor, o 
prefeito de Cotia, Rogério 
Franco, oferece um presen-
te de grego para a categoria.

A expressão “presente de 
grego” significa o recebimen-
to de algum presente ou dá-
diva que traz prejuízo ou 
não acontece beneficamente, 
como era para ser. Surgiu a 
partir da Guerra de Tróia.

Na Guerra de Tróia, um ca-
valo de madeira foi deixa-
do junto aos muros de Tróia 
pelos Gregos, como um pre-
sente. Os troianos levaram o 
cavalo para dentro de seus 

muros, acreditando que su-
posto presente era uma ren-
dição dos gregos. 

No entanto, dentro do cava-
lo se encontravam vários sol-
dados gregos. Durante a noi-
te e após os troianos terem se 
embebedado e a maioria es-
tar dormindo, os gregos abri-
ram os portões para que todo 
o exército entrasse e destruís-
se a cidade. Daí a expressão 
“presente de grego”.

REALIDADE - Na calada da 
noite, e sem debater com a 
categoria, a Prefeitura é auto-
ra de uma proposta que retira 
direitos legítimos de todos os 
Servidores, como sexta-parte 

e quinquênio, além de preju-
dicar direitos como férias e 
licença-prêmio.

QUE PRESENTE ESTRANHO 
PARA OS SERVIDORES: É DE 
GREGO OU NÃO? 

“A Prefeitura, em vez de re-
solver problemas existentes, e 
que não são poucos, como me-
lhores condições de trabalho, 
salários dignos e valorização 
efetiva da categoria, apresen-
ta um projeto maldoso. Nós 
que damos um duro danado 
no dia a dia para mantermos 
a cidade em pleno funciona-
mento, não merecemos isso”, 
afirma o presidente Toninho 
do Caps. VAMOS À LUTA!


