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COBRAMOS REAJUSTE SALARIAL
PARA TODOS OS SERVIDORES

MAS SOMENTE PROFESSORES, GUARDAS E VIGIAS FORAM CONTEMPLADOS
Desde o início da nossa Campanha Salarial, em março, nos
reunimos com a Administração
a fim de cobrar melhores salários para todos os Servidores.
Jamais defendemos reajuste salarial para uma parte da categoria, mas a todo o coletivo. Porém,
essa Campanha, mais uma vez,
reafirmou que quando um grupo
de Servidores se organiza com o
Sindicato obtém avanços.
Veja só: os Professores PEBs I
e PEBs II garantiram reajuste de
6,5% (sendo 3,5% e 3%). Já os
PDIs I e II tiveram a aplicação
do Piso Nacional do Magistério.
Os Guardas, com a alteração
de referência salarial, atingem
ganhos de 10,25%. O Sindicato
alerta que ainda temos um dos
salários mais baixos da região
e a pressão vai continuar pelo

Aí não, né Rogério
COBRAMOS MELHORES
CONDIÇÕES DE TRABALHO
A imagem abaixo não é uma ficção. É a realidade do Almoxarifado
da Prefeitura. Veja na página 4 nossa atuação permanente para combater esses absurdos e garantir melhores condições de trabalho.

GANHO - Vigia mostra o valor do Piso
que era pago pela Prefeitura, em 2016;
abaixo, diretores João, Marta e Antônio
acompanham votação do reajuste
PRESSÃO NA CÂMARA - Servidores lotam a Casa do Povo para exigir respeito

cumprimento de um compromisso assumido para a revisão
do Plano de Carreira - PCCS.
VIGIAS - O maior reajuste e
merecido, de 21,55%, foi para
os Vigias, que junto ao Sintrasp,

desde 2014, vem lutando por
uma correção salarial.
Isso prova, companheiros, que
os ganhos só serão obtidos por
meio do Sintrasp. Junte-se a nós!

Veja nas páginas 2 e3

ASSEMBLEIA DECIDE SE ENTRAREMOS NA JUSTIÇA
PARA REIVINDICAR O REPASSE INFLACIONÁRIO
SERÁ DIA 28 DE SETEMBRO, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DO SINTRASP
No Brasil todos os trabalhadores têm, pelo
menos, o repasse inflacionário anual. Porém,
no serviço público, sempre há uma dificuldade criada pelas Administrações em razão da
falta de planejamento orçamentário. Tem dinheiro para tudo e para todos, menos para os
Servidores que dão o sangue no dia a dia.
Desde março, em todas as negociações de
Campanha Salarial, cobramos da Prefeitura uma proposta concreta que contemplasse

toda a categoria. Mas apenas uma parte foi alcançada. Por isso, dia 28 de setembro, às 18
horas, na sede do Sintrasp - Rua José Bacarelli, 109, Vila Campesina, vamos realizar uma assembleia para decidir se o Servidor quer continuar a luta por melhores salários na Justiça.
SERVIDOR(A): trabalhador e Sindicato são
fortes quando estão unidos. E o momento exige união para evitar mais perdas.
Compareça na assembleia. NÃO FALTE!

Acesse www.sintrasp.com.br - Atualizamos nossa página diariamente
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NÚMEROS MOSTRAM QUE HOUVE GANHOS

São grandes as perdas salariais dos Servidores de Osasco; e contemp
Números levantados comprovam que houve ganhos. O problema é que as perdas salariais
dos Servidores ainda são reais
e contemplar apenas uma parte da categoria, na avaliação da
diretoria do Sindicato, é tapar o
sol com a peneira.
AUMENTO DO VA - O que não
podemos esquecer é que tivemos um aumento de R$ 57,00
no VA - Vale-alimentação, sendo
o maior dos últimos cincos anos.
A conquista contempla mais de
15 mil Servidores ativos e quase
4 mil Aposentados.
QUEREMOS MAIS!
Além de reajuste salarial com
ganhos reais, queremos a equiparação urgente do vale-alimentação (VR), conforme o valor ideal
apontado pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos).
Companheiros(as): em 2018,
na Campanha Salarial, já temos
o caminho para novos avanços:
se organizar com Sintrasp e participar de todas as convocações!

EDITORIAL

A UNIÃO DO TRABALHADOR VENCERÁ A CRISE
O Brasil passa hoje por momentos difíceis.
São cortes dos direitos dos trabalhadores, corrupção generalizada, instituições corrompidas,
inclusive o serviço público ainda pior.
Estamos em um momento no qual os gestores públicos dificultam ainda mais as negociações, com choradeiras e mais choradeiras, a
fim de colocar o Servidor para pagar as contas
das péssimas gestões públicas.
Enquanto malas de dinheiro voam pelas ruas
do País e são encontradas em apartamentos de
luxo na Bahia, querem congelar nossos salários, retirar a estabilidade do funcionalismo e
impedir a atuação sindical.

O Sintrasp, com uma diretoria engajada e direcionada em lutar pelos interesses do Servidor,
tem feito o seu papel com responsabilidade,
muito trabalho de base e intensas negociações
com a Administração Municipal.
Mesmo em tempo de crise, graças ao nosso
empenho, conseguimos o melhor reajuste do
vale-alimentação dos últimos cinco anos. No
entanto não estamos satisfeitos, porque ainda
temos muitos trabalhadores contando as moedas para pagar as suas contas.
A solução para todos esses desmandos é a
unidade da classe trabalhadora!
Toninho do Caps é presidente do Sintrasp
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OS. MAS AINDA É POUCO! QUEREMOS MAIS!

mplar apenas uma parte da categoria é tapar o sol com a peneira!

Trabalho exclusivo com os Aposentados ganha
força. Eles merecem toda atenção da entidade

ACESSE

NOSSO SITE
www.sintrasp.com.br

Nosso Sindicato iniciou, recentemente, um trabalho fundamental com os Servidores aposentados. São pessoas que prestaram
valorosos serviços à nossa cidade e estavam esquecidas.

AÇÕES - Já realizamos café da
manhã com sorteio de brindes,
bingo, arraiá e muitas outras
ações. A diretora do Sintrasp, Elisabeth Vianna, que é responsável pela Pasta dos Aposentados,

afirma: “Agradeço a confiança do
presidente Toninho do Caps. Temos nos empenhado para exercer o melhor trabalho. Aposentados venham ao Sintrasp porque
aqui você é valorizado!”

AÇÕES EM ANDAMENTO - Nosso Sindicato tem muitas ações em andamento. As princi-

pais são: 1) Luta pela regulamentação da jornada 12 por 36 e retorno das folgas; 2 ) Prorrogação da licença-maternidade para 180 dias; 3) Formação de grupos de trabalho de Motoristas,
Atendentes e Administrativos da Saúde e Apoio da Educação; 4) Intensificamos o pedido de avaliação dos técnicos e engenheiros do trabalho para constatar se existe direito à insalubridade.

É a nossa página oficial.
Todos os dias publicamos
matérias atualizadas com
as principais ações da diretoria. Na prática, o site do
Sindicato é um jornal diário, que traz nosso trabalho.
Acesse! Compartilhe!
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BOAS CONDIÇÕES DE TRABALHO JÁ!

Técnico de Saúde e Segurança no Trabalho do Sintrasp constata
situações precárias. Sindicato age e até já interditou a Biblioteca
Nos últimos dois anos, o Sintrasp tem intensificado o trabalho de base em todos os sentidos, inclusive na questão de
melhores condições de trabalho.
Contratamos um técnico em
Saúde e Segurança e de lá pra
cá não paramos. Já interditamos
locais insalubres, em condições
precárias, até a Administração
resolver problemas específicos.
A luta continua e o Servidor é
fundamental neste processo de
transformação. DENUNCIE. Ligue no Sintrasp 2284.3500

Sintrasp na Biblioteca

Central

porte ilegal

Sintrasp combate trans

SINTRASP
DENUNCIA

HOSPITAL E MATERNIDADE AMADOR AGUIAR - Falta
produto de limpeza, bola de
algodão e material de escritório. E aí secretário, é justo?!

Sintrasp durante reunião com representantes da Guarda
para cobrar segurança aos companheiros com coletes vencidos

Sintrasp no Almoxarifad

o Amador

Sintrasp mostra trocado
r de

criança

EF Turíbio

Sintrasp na Escola EM

Santo Antônio

Sintrasp no Cemitério

POLICLÍNICA - Falta tudo.
Produto de limpeza, caneta,
lápis, papel sulfite, copo, papel higiênico e funcionários,
inclusive chefe para dar um
suporte aos funcionários nas
primeiras horas. A diretora se
acha a xerife da Zona Norte e
ameaça demitir ou transferir
quando é cobrada. Ainda não
cumpre o seu papel de chefe e coloca funcionários para
controlar o horário dos médicos. SE LIGA, XERIFE!
CAÇAMBA DE CAMINHÃO
NÃO É LUGAR DE TRABALHADOR - Cansamos de cobrar a Prefeitura. Tem trabalhador sendo transportado em
caçamba de caminhão. Já denunciamos o caso e até a Polícia já apreendeu um caminhão.
Trabalhador não é ferramenta
e muito menos lixo.
OPERAÇÃO ÁGUA LIMPA A maioria das caixas d’águas
dos próprios municipais está
sem limpeza periódica, sem
dedetização e desratização.

GINÁSIO DE ESPORTES
JOSÉ LIBERATI - Diretores do
Sintrasp estiveram no Ginásio
porque, infelizmente, um
trabalhador morreu eletrocutado.
A falta de equipamento de
proteção e treinamento dos
trabalhadores são os principais
causadores de vítimas fatais.
Por isso, nossa pressão
por prevenção e melhores
condições de trabalho vão
continuar, visando a segurança!

Sintrasp exige melhoria
s em

UBS Gatti

ergue irregular

Sintrasp denuncia Alb
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MAIS SEGURANÇA NAS ESCOLAS - É necessário garantir
segurança aos profissionais do
setor da Educação. Tem Professor sendo assaltado nas escolas e crianças vulneráveis.
E aí, secretários de Educação
e Segurança: vão esperar alguém morrer, porque hoje
eles já vivem com os traumas
do assalto. VAMOS AGIR!!!
DENUNCIE - Ligue no Sindicato 2284.3500. Não se cale.
Seus dados serão preservados no mais absoluto sigilo.

