
ATENÇÃO, SERVIDOR DE COTIA
PREFEITO JÁ CONHECE NOSSOS ANSEIOS E
REALIZA ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO

SERVIDOR(A): como  to-
dos sabem estamos em
Campanha Salarial. É um
momento delicado entre o
CAPITAL x TRABALHO.

Ou seja, a Prefeitura tenta
proteger o cofre e nós, o Sin-
trasp diz que é preciso abrir.

ETAPAS - Até aqui foram
muitas etapas. Entre as
principais estão: assembleia
na subsede, dia 17 de fe-
vereiro, protocolo das rei-
vindicações na Prefeitura e
o retorno da Administração.

Porém, esse retorno não
é definitivo. A Prefeitura
disse estar realizando um
estudo financeiro e, em bre-
ve se comprometeu dar uma
resposta concreta.

NOSSA PARTE - A cate-
goria deve ficar em alerta  e
manter contato permanente
com o Sintrasp. Estamos na
avenida Água Marinha, 19,
Jardim Momura. Telefone:
4616.5746. Nossa organi-
zação fará a diferença.

PRECISAMOS FICAR EM ALERTA

CONFIRA NOSSAS REIVINDICAÇÕES
1) Repasse da inflação acumulada do ano de 2015, medida pelo

INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) em 11,27%; 2)
Aumento real de 7%; 3) Política de recuperação gradual das perdas
salariais passadas do período compreendido entre janeiro de 2005
a dezembro de 2015; 4) Incorporação dos benefícios aos salários
dos Servidores; 5) Ampliação do valor da Cesta Alimentação,
extensiva a todos os Servidores; 6) Pagamento da Licença Prêmio
em pecúnia; 7) Criação de lei municipal que garanta o repasse da
inflação acumulada nos últimos 12 meses; 8) Plano de Cargos,
Carreiras e Salários (PCCS) para todos os Servidores; 9)
Elaboração de um novo Estatuto do Servidor para substituir o
modelo anterior (Lei nº 628/80); 10) Prorrogação da Licença
Maternidade em mais 60 dias, para 180 dias; 11) Pagamento de
todos os benefícios em atraso como: Licença Prêmio, Fundeb,
Auxílio Natalidade, Férias em pecúnia desde 2009 e Quinquênio.



SERVIDOR (A): o País vi-
ve em um momento de ins-
tabilidade política e econô-
mica. E, como sempre, nós,
trabalhadores, somos os mais
prejudicados com esse jogo
político que precisa acabar.

Com a proposta de fazer
uma Campanha Salarial
unificada em Cotia temos
dois objetivos: 1) Preservar
direitos; 2) Avançar.

Mas para isso, nossa união
neste momento fará toda a
diferença. O problema é que
oportunistas alheios à cate-
goria, com interesses eleito-
rais, tentam confundir todos
os Servidores para enfra-
quecer nossas ações.

Não podemos admitir!
Sobre a resposta do pre-

feito - O Sintrasp espera que
a cateogira esteja preparada
para futuros atos na defesa
de seus direitos. O momento
exige forte união!

PRESERVAR
DIREITOS E AVANÇAR
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 Antônio Rodrigues dos Santos
(Toninho do Caps) é presidente do
Sintrasp (Sindicato dos Trabalhado-
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RESPOSTA DA PREFEITURA
APONTA PARA REAJUSTE 0%

ACESSE WWW.SINTRASP.COM.BR

O SINDICATO É A SUA SUSTENTAÇÃO
Visite nossa subsede em

Cotia. Temos bons serviços
como dentista e jurídico.
Estamos na rua Água Ma-
rinha, 19, Jardim Momura.

Se preferir, também pode
utilizar os serviços da nossa
sede em Osasco - rua José
Bacarelli, 109, Vila Campe-
sina. Esperamos por você!

SE ISSO OCORRER SINTRASP MOBILIZARÁ CATEGORIA

Como informamos
na manchete deste
material, o prefeito
Carlão assinou um
documento dizendo
que a Prefeitura fa-
rá um estudo de im-
pacto financeiro.

Até então normal.
O problema é que no
mesmo documento,
a Administração se
apega em descul-
pas já se defenden-
do em um possível
reajuste zero.

Esperamos que
isso não ocorra, Car-
lão. Assim vamos
pra cima!


