SINDICATO PROTOCOLA PAUTA

PREFEITURA ENROLA

E AÍ, SERVIDORES: VAMOS ACEITAR?!
SERVIDOR(A): como todos sabem estamos em
Campanha Salarial. É um
momento delicado entre o
CAPITAL x TRABALHO.
Ou seja, dinheiro tem e a
Prefeitura não paga porque
não quer! Uma vergonha!
ASSEMBLEIAS SETORIAIS - Em fevereiro, realizamos assembleias setoriais para colher os anseios
dos Servidores, a fim de formular uma pauta de reivindicações da categoria.
Após isso, protocolamos a
pauta na Prefeitura. Como
não obtivemos respostas,
dia 15 de março, por ofício,
cobramos uma mesa-redonda, URGENTE.
Depois de alguns dias, por
telefone, fomos informados
que a Prefeitura vai esperar
encerrar o quadrimestre pa-

2ª MAIOR ECONOMIA DE SÃO PAULO - Prefeitura se GABA com
número exposto abaixo da Ponte Metálica. E A NOSSA PARTE?
COMO SE EXPLICA PAGAR O MENOR PISO DO ESTADO?

ra dar um parecer concreto.
ANO ELEITORAL - Como
todos sabem, nossa database é em maio. Mas como
este ano vamos ter eleições
municipais, as negociações
salariais devem ser anteci9º PIB DO BRASIL - É Servidor,
padas e fechadas até abril. temos muitos motivos para
Chega de enrolação, Lapas. reivindicar um bom índice

VIRE E VEJA NO VERSO AS REIVINDICAÇÕES APROVADAS NAS ASSEMBLEIAS

Editorial

SERVIDORES, SOMOS TODOS UM SÓ!

CONFIRA AS REIVINDICAÇÕES
APROVADAS PELA CATEGORIA
Durante as assembleias setoriais, os Servidores
definiram nossa pauta de reivindicações

PRESERVAR

DIREITOS E AVANÇAR
SERVIDOR (A): o País vive um momento de instabilidade política e econômica.
E, como sempre, nós, trabalhadores, somos os mais
prejudicados com esse jogo
político que precisa acabar.
Com a proposta de realizar
uma Campanha Salarial unificada em Osasco temos dois
objetivos: 1) Preservar direitos; 2) Avançar.
INTERFERÊNCIA - Mesmo
num governo “democrático”
o trabalhador não está livre
de repressão. Prova disso foi
o que ocorreu na Regional
Sul, 12 de fevereiro, quando
um diretor impediu a participação de mais de 60 trabalhadores contratados, na assembleia de Campanha.
Em razão disso, o Sindicato parabeniza a determinação dos Servidores efetivos
que não se intimidaram com
o ato ditatorial.
Será que a orientação veio
direta do prefeito Lapas?
Será que o prefeito Lapas
sabe desse absurdo?
Antônio Rodrigues dos Santos
(Toninho do Caps) é presidente do
Sintrasp (Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos de Osasco e Região); diretor da Fesspmesp
(Federação dos Servidores de São
Paulo); e primeiro secretário da
CSPM (Confederação dos Servidores Públicos Municipais).

1) Repasse da inflação acumulada do ano de 2015,
medida pelo INPC de 11,27%.
2) Aumento real de 7%.
3) Política de recuperação gradual das perdas
salariais passadas de 42,73%, do período compreendido entre janeiro/2005 a dezembro/2015;
4) Incorporação do abono ao salário.
5) Correção do valor do cartão-alimentação dos atuais R$ 275,00 para no mínimo R$ 420,00, conforme preconizado pelo Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) extensivo a todos Servidores, tanto para aqueles com
duplo vínculo quanto para aqueles acima do limite
estabelecido por lei.
6) Pagamento da licença-prêmio em pecúnia.
7) Criação de lei que garanta o repasse da inflação
acumulada em 12 meses.
8) Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS)
para todos os Servidores.
9) Elaboração de um novo Estatuto para substituir
o antigo (Lei nº 836/69).
10) Reforma administrativa do Regime Jurídico;
11) Prorrogação da licença-maternidade em mais
60 dias, totalizando 180 dias.
12) Conclusão, finalização e aprovação dos Planos
de Carreira em andamento: Vigias, Guarda Civil
Municipal (GCM) e Estatuto do Magistério.
13) Pagamento das rescisões em atraso.
14) Pagamento de insalubridade aos Servidores
com trabalho insalubre.

ACESSE WWW.SINTRASP.COM.BR
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VEJA AS PRINCIPAIS AÇÕES DO SINTRASP

Nosso presidente Toninho averigua outros problemas, além do dosímetro

UNIFORMES - Coordenadora do DAB exige a utilização
de uniformes. Porém, a Prefeitura não fornece sequer um
avental. Pra piorar, ela coage
os Servidores para que comprem uniformes com recursos
próprios. Isso causa indignação e comprova o seu desconhecimento da lei trabalhista.

DOSÍMETRO - O Sintrasp
constatou que Técnicos de
Raio X estavam há três meses
sem dosímetro. O que fizemos? Cobramos a secretaria
de Saúde e ela não resolveu
o problema. Daí, suspendemos as atividades por três dias
e conseguimos sair vitoriosos
em 17 de março.

Sintrasp se reuniu com o secretário da Pasta e exigiu o fim da arbitrariedade

Sindicato vai pra base combater transferências sem qualquer justificativa

TRANSFERÊNCIAS - Alguns Servidores de licençaprêmio e férias são informados
pelo telefone que não devem
retornar ao posto de trabalho.
Como não há justificativas, o
Sindicato entende que as decisões são pessoais e caracterizam perseguição, assédio
moral e incompetência ADM.

COORDENADORA DO DAB SE MOSTRA UMA PESSOA PROBLEMÁTICA
Em vez de resolver os problemas do DAB (Departamento
de Atenção Básica), a coordenadora piora tudo, ou seja,
causa mais problemas.
Veja só: em reunião com as
responsáveis técnicas das
unidades, a coordenadora de-

cidiu por si só que as férias e
licença-prêmio deverão ter
datas estipuladas do dia 16 a
15 do mês seguinte.
Ou seja, ela impede o Servidor de programar suas férias
conforme as necessidades.
Não existe embasamento legal.

FOMOS PRA CIMA - Dirigentes do Sintrasp se reuniram com a diretora do DRH da
Prefeitura e também com o secretário de Saúde. Ambos afirmaram que não sabiam da
medida descabível.
É problemática ou não é?!

COBRAMOS MELHORIAS NAS REPARTIÇÕES

Em 2012, caminhão é apreendido pela Polícia Militar após ação do Sintrasp

INSALUBRIDADE - O Sintrasp cobra o pagamento do
adicional (em grau médio 20%
e máximo 40%) para muitos
Servidores que hoje não recebem corretamente. Estamos
visitando os departamentos a
fim de fazer laudos para identificar o grau de riscos que os
companheiros estão expostos.

PROFESSORES RECEBEM
CARGA COMPLEMENTAR
ERRADA. ASSIM NÃO DÁ!
Temos atendido ocorrências indevidas no pagamento dos salários dos Professores de Educação Básica
(PEB I e PEB II ), que fazem
Carga Suplementar. Estamos
de olho: questionando, investigando e cobrando pagamento devido das horas!
Precisamos dar um basta
nessa falta de respeito. Além
de ser o pior salário da região
no setor da Educação, ainda
pagam errado! Assim não dá!
Vão ficar sem Professor!

TRABALHADOR NÃO É
GADO - Passa ano e entra
ano o problema se repete. Os
Servidores de obras são transportados na carroceria dos caminhões. Mesmo existindo um
termo de ajuste de conduta no
Ministério Público, a Prefeitura
continua descumprindo tal medida. Estamos ligados!

PAGAMENTOS DAS RESCISÕES

Servidores do cemitério cobram adicional em grau máximo, com razão

Há dez meses, a Prefeitura
não paga as rescisões. O Sintrasp cobra a Administração
que alega falta de receita. O
problema se agrava porque as
contratações continuam. Além
disso, muitos aprovados no último concurso não foram chamados. Que baita injustiça!

EQUIPARAÇÃO SALARIAL JÁ! NA EDUCAÇÃO
Nosso Sindicato reivindica a
equiparação salarial dos Professores de Desenvolvimento
Infantil (PDI). É extremamente

Nossa vice-presidente Marta Barreto
defende uma Educação de qualidade,
com salários dignos e reconhecida

injusto esses profissionais que
têm a mesma formação exigida por lei, através da LDB,
receber por hora aula, valor
tão inferior, em relação aos
Professores de Educação Básica I (PEB I).
Inclusive, as PDIs ficam abaixo do Piso Mínimo Nacional do Magistério, quando este
é corrigido, em janeiro, pelo
Governo Federal. “Chega de
tanta desvalorização! Equiparação salarial, já!, para os
companheiros”, afirma Marta.

FIQUE SÓCIO DO SINTRASP E FORTALEÇA NOSSA LUTA!
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