SERVIDORES DE OSASCO E COTIA

FECHAMOS 2016 COM
AVANÇOS CONCRETOS

ENFRENTAMOS DIFICULDADES, MAS A LUTA CONTINUA!

MAIO DE 2016 - Em movimento organizado pelo Sintrasp, Servidores foram pra rua reivindicar melhores salários

SERVIDOR(A): 2016 fica
marcado por um ano de resistência pela diretoria do
Sintrasp. Tanto na cidade de
Osasco quanto em Cotia tivemos atuações permanentes para combater injustiças, reivindicar melhores salários e manter direitos conquistados nos últimos anos.

Na prática, em alto e bom
som, cada manifestação, atos em frente às Prefeituras, reuniões com representantes do Governo Municipal
etc, dizíamos: NEM UM DIREITO A MENOS!
BRASIL - Infelizmente, o
País passa por um momento delicado e, a resistência

utilizada como instrumento
de luta em 2016, será intensificada em 2017.
O trabalhador de Osasco,
de Cotia e de todo o Brasil
não pode pagar as contas
altas deixadas por corruptos instaurados nas instituições do País. O momento
exige união: resistência!

CONFIRA NAS PÁGINAS CENTRAIS NOSSAS ATUAÇÕES EM PROL DO SETOR

ATUAÇÃO PERMANENTE DO SINTR

Estivemos em negociações salariais, combatemos irregularidades em
visitamos os trabalhadores na base, fechamos novas parcerias, sorteam

Nas imagens contidas nestas págin
e Cotia que a luta é permanente. P
nossos compromissos. Sabemos qu
prevalecer. Participe das ações conv

Presidente Toninho com dirigentes da Federação durante assembleia para debater
estratégias de luta da Campanha Salarial

Reunião com a ex-secretária da Educação
trata de importantes questões referentes
aos Professores do município de Osasco

Sintrasp vai à UBS Vila Yolanda combater
transferências irregulares solicitadas pelos maus gestores da Unidade de Saúde

Equipe engajada em organizar o início da
Campanha Salarial reuniu dirigentes do Sintrasp para o planejamento semestral

CAMPANHA SALARIAL - Lideranças do
da categoria. Fizemos uma Campanha

Ação efetiva do Sintrasp evita que Servidores do Raio X, da Policlínica Zona Norte,
fossem colocados à disposição!

Em encontro com representantes da Prefeitura debatemos reivindicações e pedimos um parecer urgente da Pauta 2016

Prefeitura não paga salários na FITO e dirigentes vão até o local coletar informações
com representantes da instituição de ensino

Na nova gestão, Sindicato prioriza a vida,
investe no Dep. de Saúde e Segurança no
Trabalho e fiscaliza os próprios municipais

Nossos dirigentes marcaram presença na
Câmara de Osasco para repudiar reajuste
ZERO. Utilizamos a Tribuna Livre da Casa

Organizamos com comprometimento e
responsabilidade o pleito que definiu os
representantes do Conselho do Fundeb

Servidora de Cotia foi contemplada com
uma bicicleta, após acompanhar palestra de prevenção ao câncer de mama
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LUTA CONTRA O PACOTE DE MALD
presença na passeata organizada n
entidades sindicais contra a PEC 241,
O projeto tem como objetivo penali
Educação e prejudica de forma arb
continua permanente para barrar o r

RASP FOI O GRANDE DIFERENCIAL

m alguns locais de trabalho, participamos de manifestações nacionais,
mos prêmios na semana do Servidor, oferecemos palestras, entre outros

nas, selecionamos algumas para comprovar aos Servidores de Osasco
Prestamos contas aos trabalhadores e aproveitamos para reafirmar
ue 2017 também não será um ano fácil. Portanto, nossa unidade deve
vocadas pelo Sintrasp. JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

o Sintrasp percorreram vários postos de trabalho para colher reivindicações
forte e participativa, com o lema: “SERVIDORES, SOMOS TODOS UM SÓ”

Logo no início da Campanha Salarial,
a Prefeitura disse que não iria conceder nenhum reajuste para o Servidor. Mesmo assim, gabava-se de
ser a segunda maior economia do
Estado de São Paulo e o nono PIB
do País. Fizemos forte pressão contra essa falta de respeito ao trabalhador e a propaganda foi retirada. Afinal,
foi uma ação desnecessária da ADM

Diretoria se reuniu com o ex-secretário
de Saúde de Osasco para debater denúncias e cobrar melhorias para os Servidores

Fomos até a Administração de Cotia para
pressionar e cobrar melhores salários e
a manutenção de benefícios para o setor

Presidente Toninho visita diversos postos
de trabalho e distribui o boletim especial
sobre a árdua luta contra o reajuste zero

Visitamos diversas escolas onde alguns
dos profissionais foram vítimas de assalto
e cobramos segurança nestas unidades

Servidora de Cotia desmente Prefeitura em
ato; com nosso apoio, setor defendeu manutenção de direitos na Lei Orgânica

Servidores lotam a Câmara de Vereadores
de Osasco para cobrar novamente o apoio
parlamentar ao pagamento das Letras

Tivemos importante encontro com o prefeito
Jorge Lapas e contamos com Aires Ribeiro,
presidente da Federação dos Servidores

ADES - Nossos dirigentes marcaram
na avenida Paulista por dezenas de
, atual PEC 55, que tramita no Senado.
zar diversos setores como Saúde e
bitrária todo o funcionalismo. A luta
retrocesso e o Sintrasp está ligado!
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UM 2016 DE APRENDIZADO COM AÇÕES EFETIVAS
Sintrasp. Temos buscado estar
presentes em cada momento da
vida do Servidor municipal.

Passamos por diversas provações em 2016. Foram muitas as
lutas travadas com as Administrações, tanto em Osasco quanto
em Cotia, por um reajuste salarial
digno e pela manutenção de direitos. O Servidor tem sido prejudicado em detrimento do mal uso
do dinheiro público.
Fomos testemunhas de escândalos, como as novas fases da
operação Caça-Fantasmas, que
deu luz à máfia de desvio de verbas públicas na Câmara Municipal de Osasco e de outros municípios. Dinheiro que deveria ser
usado em prol da cidade estava
no bolso de políticos corruptos.
Somos contra o inchaço da máquina e defendemos a manutenção de uma administração transparente, com Servidores de car-

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).

reira. Em 2017 vamos protagonizar ainda mais atos contra o
descaso dos péssimos gestores.
Agradeço a cada um que compareceu nos eventos e ações do
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Planejamos para o próximo ano
novas oportunidades que propiciem o fortalecimento de nossa
relação - Sindicato/Servidor. Para aqueles que não podem nos
visitar, o site e redes sociais são
um canal de comunicação que
recebem bons investimentos.
Desejo boas festas a todos e
um 2017 cheio de prosperidade,
saúde, paz, amor, inclusive muita
luta.Tenho a convicção de que
neste primeiro ano de mandato
fizemos um bom trabalho com a
diretoria, mas a luta continua!
E só nos resta a organização
para manter direitos e garantir
novos avanços. Vamos nos unir!

