
SINDICATO SE REORGANIZA PARA GARANTIR
NOVOS AVANÇOS E AMPLIAR GANHOS EM 2016
APÓS NOVA DIRETORIA TOMAR POSSE EM 20 DE OUTUBRO, MELHORAMOS A COMUNICAÇÃO,
CONTRATAMOS TÉCNICO EM SAÚDE, AMPLIAMOS SERVIÇOS COMO: PSICÓLOGA, CORTE DE
CABELO; ALÉM DE GARANTIR REFEIÇÃO NA COLÔNIA DA ENTIDADE POR APENAS R$ 10,00

Em 20 de outubro de 2015,
Antônio Rodrigues dos San-
tos, mais conhecido como To-
ninho do Caps, assumiu a pre-
sidência do Sintrasp.

Junto a um grupo forte, To-
ninho já iniciou seu mandato
com importantes mudanças.

Contratou um especialista
em saúde e segurança do tra-

balho e melhorou a comunica-
ção da entidade, criando um
novo site e intensificando a
produção de informativos.

Também colocou almoço na

Colônia de Férias do nosso Sin-
dicato, realizou curso de for-
mação, premiou Servidores no
Dia do Funcionalismo e am-
pliou os demais benefícios aos

associados da instituição. Nas
próximas páginas, você verá
que os ganhos são concretos
e todo o trabalho já realizado
até aqui será ampliado.

NOVA DIRETORIA - Com Toninho do Caps à frente da atual diretoria da entidade, grupo vem renovado e com muita disposição para defender os Servidores nos próximos anos

 PALAVRA DO PRESIDENTE
Antônio Rodrigues dos
Santos (Toninho do Caps)
é presidente do Sintrasp
(Sindicato dos Servidores
de Osasco); coordenador
de Saúde Ocupacional da
Fesspmesp (Federação
dos Servidores de São
Paulo); e primeiro secre-
tário da CSPM (Confe-
deração dos Servidores
Públicos Municipais.

MELHORIAS CONCRETAS É O MEU COMPROMISSO
A insatisfação positiva é um

sentimento pessoal meu. Mas
você pode perguntar: o que é
a insatisfação positiva?

É um sentimento que nos
tira da zona de conforto e nos
remete às lutas e conquistas.

Desde que assumi a presi-
dência do Sintrasp, em 20 de
outubro, venho transmitindo

esse sentimento aos compa-
nheiros para representar a
categoria nos próximos anos.

MUDANÇAS - Temos feito
mudanças pontuais, como na
Colônia do Sintrasp, na comu-
nicação, inclusive organizan-
do as atribuições da diretoria.

LUTA: NOSSA PRIORIDA-
DE -  Porém, neste processo

CONHEÇA A COLÔNIA DE FÉRIAS DO SINTRASP E VENHA SE HOSPEDAR Mais detalhes nas
páginas centrais

de mudança, iniciamos uma
jornada de luta, que visa prio-
rizar a recuperação das per-
das salariais, melhorar as
condições de trabalho, ga-
rantir o acesso por meio do
concurso público e implantar
o PCCS para todos os Ser-
vidores. Para que tudo isso
ocorra, participe das lutas!



SINDICATO AMPLIA COMUNICAÇÃO COM A BASE
ALÉM DO NOVO SITE, SINTRASP AGORA ESTÁ NO INSTAGRAM, FLICKR E YOUTUBE

Está no ar desde 3 de no-
vembro o novo site do Sintrasp.
Mudamos totalmente o visual
que está mais atrativo e facilita
a navegação.

INOVAÇÕES - Entre as ino-
vações, os destaques do novo
site ficam para as áreas de
vídeo do Sindicato, benefícios,
notícias e muito mais.

Da página principal, o in-
ternauta poderá acessar as
contas do Sindicato no Face,
Youtube, Instagram e Flickr.

TONINHO - Nas redes so-
ciais, o Servidor terá acesso
aos vídeos e imagens das
ações do Sindicato. Poderá
conversar, opinar e dar ideias.
"Esse é um trabalho que dá
resultado e, por meio de uma
comunicação eficiente, vamos
estar mais próximos do Servi-
dor", afirma Toninho.

Na avaliação de João Fer-
reira, secretário-geral do Sin-
trasp, a aceitação tem sido
muito boa. “A categoria tem
aceitado nossas evoluções e
tenho certeza que 2016 será
um ano marcado por muito
mais avanços”, afirma. ACESSE WWW.SINTRASP.COM.BR

NOSSA CARTA ABERTA TEVE AMPLA
REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS
Além de cinco mil impressões, nossa Carta Aberta en-

tregue à população, inclusive aos pais dos alunos, teve
ampla repercussão no site e nas redes sociais do Sintrasp.

Foram centenas de compartilhamentos, curtidas e co-
mentários de pessoas apoiando os Professores na luta
permanente pela
implantação ime-
diata de 1/3 da jor-
nada extraclasse.

Também, dire-
tores do Sintrasp
participaram de
programa de rá-
dio (veja abaixo)
defendendo os in-
teresses dos Edu-
cadores. Marta da
Silva Barreto, que
é Professora e vi-
ce-presidente do
Sintrasp, afirma:
“Fizemos uma ma-
nifestação legíti-
ma por um direi-
to que é legítimo.
Estamos no cami-
nho certo: no ca-
minho da vitória”.

PARTICIPAMOS DO SERVIDOR EM DESTAQUE  NA NOVA DIFUSORA

ASSISTA NA ÍNTEGRA AO PROGRAMA QUE TEVE NOSSA PARTICIPAÇÃO

Nosso presidente Toninho
do Caps, a vice Marta Barreto
e a diretora Ana Laura es-
tiveram em novembro em du-
as edições distintas do pro-
grama Servidor em Desta-
que. Exibido todo sábado,  das

7 às 8 horas, pela Rádio Nova
Difusora AM 1.540, o programa
de debates e entrevistas foca
na vida do trabalhador do ser-
viço público. Acompanhe!

Na atração falamos sobre as
principais lutas do Sindicato,

em especial o adicional de um
terço da extraclasse para os
Educadores. Destaca-se que
a jornada é lei federal que está
em vigor desde 2008 e, infeliz-
mente, a Prefeitura da cidade
vem descumprindo.

NA NOVA DIFUSORA - Diretores do Sintrasp, Professoras de Osasco e equipe do Servidor em Destaque

SÃO OS VOTOS DA DIRETORIA DO SINTRASP
O ano de 2015 vai se despedindo e temos a certeza do

dever cumprido. Na virada de ano vamos renovar nossas
forças para as lutas que 2016 reserva. Muito obrigado a
todos os companheiros que estiveram conosco em cada
manifestação e assembleia. Encerramos as atividades no
dia 17 de dezembro e retornamos em 4 de janeiro de 2016.
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DIA DO SERVIDOR - 28 DE OUTUBRO

COMEMORAMOS COM PALESTRA E SORTEIO DE BRINDES
Nós comemoramos o Dia do

Servidor oferecendo uma pa-
lestra esclarecedora sobre a
prevenção e o tratamento de
doenças. Aproveitamos para
sortear brindes de qualidade
como uma forma de home-
nagear os colaboradores do
serviço público.

Recentemente, tivemos a
honra de recebê-los em nossa
sede para a retirada destes
presentes e ainda a oportuni-
dade de mostrar um pouco do
funcionamento da entidade.

Cordiais, os Servidores nos
agradeceram e reforçaram o
apoio e a confiança na atual
diretoria do Sintrasp, que to-
mou posse recentemente.

FALA AÍ, PRESIDENTE -
Toninho do Caps, presidente
do Sintrasp, recebeu os tra-
balhadores e os cumprimen-
tou pelo seu dia.

“É gratificante receber es-
ses Servidores que tanto se
dedicam para o bom funcio-
namento da cidade. Já espera-
mos os próximos contatos.”

ALEGRIA - Nossos diretores Nazaré e
Antônio entregam brindes para Servidoras
sorteadas. Alegria das companheiras foi
muito satisfatória para toda a nossa equipe

PREMIADOS - Os Servidores Edilene
Francisca Alencar Diniz, Ildo F. Melo Junior,
Marinalva Neves dos Santos e Santina
Almeida retiraram bicicletas. Odilon de Matos
Dias, Patricia Ferreira de Andrade e Ro-
semeire Valentim Pazzin foram premiados
com uma diária na Colônia de Férias do Sin-
dicato, local onde o lazer é garantido.

MAIS PRÊMIOS - O forno elétrico foi en-
tregue à Viviane da Silva Machado, enquanto
Edna Rachel B. da Silva, Gregorio G. Mamani
Quispe e Mirian Souza Monteiro retiraram os
óculos de sol. Ainda entregamos sapatos aos
companheiros Alberto Ribeiro Martins, Ve-
verton Augusto e Yaci Salles Nemer, além de
uma cesta de doces à companheira Elisângela
Vieira da Silva, que ficou muito contente.

PRESENTE - Na imagem aci-
ma, Servidora Santina recebe
uma bike de nossos diretores
Jessé e Toninho. A Servidora fi-
cou muito feliz com o presente
porque um dia antes ela fez
aniversário. A alegria foi total! PSICÓLOGA - Luciana Pereira falou sobre

depressão e doenças psicossomáticas

SINTRASP FECHA PARCERIA COM A NEUROCLIN, QUE FICA NO CENTRO
Fechamos recentemente

nova parceria com a Neuroclin
- Clínica Médica. Situada no
Centro de Osasco, é uma das
mais importantes clínicas de
atendimento da cidade.

Possui corpo clínico para
atendimento nas mais diver-
sas especialidades e oferece
valores bem em conta para os
associados do Sintrasp. O pre-
ço da consulta é de R$ 60,00

e dá direito a retorno dentro
de 30 dias. Isso mesmo!

Além das consultas médi-
cas, o Servidor associado con-
ta também com exames e
terapias com valores diferen-
ciados. Ou seja, o trabalhador
pode contar com o tratamento
ambulatorial completo com va-
lores muito abaixo dos pra-
ticados no mercado e desse
modo assegurar que sua saú-
de esteja bem cuidada.

DETALHES - Para fazer jus
ao desconto é necessário, na
hora do pagamento, apresen-
tar a carteirinha de sócio junto

ao documento de identidade.
É importante informar que, se
não for feito desse modo, não
serão concedidos os descon-
tos. O Servidor conta com des-
conto em folha se assim pre-

ferir. As especialidades aten-
didas: Alergologia; Angiologia
e Vascular; Cardiologia; Clí-
nica Cirúrgica; Clínica Médi-
ca; Dermatologia Clínica; Der-
matologia Estética; e outros.

NA NEUROCLIN - Nossos diretores com o representante da clínica FACHADA - Neuroclin tem excelente estrutura para atendimento
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COLÔNIA DE FÉRIAS DO SINTRASP É UMA ÓT
Não só de luta vive o Ser-

vidor. Ele, como todos os tra-
balhadores, tem direito de des-
frutar do lazer de qualidade
com toda a família. Para ga-
rantir esse divertimento, o Sin-
trasp disponibiliza uma Co-
lônia de Férias própria, que fica
na Praia Grande.

DETALHES - Aconchegante
e confortável, nossa Colônia
oferece ampla infraestrutura:
quartos espaçosos, piscina e
salão de jogos.

A agenda do mês seguinte
abre todo dia 20 e, neste dia,
os interessados devem com-
parecer pessoalmente à sede.

Nos demais dias do mês, a
reserva pode ser feita por te-
lefone. Lembrando que a re-

serva é feita mediante a dis-
ponibilidade de vagas.

TEM MAIS - Já está em es-
tudo a ampliação da Colônia
e a construção de uma piscina
infantil. Uma sala de jogos, um
parque infantil e a construção
de mais apartamentos tam-
bém estão sendo avaliados por
nossa diretoria.

ATENÇÃO - Nas datas co-
memorativas (Natal, Ano Novo
e Carnaval), as vagas são sor-
teadas entre os sócios inte-
ressados que devem entrar em
contato com o Sindicato para
saber as datas dos sorteios e
a disponibilidade de vagas.

TEMPO DE PERMANÊN-
CIA - Mínimo de dois e má-
ximo de cinco dias.

ENDEREÇO - A Colônia do Sintrasp fica na rua Apinajés, 61, Vila Tupi, Praia Grande; mas não esqueça: o ageALEGRIA - Família de Servidor se diverte em piscina da Colônia

OUTRAS VANTAGENS: TAMBÉM OFERECEMOS PSICÓLOGO, ES
PSICÓLOGO - Identificamos muitos Servidores estressados no

exercício das tarefas. Alguns alegam viver sob intensa pressão. Por
esse motivo firmamos convênio com uma Clínica Psicológica a fim de
apoiar e garantir aos sócios e dependentes atendimento de qualidade.
A consulta e as sessões são GRATUITAS! Toda terça, das 8 às 16
horas, e quarta, das 10 às 15h30, a Dra. Luciana está à disposição
dos Servidores. O trabalho desenvolvido pode ser individual ou em
terapias de grupo, dependendo do que for orientado pelos profissionais
em comum acordo com o Servidor. Tanto adultos quanto crianças podem
se submeter aos tratamentos. Para agendar ligue: 2284.3500.

BELEZA - Os sócios possuem um atendimento especial no
Espaço da Beleza do Sindicato. Bem próximo ao Sintrasp - rua José
Bacarelli, 42, Vila Campesina, temos profissionais que oferecem
diversos serviços de beleza, tanto para mulheres quanto para homens.
Temos manicure, pedicuro, cabeleireiro e tratamentos estéticos.
Compareça de terça a sábado, das 9h30 até 17h30. Após às 17h30 o
salão só atende com hora marcada. Associados precisam ir ao Sindicato
antes para pegar autorização. "O Espaço da Beleza é excelente e todos
os Servidores devem conhecer. É mais um benefício oferecido pelo
Sintrasp aos associados”, afirma nosso presidente Toninho do Caps.
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TIMA OPÇÃO DE LAZER PARA TODA A FAMÍLIA

SÓCIOS E DEPENDENTES
Adultos - R$ 30,00
Crianças até 7 anos - Não pagam
Crianças de 8 a 12 anos - R$ 20,00
De 13 anos em diante - R$ 30,00

CONVIDADOS
Adultos - R$ 60,00
Crianças até 7 anos - Não pagam
Crianças de 8 a 12 anos - R$ 30,00
De 13 anos em diante - R$ 60,00

 VALORES SÃO SUPERESPECIAIS
INCLUSIVE, AGORA SERVIMOS ALMOÇO

A Colônia de Férias do Sintrasp se diferencia pelos valores bem abaixo da média.
Na prática, para se divertir com toda a família, o Servidor paga pouco e o lazer é
garantido. Além disso, recentemente, passamos a servir almoço por R$ 10,00 - e é
um pratão de comida. Confira outros valores de nossa Colônia:

endamento é feito na sede, que fica na rua José Bacarelli, 109, Campesina LOCAL AMPLO - Nossa Colônia conta com 14 quartos; a meta é ampliar o número nos próximos anos

SPAÇO DA BELEZA, ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO
DENTISTA - Contamos com um dos mais modernos e bem

equipados consultórios odontológicos de Osasco. Em um espaço amplo,
dispomos de sete salas de atendimento, sendo que uma delas é es-
pecialmente para idosos e pessoas com necessidades especiais.
Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 17h30, com hora marcada.
Casos de urgência não precisam de agendamento. Para utilizar esse
benefício é necessário fazer adesão ao plano odontológico do Sindicato,
o Sindo Odonto. Os dentistas são preparados e o atendimento é sempre
de qualidade. Vale a pena conferir. Compareça! Lembre-se: sócios e
familiares dos associados têm descontos especiais.

MÉDICO - Contamos com atendimento médico próximo à sede
do Sindicato. Todas as segundas e quintas, das 8 ao meio-dia, sócios
e dependentes podem passar em consulta com Clínico Geral por apenas
R$ 25,00 a consulta. O pagamento pode ser feito à vista ou descontado
direto em folha de pagamento. É necessário agendar as consultas
com antecedência pelo telefone 3681.5155, das 8h30 às 17 horas.
Toninho do Caps, presidente do Sintrasp, afirma: “Serviços de qualidade
têm sido nossa prioridade. Sabemos das dificuldades enfrentadas para
ter um atendimento médico de qualidade em nossa cidade e, por isso,
estamos dando mais essa opção ao Servidor, com preço baixo”.
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ESPAÇO DEDICADO AOS SERVIDORES DE COTIA

ATENDIMENTO JURÍDICO GRATUITO BENEFICIA SÓCIOS
Quem nunca precisou de

um advogado para momentos
de dificuldades e não tinha a
quem recorrer?

Para os Servidores de Cotia,
associados ao Sintrasp, esse
problema não existe.

Isso porque a categoria con-
ta com atendimento Jurídico
de qualidade, e o mais impor-
tante: ele é oferecido pelo Sin-
dicato gratuitamente.

CONSULTA - As consultas
acontecem todas as quintas,
das 8 ao meio-dia, pela Dra.
Letícia Gonçalves.

Não é necessário agendar.
O atendimento é realizado por

ordem de chegada. Então não
precisa esperar mais. Procu-
re-nos, pois sempre estamos
prontos para atendê-lo.

APOIO - Para o presidente
Antônio Rodrigues dos San-
tos, Toninho do Caps, o tra-
balho desenvolvido na subsede
Cotia é de extrema importân-
cia para o Servidor.

“Nossa intenção é auxiliar e
apoiar o trabalhador na solu-
ção de possíveis problemas.
Para isso, temos uma boa sa-
la de atendimento e uma pro-
fissional gabaritada.”

Mais informações, ligue na
subsede: 4616.5746.REUNIÃO - Após assumir a presidência do Sintrasp, Toninho esteve reunido com a advogada Letícia

SINTRASP SE REÚNE COM SECRETÁRIO PARA
TRATAR DE REIVINDICAÇÕES DOS GUARDAS

O Sintrasp se reuniu com o
secretário de Segurança Pú-
blica de Cotia, Henrique Pires
de Albuquerque, em seu ga-
binete, dia 8 de dezembro.

Esteve presente também o
subsecretário da Pasta, Ro-
mildo Borges. Foi um encontro
com muito diálogo e debate.

PLANO DE CARGOS - Um
dos temas amplamente deba-
tidos foi a revisão do Plano de
Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) dos Guardas Civis Mu-
nicipais (GCMs).

Ficou definido que em breve
será enviado um projeto de lei
para ser votado na Câmara da

cidade. O Sintrasp acompa-
nhará todos os trâmites até o
processo ser sacramentado.

“Ficamos felizes em saber
que podemos contar com os
encaminhamentos do secre-
tário. Aguardamos novos en-
contros”, afirma nosso presi-
dente Toninho do Caps.

REUNIÃO - Nossos diretores após encontro com representantes da secretaria de Segurança Pública

PCCS DOS GUARDAS - Foi um dos temas principais do encontro; o diálogo prevaleceu na reunião

SINDICATO SOLICITA REUNIÃO
COM O PREFEITO DE COTIA

A fim de melhorar a infraestrutura nos setores de
trabalho e conseguir mais benefícios para a categoria,
o presidente Antônio Rodrigues dos Santos, Toninho
do Caps, e o diretor da subsede de Cotia, José Cordeiro
da Silva, estiveram recentemente na Prefeitura pro-
tocolando um ofício. O objetivo é estreitar as relações
com o Executivo e criar uma Comissão Permanente
de Negociação para tratar com mais dinamismo os
interesses da categoria. “Sem dúvida, em 2016, nossas
reuniões com os prefeitos serão mais constantes”,
afirma nosso dirigente Cordeiro.

CLASSIFICADOS DO SERVIDOR
A partir da próxima edição

da Folha do Servidor, vamos
deixar um espaço para o tra-
balhador sócio de Osasco e
Cotia divulgar algum produto
e bens que quiser vender.

ATENÇÃO: já pode ligar no
Sintrasp e falar com um de
nossos diretores: 2284.3500.

É importante informar a nos-
sa equipe o valor, detalhes do
produto e o telefone pessoal.

ATUALIZAÇÃO DE DA-
DOS - Servidor: sabemos
que os companheiros mu-
dam de casa, telefone e e-
mail. Em razão disso, é
fundamental que avise o
Sintrasp, a fim de manter-
mos seus dados atualiza-
dos. Contamos com o seu
apoio. Mais informações,
ligue: 4616. 5746.
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TEMOS UMA SUBSEDE BEM ESTRUTURADA EM COTIA
VENHA CONHECER!

Como muitos sabem, a sede
do nosso Sindicato fica loca-
lizada em Osasco.

Porém temos uma subsede
em Cotia, que fica na avenida
Água Marinha, 19, Jardim Mo-
mura. O telefone é 4616.5746.

No local, temos salas para
atendimento das dentistas e
da advogada Letícia.

Temos estacionamento, re-
cepção com cadeiras para es-
pera, banheiros, cozinha, am-
pla sala para a realização de
reuniões e muito mais.

“Na prática, temos uma boa
estrutura para bem atender aos
Servidores de Cotia. Estamos
à disposição de segunda a
sexta, das 8 às 17 horas. Se
ainda não conhece, espera-
mos por você”, afirma a di-
retora Elenilde Correia Lima
Ribeiro, uma das responsáveis
pela subsede Cotia.

PARCERIAS - Além da es-
trutura, temos muitas vanta-
gens para os Servidores de
Cotia. O Sintrasp tem convê-
nio com escolas de idiomas,
faculdades e com várias lojas
do comércio da região.

ATUAÇÃO - “Vamos intensi-
ficar todas as ações tanto em
Osasco quanto em Cotia no
próximo ano. A meta da atual
diretoria, que tomou posse re-
centemente é ampliar tudo o
que já existe e obter novos
avanços”, afirma o presidente
Antônio Rodrigues dos San-
tos, mais conhecido como To-
ninho do Caps.

ATENDIMENTO DE QUALIDADE - Quem for à nossa subsede em Cotia terá um atendimento de
qualidade.Verá que temos ótimas condições para dar suporte ao Servidor no que for preciso. Nos visite
e participe ativamente das lutas coordenadas pelo Sintrasp por mais avanços e conquistas

ESFORÇO COLETIVO - Nossos
diretores têm se dedicado  mui-
to para garantir o bom funcio-
namento da subsede em Co-
tia. Além de lutarmos por ques-
tões específicas, temos premia-
do Servidores com brindes ad-
quiridos junto aos nossos par-
ceiros. Enquanto produzimos
esta edição do nosso informa-
tivo, sócios do Sintrasp sortea-
dos estão retirando brindes em
Cotia. Fortaleça nossa luta.
 JUNTE-SE A NÓS!

SÓCIO DE COTIA
PODE UTILIZAR

SERVIÇOS NA SEDE

Além de toda a estru-
tura oferecida pela nossa
subsede de Cotia, o só-
cio-Servidor também po-
derá  utilizar todos os ser-
viços oferecidos pela se-
de em Osasco.

O endereço da entidade
de lá é rua José Bacare-
lli, 109, Vila Campesina.

Se preferir, pode entrar
em contato pelo telefone
2284.3500. Aproveite!

SERVIÇOS - Em Osasco
também temos atendi-
mento médico e psicoló-
gico, Jurídico e outros.

Temos vantagens ex-
clusivas com comércios
da região e muito mais.

Convidamos você, Ser-
vidor de Cotia, a vir nos
visitar e conferir todo su-
porte oferecido.

“Temos muitos compa-
nheiros de Cotia que pre-
ferem o atendimento de
Osasco, até porque vêm
para região e optam por
fazer tudo por aqui”, des-
taca Toninho, presidente
recém-eleito do Sintrasp.

Seja em Osasco ou em
Cotia, conte sempre com
o nosso apoio, Servidor!

CARTÃO SEICON GANHA MAIS UM RECURSO:  USO DE SENHAS GARANTIRÁ SEGURANÇA AO SERVIDOR
O cartão de compras Seicon, a partir de 1° de janeiro, contará com mais um recurso de segurança. Serão senhas de 4 dígitos somadas aos 4 primeiros

números do CPF de cada Servidor. A inclusão das senhas ocorrerá para garantir que os trabalhadores tenham seu crédito preservado em casos de roubo ou
extravio dos cartões. Essa medida cautelosa foi tomada para proteger nossos filiados de COTIA E OSASCO. Caso queira alterar a senha, venha ao Sintrasp.
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“2016 SERÁ UM ANO DE MUITO TRABALHO E AVANÇOS”
ENTREVISTA COM TONINHO DO CAPS, PRESIDENTE DO SINTRASP

O presidente do Sintrasp
Antônio Rodrigues dos San-
tos (Toninho do Caps) atua há
15 anos na militância sindical
em prol do fortalecimento e or-
ganização do setor.

Incansável e com muita de-
terminação, o companheiro
que antes atuava como vice,
assumiu a presidência da en-
tidade em outubro passado e
já demonstrou a que veio.

Nas primeiras semanas à
frente do Sintrasp, Toninho se
ateve não só em dar continui-
dade aos procedimentos ini-
ciados pela antiga gestão.

Junto a sua equipe, empla-
cou novos projetos e ampliou
outros já existentes.

Confira a visão do presi-
dente para sua gestão!

1) Presidente, por que as-
sumiu a batalha em prol do
funcionalismo?

Eu trabalhava como Servidor
na área de Saúde e presencia-
va inúmeras situações de des-
respeito da chefia com os fun-
cionários do setor. Reconhe-
cendo a importância dos ser-
viços que prestávamos à co-
munidade, percebi que esse
abuso tinha de acabar.

2) Quando assumiu a enti-
dade, qual sua meta?

Estava a par das necessi-
dades dos Servidores de O-
sasco graças ao trabalho que
já desenvolvia com a antiga
gestão. Dei continuidade ao
que iniciamos, mas fiz questão
de focar em demandas que,
há meses, necessitavam de
cuidado mais especial.

3) Presidente,  quais foram
essas demandas?

Em meus primeiros dias de
mandato reuni os profissionais
da Educação para tratar da
efetivação do PCCS (Plano de
Cargos, Carreiras e Salários),
analisei nossas finanças e
viabilizei novos recursos para
saúde e bem-estar e ainda
ampliei nossa comunicação.

4) Por que ampliar a co-
municação com o Servidor?

Os Servidores não sabiam
de todos os benefícios dispo-
níveis a que tinham direito.
Além disso precisávamos es-
treitar os laços e reforçar que
a categoria podia contar co-
nosco para o que precisasse.

Essa ação deu muito certo,
já que hoje eles nos procuram
cada vez mais e nos atualizam
sobre suas condições de tra-
balho e anseios.

5) Explique mais sobre os
recursos e benefícios ofere-
cidos aos associados.

Temos um leque extenso de
opções aos filiados. Ofere-
cemos desde os corriqueiros
atendimentos na área jurídica,
até tratamentos de saúde, be-
leza e bem-estar em geral.

Acho importante também
destacar as parcerias com os
comércios da região, que in-
cluem drogarias, instituições
de ensino, entre outros.

6) Sobre meios de lazer, o
que o Servidor encontra de
proveitoso no Sindicato?

Nós dispomos de uma Co-
lônia de Férias no Litoral pau-
lista. Sua infraestrutura e qua-

lidade são tão impactantes
que nossos filiados costumam
agendar hospedagem com
meses de antecedência. O
lugar oferece até refeição por
apenas R$ 10,00.

7) Como foi a comemora-
ção do Dia do Servidor?

Nós comemoramos de forma
diferenciada. Realizamos pa-
lestras sobre saúde e segu-
rança do trabalho e finaliza-
mos o dia de aprendizado com
o sorteio de brindes, para
homenagear os trabalhadores.

Distribuímos bicicletas, sa-
patos, óculos de sol, diária pa-

ra a Colônia de Férias e muito
mais. Os Servidores ficaram
satisfeitos com a iniciativa

8) O que de fato está mo-
tivando as manifestações
em frente à Prefeitura?

Começamos a nos mobilizar
no início de outubro para co-
brar o 1/3 da jornada extra-
classe para os Professores.
Eles levam serviço para casa
e isso tem de ser extinto.

O setor está mobilizado e o
Sintrasp está dando total apoio
para que os profissionais al-
cancem a vitória pretendida.

9) Além dos Professores, o
que está havendo com os
Guardas?

Não só Professores e Guar-
das, temos muitos problemas
específicos que precisam ser
resolvidos. Temos mapeado
os locais de trabalho, a fim de
identificar irregularidades e
cobrar o que é de direito.

10) Como será o trabalho
de base nos próximo anos?

Eu nunca fiquei longe da
base e jamais ficarei. A pro-
posta para 2016 é ampliar
nossa atuação. A diferença é
que hoje vamos divulgar, em
nosso site e nas redes so-
ciais, todas as ações.

Servidor(a): conte com o
apoio de toda a diretoria. Nos-
sos desafios serão muitos.

“Eu trabalhava como Servi-
dor na área de Saúde e pres-
enciava inúmeras situações
de desrespeito da chefia com
os funcionários do setor.
Reconhecendo a importân-
cia dos serviços que pres-
távamos à comunidade, per-
cebi que esse abuso tinha
que acabar.” - Antônio Ro-
drigues dos Santos é pre-
sidente do Sintrasp (Sindi-
cato dos Servidores Públi-
cos de Osasco e Região.

MANIFESTAÇÃO - Dia 1º de outubro, nosso presidente Antônio Rodrigues dos Santos durante ato dos Professores em frente à Prefeitura
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