
Pressão do Sindicato arranca
compromissos de Mamoru

VITÓRIA DA UNIDADE

Mais uma vez, ficou com-
provado que a pressão fun-
ciona e ela é necessária para
combater os maus prefeitos.

Após oito dias de greve,
com o total apoio da Federa-
ção dos Servidores (Fessp-
mesp), o Sindicato conseguiu
grande vitória para todos.

Em um movimento coman-
dado pela presidente Clícia
Mara Damaceno, o prefeito
Mamoru Nakashima não re-
sistiu à pressão e se com-
prometeu, por escrito, aten-

der reivindicações dos Servi-
dores em janeiro de 2014.

São elas: 1) Repor a infla-
ção e garantir aumento real
nos salários; 2) Aumentar o
auxílio alimentação; 3) Voltar
a pagar o auxílio alimenta-
ção para inativos e pensio-
nistas que recebem até um
salário mínimo.

VOTAÇÃO - A assembleia
que decidiu pelo fim da gre-
ve ocorreu dia 24/9, em fren-
te ao paço municipal.

VALEU NOSSA PRESSÃO!!!

Clícia agradece apoio dos Servidores corajosos LEIA NO
VERSO

Cláudio Aparecido dos Santos (Ted), presidente do Sindicato de Suzano e tesoureiro
da Federação dos Servidores, lidera greve junto com nossa presidente Clícia

Nossa presidente Clícia cobra que
prefeito Mamoru respeite e valorize o
Servidor; abaixo, documento assinado
pelo administrador em que ele se com-
promete, a partir de janeiro de 2014,
atender reivindicações dos Servidores

Acordo assinado



Companheiro(a): gostaria
de agrecer a presença de
todos os Servidores corajo-
sos que estiveram na greve.

Foram oito dias de muita
luta. Houve passeata nas
principais ruas e avenidas da
cidade. Enfretamos muito frio
e forte chuva.

Na prática, com o apoio da
Federação dos Servidores
(Fesspmesp) mostramos
nossa força de mobilização.

Mostramos para o Mamoru
que os Servidores querem
mudanças, e pra melhor.

A pressão vai continuar. Va-
mos cobrar a prefeitura para
que cumpra o acordo assi-
nado e negocie outras me-
lhorias para os Servidores.

E fica o aviso: quando o
prefeito não quiser receber
o Sindicato: vamos PARAR!

MOSTRAMOS
NOSSA FORÇA

Editorial

Clícia Mara da Silva Damaceno,
presidenta do Sindicato dos Servido-
res Públicos Municipais de Itaquaque-
cetuba e Suplente da Diretoria Exe-
cutiva da Fesspmesp (Federação dos
Sindicatos dos Servidores Públicos
Municipais do Estado de São Paulo).

SINSERI AGRADECE APOIO
DECISIVO DA FESSPMESP
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Fesspmesp (Federação
dos Sindicatos dos Servido-
res Públicos Municipais do
Estado de São Paulo) é uma
entidade que atua em prol
do fortalecimento e organi-
zação do setor público.

Durante a greve, a Fessp-
mesp deu todo suporte ope-
racional, de planejamento e
de comunicação.

Enviou um caminhão de som.
Carros da Regional São Pau-
lo. Companheiros para forta-
lecer o movimento (das cida-
des de Suzano, Mauá, Itapi-
ra, Guarulhos, Mogi Guaçu,
Osasco Mogi das Cruzes).

Ainda tivemos o apoio da
Força Sindical, dos Eletrici-
tários de São Paulo e dos
Metalúrgicos de Suzano.

“Nossa presidenta Clícia
afirma: “Agredeço o apoio de
todos. Sei que sempre que
precisar vou poder contar
com os companheiros”.

Cristina Gomes, de Itapira e da Força
Sindical, marca presença na greve

Caminhão de som da Fesspmesp contribuiu, e muito, para fortalecer o movimento


