
ASSEMBLEIA APROVA MANIFESTAÇÃO
PARA PRESSIONAR PREFEITO MAMORU

VAMOS TER O APOIO DE SINDICATOS DA REGIÃO, DA FEDERAÇÃO
E CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E DA FORÇA SINDICAL

SERÁ DIA 24, ÀS 14 HORAS, EM FRENTE À PREFEITURA

SERVIDOR: SE VOCÊ QUER MELHORES SALÁRIOS JUNTE-SE A NÓS

 SERVIDOR(A): o momento
exige forte participação de todos
os companheiros.

Dia 24 de março, às 14 horas,
vamos fazer uma grande mani-
festação em frente à prefeitura.

Vamos cobrar salários dignos,
melhores condições de trabalho
e ampliação dos benefícios ao
prefeito Mamoru Nakashima.

ASSEMBLEIA DE CAMPANHA SALARIAL - Os Servidores mostraram forte disposição de luta na assembleia do dia 5 de março, em frente
ao Sindicato. Categoria está unida por salários dignos, melhores condições de trabalho e ampliação de benefícios. E AÍ, MAMORU?!

Como todos sabem, a adminis-
tração municipal decidiu o rea-
juste do Servidor sem negociar
com o Sinseri, que é o legítimo
representante da categoria.

Em encontro de portas fecha-
das, entre o prefeito e os verea-
dores, foi estabelecido apenas o
repasse da inflação de 6,59%, o
que é UMA VERGONHA.

A manifestação do dia 24 foi
aprovada pelos Servidores du-
rante a assembleia de Campanha
Salarial, dia 5 de março.

“Precisamos fazer um grande
movimento no dia 24. É hora de
mostrarmos nossa insatisfação.
Reclamar não adianta. É hora de
participar. Fortaleça nossa luta”,
afirma a presidente Clícia.

Endereço - Avenida Vereador João Fernandes da Silva, 283, Vila Virgínia



Companheiro(a):  na mobi-
lização do dia 24 faço ques-
tão da presença de todos os
Servidores. Na ocasião, va-
mos lutar pelo nosso futuro.

Vamos lutar por salários dig-
nos, que sem dúvida alguma
refletirão no valor futuro de nos-
sa aposentadoria.

A insatisfação do Sindicato
e Servidores é enorme com a
atual administração, porque
em nenhum momento sentou
conosco para negociar o rea-
juste da categoria.

Ao contrário, a prefeitura nos
deixou esperando por mais de
uma hora e meia na primeira
negociação da Campanha
Salarial, em 24 de fevereiro.

E, se não bastasse, enquanto
aguardávamos o represen-
tante do governo, Mamoru es-
tava com os vereadores deci-
dindo o reajuste da categoria.
ACREDITA, SERVIDOR?!

Não fique de fora. Participe
da manifestação do dia 24.
Nossa união fará a diferença.

Agradeço de coração a pre-
sença dos Servidores na as-
sembleia do dia 5. Vamos em
frente! Vamos à luta!

VAMOS À LUTA POR
SALÁRIOS DIGNOS

Editorial

Clícia Mara da Silva Damaceno,
presidente do Sindicato dos Servido-
res de Itaquaquecetuba e Suplente da
Diretoria da Fesspmesp (Federação
dos Sindicatos dos Servidores Mu-
nicipais do Estado de São Paulo).

MAMORU TEM TEMPO PRA TUDO

NA MANIFESTAÇÃO DO DIA 24 VAMOS TER O APOIO DE
VÁRIAS ENTIDADES DO SETOR E DA FORÇA SINDICAL

Várias entidades do setor pú-
blico, inclusive a Federação e
Confederação dos Servidores,

UNIDADE - Além dos diretores, tivemos o
apoio do caminhão de som da Federação

MENOS PARA O SERVIDOR
Quem acessa a fan page do

prefeito Mamoru no Facebook
percebe que ele tem uma vida
ativa. Visita escolas, bairros,
unidades de saúde, entre outros.

Porém, quando o assunto é
Servidor, Sindicato, salários dig-
nos e melhores condições de
trabalho ele não está nem aí!

E o que comprova isso são os
fatos. A partir do momento que o
prefeito não negocia com o Sin-
dicato, ele está mostrando sua
indiferença com o Servidor.

Está mostrando que não va-
loriza um setor tão carente de
melhorias e reconhecimento.

ATENÇÃO, MAMORU: o Ser-
vidor também é povo. O Servidor
também vota. O Servidor também
tem família para cuidar.

E a maior demonstração de res-
peito vem por meio de ações e
não por palavras vazias.

O Servidor exige valorização,
porque é o coração da cidade.
É o principal responsável pelo
bom funcionamento de Itaquá.

REPUDIAMOS O DESMEMBRAMENTO DA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Tramita na Câmara um Projeto
de Lei Complementar (254), que
estabelece o desmembramento
da secretaria de cultura e turismo.

O curioso é que o projeto é de
autoria do Executivo, ou seja, é
de autoria do prefeito Mamoru, o
mesmo que negociou com os ve-
readores o reajuste da catego-
ria e deixou o Sindicato de fora.

Três pontos: 1) Com o desmem-
bramento, automaticamente no-
vos cargos comissionados serão
criados; 2) O prefeito é autor de
um projeto que irá inchar ainda
mais a folha de pagamento; 3)
Se ele não pode atender ao an-
seio do Servidor e garantir ganho
real, como o Mamoru quer des-
membrar uma secretaria? E AÍ?!

ACESSE NOSSO SITE - WWW.SINSERI.COM.BR

além da Central Força Sindical,
confirmaram presença na mani-
festação do dia 24, às 14 horas,
em frente ao paço municipal.

Na assembleia tivemos o apoio
dos companheiros de Guarulhos,
Mogi das Cruzes, Guararema,
Santa Isabel, Arujá, Mauá, Ribei-
rão Pires e Osasco.

NÃO ESTAMOS SÓS!


