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 AGORA VAMOS TER SEDE PRÓPRIA
Atual diretoria do Sinseri, liderada pela presidente Clícia Mara Silva
Damaceno, surpreende novamente e construirá A CASA DO SERVIDOR

SINDICATO COMPRA TERRENO

Nosso Sindicato, com muito em-
penho, planejamento e audácia, con-
seguiu realizar um antigo sonho da
atual diretoria da entidade.

Recentemente, adquirimos um
ótimo terreno onde será construí-
da a sede própria do Sinseri, na prá-
tica: A CASA DO SERVIDOR.

“Estamos felizes com a conquista.
A organização da nossa tesoureira
Fátima, inclusive a responsabilidade
com a aplicação correta do dinheiro
do Servidor, foi decisiva para o avan-
ço”, afirma a presidente do Sinseri,
Clícia Mara Silva Damaceno.

Confira na página 5

CONQUISTA - A presidente do Sinseri, Clícia Mara Silva Damaceno, apresenta o local onde será construída a sede própria

SÓCIO CORTA CABELO DE GRAÇA
 BENEFÍCIO EXCLUSIVO

Servidor associado do Sin-
seri pode cortar cabelo grá-
tis. A iniciativa da atual dire-
toria atende uma solicitação
dos próprios sócios.

De acordo com a tesourei-
ra Fátima Regina, neste pri-
meiro momento o benefício
é exclusivo aos homens. Em
breve será estendido para as
mulheres sócias.       Página 8
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O BOM TRABALHO
DEVE CONTINUAR

Editorial

Assumi o Sinseri em 2013 com
muitos desafios. Mas o principal,
no planejamento de atuação de
um grupo, é fechar o ano sem-
pre com maiores ações e con-
quistas em prol da categoria.

E isso fizemos em 2016. Além
de garantir quase 10% de rea-
juste salarial, conquistamos o
Plano de Carreira da Educação,
intensificamos as negociações
com a Administração e avança-
mos em várias frentes.

 Referente aos benefícios, pas-
samos a oferecer corte de cabe-
lo grátis para homens, fechamos
parcerias vantajosas, como em
alguns casos o Servidor concor-
rerá a R$ 5.000,00 mensais, além
de mantermos nossa tradicional
Festa de 1º de Maio e a entrega
de panetone todos os anos.

SEDE - O principal desde quan-
do assumi, sem dúvida, foi a com-
pra do terreno da sede própria.

Foi fácil? Claro que não! Mas
vencemos e com muito planeja-
mento triunfamos.

Neste percurso, também com-
pramos um veículo zero e uma
moto para agilizar no trabalho
de base, além de mudarmos para
uma sede mais ampla e adquirir
toda a mobília nova.

Temos muito a fazer, sabemos
disso. Por isso, conto com o a-
poio, inclusive a participação de
todos os Servidores para o bom
trabalho continuar.

ESTAMOS JUNTOS!

Clícia Mara Silva Damaceno, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Itaquaquecetuba e Diretora Executiva da Fesspmesp (Federação dos
Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais do Estado de São Paulo).

COMUNICAÇÃO EM DIA COM O SETOR
 INVESTIMENTO NECESSÁRIO

Desde setembro de 2013, inves-
timos na comunicação entre o Sin-
seri e os Servidores. Contratamos
uma Agência de Comunicação res-
ponsável pela produção de todos
os nossos materiais.

Seja jornal, faixa, bandeira, carta
aberta ao povo, moção de apoio,
organização de festas e curso de
formação, atualização de site e re-
des sociais, além de assessoria po-
lítica, nos estruturamos e estamos
bem amparados nessa área.

“Mas tudo pode melhorar. Esta-
mos satisfeitos com o trabalho e
queremos avançar ainda mais nes-

te setor”, afirma nossa vice-presi-
dente Ana Lúcia.

A meta do Sinseri é estreitar as re-
lações com os Servidores e agilizar o
acesso à informação. A partir desta
publicação, o Servidor associado
passa a receber informações da en-
tidade em casa, no celular e no e-
mail. Nossa equipe de comunicação
atualizou o cadastro dos trabalha-
dores e agora o contato direto com
o associado será mais preciso.

“A atualização cadastral foi neces-
sária. Ligamos a um por um para o
sócio Servidor”, afirma a presiden-
te Clícia Mara Silva Damaceno.

Acesse nossa página www.sinseri .com.br

O site do Sindicato é a página
oficial da entidade. Ou seja, sem-
pre que o Servidor tiver dúvida de
algum assunto deve acessar a pá-
gina para saber sobre o posicio-
namento do Sinseri. Ajude-nos a
divulgar nossas ações e comparti-
lhe as publicações. Vale destacar
que também estamos nas princi-
pais redes sociais do mundo!

PÁGINA OFICIAL

PLANEJAMENTO - Nossas dirigentes durante reunião com o jornalista do Sinseri
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ATUAL DIRETORIA INTENSIFICA O TRABALHO DE BASE
 SEMPRE COM O SERVIDOR

Há alguns anos, nosso Sindicato
tem intensificado o trabalho de ba-
se. Ou seja, na prática tem estado
mais próximo do Servidor para co-
nhecer suas necessidades e colher
os seus anseios de mudanças.

A iniciativa tem trazido bons re-
sultados, porque temos avançado

JORNAL - Nossa presidente Clícia e o diretor Coy entregam informativo do Sinseri

em muitas conquistas, como PCCS
da Educação, licença-maternidade
de 180 dias, ampliação do convê-
nio médico para sócios, realização
de feiras de roupas, festas etc.

“Ainda não estamos satisfeitos.
No próximo ano, em 2017, vamos
ampliar tudo o que já foi feito até
aqui”, afirma a presidente Clícia
Mara Silva Damaceno.

Segundo a tesoureira do Sinseri,
Fátima Regina Ayres, a compra do
terreno para construção da sede
própria também foi uma reivindi-
cação apresentada pelos Servido-
res durante visita de base. “Estamos
no caminho certo, fazendo aquilo
que é mais urgente para o trabalha-
dor”, enfatiza nossa dirigente.

ESCLARECIMENTOS - Além de distribuir jornal, nossas representantes Ana Lúcia, Luciana e Clícia tiram dúvida na Educação

Presidente Clícia com Servidor Opera-
cional; jornal é muito bem aceito

Diretora Ana entrega jornal em esco-
la; abaixo, Coy esclarece Servidora
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VEJA AS PRINCIPAIS
CONQUISTAS DOS

ÚLTIMOS ANOS
1) Novo site com maior dinamismo

e atualizado diariamente; 2) Inclusão
nas maiores redes sociais do mundo;
3) Produção de jornais com as con-
quistas em prol da categoria; 4) Reali-
zação de feiras para o Servidor com
preços exclusivos; 5) Fortalecimento
da luta através de parceria com a Fess-
pmesp, a maior Federação de Servi-
dores do País; 6) Entrega de brindes
especiais em datas comemorativas; 7)
Ampliação de convênios para os sóci-
os - plano médico, odontológico e
parceria com diversos comércios da
região; 8) Aumento real nos salários
em 2013 e 2014; 9) Implantação da
CIPA (Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes); 10) Ampliação da licen-
ça-maternidade de 120 para 180 dias;
11) Aprovação da Lei Complementar
(LC) 241/2014, que regulamenta as fol-
gas abonadas do funcionalismo; 12)
Compra de carro e moto zero-quilô-
metro para ações da entidade; 13) Pa-
gamento do Piso Nacional dos Agen-
tes Comunitários de Saúde e de Com-
bate às Endemias; 14) Ampliação de
visitas aos postos de trabalho; 15)
Aumento significativo do número de
sócios; 16) Ampliação do atendimen-
to jurídico; 17) Greves e manifesta-
ções desde 2013 em prol do setor; 18)
Festa do Dia do Servidor; 19) Pales-
tras para os setores da Administração
- Sinseri Mais Conhecimento; 20) Con-
curso cultural - "Por que participar da
vida do Sinseri?"; 21) Contratação de
Técnico em Saúde e Segurança no Tra-
balho - visitas periódicas nos setores;
22) Parceria com a Secretaria de Es-
portes - permissão de espaço para re-
creação; 23) Aprovação do PCCS da
Educação; 24) Debate sobre o PCCS da
Guarda Civil Municipal e demais Servi-
dores; 25) Assessoria exclusiva para
cálculos de aposentadoria; 26) Apoio
a redução da carga horária das me-
rendeiras; 27) Redução da carga ho-
rária dos Músicos; 28) Cobrança do
adicional de insalubridade para as
Auxiliares de Creche; 29) Todas as dívi-
das foram pagas. Temos crédito na pra-
ça; 30) Início das obras da sede própria
da Casa do Servidor; 31) Aquisição do
terreno para construir a Casa do Servi-
dor; e 32) Revogação da Lei - LC 136.

BENS ALCANÇADOS NA ATUAL GESTÃO
 CARRO E MOTO

ZERO - Com planejamento, Sindicato compra veículo para melhorar atendimento

Além da conquista do terreno pa-
ra construção da sede própria, o
Sinseri obteve mais dois importan-
tes bens ultimamente. Um é o car-
ro zero-quilômetro e uma moto.

Com o objetivo de agilizar o tra-
balho de base, garantir locomoção
para reunião, participar de encon-
tros da Federação dos Servidores

no Interior, entre outros, os dois
meios de transportes têm sido bem
úteis. “Antes, todo o trabalho que
envolvia o Sindicato era feito com
o veículo dos próprios diretores.
Mas com planejamento, consegui-
mos mais esses dois importantes
ganhos”, afirma nossa presidente
Clícia Mara Silva Damaceno.

MOTO - Trouxe ainda mais agilidade no trabalho de base da entidade e emergências
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CONQUISTAMOS TERRENO PARA CONSTRUIR SEDE
 SONHO REALIZADO

A atual diretoria do Sindicato,
desde que assumiu em 2013, tem
feito a diferença. Junto ao grupo de
dirigentes, a presidente Clícia Mara
Silva Damaceno mudou a entida-
de para um local mais amplo, mo-
biliou o novo espaço, fez diversas
festas para comemorar o Dia do Tra-
balhador, passou a entregar brin-
des no final de cada ano, oferece
corte de cabelo gratuito e muito
mais. Na prática, hoje a instituição
tem uma direção comprometida
com o trabalhador municipal.

MAIS AVANÇOS - Apesar de to-
dos os avanços que devem ser co-
memorados sim, agora a entidade
informa a compra de um terreno pa-
ra construção da sede própria.

O local é tranquilo, de fácil acesso
e vamos erguer mais que paredes.
Vamos transformar um local vazio
na Casa do Servidor, com muitas
salas, espaço para reuniões, cozinha,
estacionamento e muito mais.

“Podem ter certeza que será um
espaço aconchegante, bem elabo-
rado, a fim de atender o Servidor
com eficiência, agilidade e qualida-

AMPLO TERRENO - Meta da atual diretoria é construir uma sede bem estruturada; vários serviços serão oferecidos ao Servidor

de”, afirma com muita alegria a
nossa presidente Clícia.

A tesoureira do Sinseri, Fátima
Regina Ayres, lembra: “Com pou-
co tempo de gestão conseguimos
comprar um terreno. A iniciativa
reafirma a seriedade da atual dire-
toria e a boa gestão do dinheiro do
Servidor em benefício próprio. A
vitória é de todos nós".

SONHO REALIZADO - Na avalia-
ção da vice-presidente Ana Lúcia é

ALEGRIA - Presidente Clícia, a vice Ana e tesoureira Fátima felizes com o terreno

um sonho realizado. “A Casa do Ser-
vidor era um antigo sonho da atual
diretoria do Sinseri. Começamos a
colocar o primeiro tijolinho desse
anseio com a compra. Tenho certe-
za que logo daremos início às obras
e, em breve, teremos um lindo lu-
gar para bem atender à categoria.
Todos estão de parabéns, mas des-
taco a coragem da presidente Clí-
cia e a organização da tesoureira
Fátima”, arremata a dirigente.
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TEMOS TIDO DIÁLOGOS PRODUTIVOS COM A ADM
 PREFEITO MAMORU E SECRETÁRIOS SEMPRE RECEBEM O SINSERI

Um dos grandes avanços da atual
diretoria do Sindicato também se
refere às negociações. Com muito
trabalho, comprometimento e se-
riedade conquistamos o respeito
da Administração Municipal.

Prova disso é a atitude positiva
da Prefeitura em sempre nos re-
ceber para negociações salariais e
específicas. “Já falamos ao prefei-
to Mamoru que não somos e não
queremos ser inimigos da Adminis-

REUNIÃO NO PAÇO - Dirigentes do nosso Sindicato em reunião com o prefeito Mamoru, recentemente reeleito com maioria

tração. Nesses anos construímos
uma relação de respeito por meio
do diálogo e pretendemos man-
ter”, afirma a presidente do Sinse-
ri, Clícia Mara Silva Damaceno.

Além do administrador, somos
recebidos com frequência pelos se-
cretários de Governo. Nossa vice-
presidente Ana Lúcia considera:
“Enquanto as portas estiverem a-
bertas a relação será cordial, por-
que o Sindicato defende os interes-

ses dos Servidores, tais como me-
lhorias salariais, respeito e valori-
zação de toda a categoria”.
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AÇÕES DO SINSERI JÁ SÃO TRADIÇÃO EM ITAQUÁ
 FESTAS, ENTREGAS DE BRINDES, LEMBRANÇAS E SEMINÁRIOS

 Todo Servidor de Itaquaquecetu-
ba sabe que final do ano entrega-
mos panetone na sede. Eles também
sabem que em maio fazemos uma
grande festa (com sorteios de bons
prêmios) para comemorar o Dia do
Trabalhador. Que nos aniversários
oferecemos brindes e muito mais.

Com essas ações, fica claro que
hoje a atual diretoria do Sindicato
tem compromissos além de ques-
tões sindicais, como formação po-
lítica, reconhecimento, confrater-
nização e muito mais.

“Não é um panetone, um presen-
te na festa, uma música ao vivo ou
um benefício com ótimas vantagens
que nos alegra. Nossa alegria está na
satisfação do Servidor quando ele se
sente valorizado, respeitado e reco-
nhecido”, afirma a tesoureira do Sin-
seri, Fátima Regina Ayres.

E VEM NOVAS AÇÕES POR AÍ!
A diretoria do Sindicato estuda

implantar novos projetos e ampliar
os já existentes. “A diretoria tem se
reunido e teremos muitas novida-
des para 2017. As festas, reconheci-
mentos, cursos, benefícios etc vão
continuar. Porém, nossa meta será
implementar mais”, afirma Clícia.

NOSSA FESTA SORTEIA PRÊMIOS DE QUALIDADE

Além de boas comidas, bebidas e música de qualidade, um dos atrativos
de nossa tradicional Festa em comemoração ao Dia do Trabalhador é o
sorteio de ótimos prêmios para o Servidor. Todo ano a participação da
categoria é maciça e o funcionalismo espera ansioso por esse momento.

FESTAS DE SUCESSO - As tradicionais confraternizações de 1º de Maio do Sinseri lotam de Servidores, familiares e amigos

Presidente Clícia entrega prêmio Filha de Servidora recebe panetone
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ACESSE NOSSO SITE - WWW.SINSERI.COM.BR

SERVIDOR EM DESTAQUE - É
uma publicação do Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais de Itaqua-
quecetuba. Sede - Rua Capela do Alto,
525, Vila Virgínia. Telefone -  4647.4507.
Site - www.sinseri.com.br

Produção - AGSP (Agência de Co-
municação Grita São Paulo). Telefone
(11) 3681.6235. Textos e edição -  Da-
niel Lucas Oliveira (MTb 59.790/SP),
Wellington Torres (MTb 78.915/SP) e
equipe AGSP. Novembro/2016.

NÃO FIQUE SÓ!
ESTEJA AO LADO DE

QUEM LUTA POR VOCÊ

FIQUE SÓCIO

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES!

SEGURO DECESSO É GRÁTIS
 SÓCIOS CONCORREM A SORTEIOS DE 5 MIL MENSAIS

Neste mês de novembro fecha-
mos uma parceria com a segura-
dora Porto Príncipe. Agora todos
os Servidores sócios do Sindicato
passam a contar com um seguro de-
cesso (auxílio-funeral).

O serviço não será cobrado dos
companheiros, e, além de oferecer
uma cobertura completa, os segu-
rados ainda contam também com
um sorteio mensal de R$ 5.000,00
realizado através do número da sor-
te informado no certificado.

COBERTURA - O seguro garante a
cobertura ou reembolso com gastos
de sepultamento ou a cremação. O
limite de cobertura acordado é de
R$ 3 mil. Além disso, fica garantido
aos familiares o pagamento de um
auxílio-alimentação de R$ 300,00
pago de uma única vez.

RETIRADA - Para obter o núme-
ro da apólice é necessário ir até o
Sindicato, de segunda a sexta, das
9 às 17 horas, para retirar o docu-
mento. Nossa sede fica na rua Ca-
pela do Alto, 525, Vila Virgínia.

O benefício é válido para os sóci-
os titulares e não é extensivo aos
dependentes. Mais informações,
ligue no telefone 4647.4507.

NOVOS PAIS PASSAM A
RECEBER CESTAS ESPECIAIS

Como parte da cobertura do novo
seguro decesso, os novos pais, tan-
to homens quanto mulheres asso-
ciados, contam com o recebimen-
to de cesta natalidade. Serão duas:
uma para o bebê com um kit espe-
cial para os primeiros dias de vida;
a outra é para os pais - uma cesta
de alimentos de 25 quilos.

A presidente do Sinseri, Clícia Mara
Silva Damaceno, afirma: “Somos um
dos poucos Sindicatos com este ser-
viço. Através dele daremos uma as-
sistência aos pais em um momento
em que os gastos aumentam. Não
deixem de utilizar e nos contem o
que acharam dos produtos”.

REGRAS - É necessário comuni-
car a seguradora até no máximo
120 dias da data do nascimento.
Ligue na Porto Príncipe Seguros -
(11) 3892-3700 e comunique.

ASSOCIADOS
GANHAM CORTE
(UM POR MÊS)

Os associados homens têm di-
reito a um corte de cabelo grátis
todo mês. Como a procura tem
sido grande, orientamos os com-
panheiros a ligarem no Sindica-
to, com dois dias de antecedên-
cia para retirar a autorização, ne-
cessária para o benefício. O sa-
lão funciona de terça a sábado,
das 9 às 18 horas. Reforçamos
que sem o cupom não haverá
atendimento nem reembolso.

NOVIDADES - Em breve, as
Servidoras vão poder contar
também com atendimento em
salões de beleza, por meio de
parcerias que já estão sendo
negociadas. Fique atento!

Mais informações, ligue no
telefone 4647.4507 e fale com
um de nossos diretores.

APROVEITE!


