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REPUDIAMOS AÇÃO ANTISSINDICAL 
DO PREFEITO MAMORU NAKASHIMA
Dirigentes sofrem represálias da Administração Municipal após anunciar estado de greve; 
não houve nenhuma proposta de reajuste salarial. Mamoru, cadê o respeito ao Servidor? 

Poucos dias após o Sindica-
to informar a Prefeitura so-
bre a decisão dos Servidores 
em aprovar o estado de gre-
ve, o prefeito Mamoru disse 
que não concederia a Porta-
ria aos dirigentes do Sinseri.

A Portaria garante a libera-
ção dos sindicalistas para re-
presentarem todos os Servi-
dores na luta por melhores 
salários e mais benefícios.

“Com essa decisão, o pre-
feito acha que vai enfraque-
cer o Sindicato. Mas fique ele 
sabendo que estamos ainda 
mais fortes”, afirma a presi-
dente da entidade, Clícia.

Central Sindical, Confede-
ração e Federação dos Ser-
vidores repudiam postura de 
Mamoru. Página 3

ENTRAMOS NA JUSTIÇA PARA GARANTIR REAJUSTE
Leia mais na página 2

Prefeito Mamoru Nakashima: que decepção!EDITORIAL
Quem me conhece sabe o quan-

to sou aberta ao diálogo e como 
valorizo uma boa convivência. Até 
aqui conseguimos ter várias con-
versas abertas, mas agora a Pre-
feitura prefere andar para trás. 

Maior prova é a decepção que 
sofremos na Campanha Salarial 
com a proposta de reajuste ZERO 
do senhor Mamoru Nakashima.

A primeira constatação que ve-
mos é uma Administração que se 
quer pensa em quem fortalece a 
cidade. O Servidor é o coração, os 
braços e as pernas de um municí-
pio. Não valorizar quem cuida com 
carinho da nossa cidade é uma 
inépcia sem tamanho.  

PLANO DE AÇÃO - Não estamos 
de braços cruzados não, compa-

nheiros. Estamos tão ou mais re-
voltados que qualquer um dos 
colegas. Sou Servidora também. 
Sou concursada e Professora.

A outra decepção é o cancela-
mento da liberação de nossos di-
rigentes, deixando apenas eu na 
condução da entidade. Mamoru: 
saiba que estamos ainda mais uni-
dos e fortes. A luta só começou! 

CRESCE
REJEIÇÃO 

A MAMORU
Página 4

ENTIDADES SINDICAIS 
REPUDIAM PRÁTICAS 

CONTRA O SINSERI

Entidades apresentam docu-
mento de repúdio na Prefeitu-
ra e apoiam nossa luta contra 
o retrocesso.  Página 3

Clícia é presidente do Sinseri



3 - Servidor em Destaque - Maio de 2017 Servidor em Destaque - www.sinseri.com.br - 2 

ENTRAMOS COM AÇÃO NA JUSTIÇA PARA 
GARANTI  R REAJUSTE SALARIAL AO SETOR

O Departamento Jurídico 
do Sinseri impetrou uma 
ação na Justiça para asse-
gurar direitos de todos os 
Servidores. Por quê? 

A Prefeitura tem por obri-
gação, conforme a Consti-
tuição, revisar os salários 
anualmente dos trabalhado-
res e garantir reposição do 
período. Tudo isso é para 
evitar a diminuição do po-
der de compra do Servidor.

EXEMPLO - Se a inflação 
de janeiro de 2015 a janei-
ro de 2016 chega a 7,50%, 
o Servidor não pode ter um 
reajuste salarial menor que 
7,50%. Por quê? 

Porque se isso ocorrer, o 
trabalhador perde o seu po-
der de compra. “Em razão 
disso, entramos na Justiça. 
O Servidor municipal tem 

sempre que pagar a conta 
e isso não é justo. JAMAIS”, 
afirma nossa presidente Clí-
cia Mara Silva Damaceno.

Continue ligado em nos-
so site, nas redes sociais e 
nos boletins IMPRESSOS. A 
qualquer momento vamos 
ter mais informações. 

De acordo com Aires Ribei-
ro, presidente da Fesspmesp 
(Federação dos Sindicatos 
dos Servidores Públicos Mu-
nicipais do Estado de São 
Paulo), várias cidades já en-
traram com esse tipo de 
ação. Alguns Sindicatos ven-
ceram e outros o processo 
ainda está em julgamento. 
“Pode demorar, mas a luta 
vale a pena”, afirma Aires.  

Acredite no seu Sindicato!
Lute e participe!
CONQUISTE!

PREFEITO MAMORU TEM SERVIDORES APOSENTADOS 
EM CARGOS DE COMISSÃO E COM BENS BLOQUEADOS

Mamoru Nakashima disse 
em campanha eleitoral que 
não teria Servidores aposen-
tados em cargo de comissão. 
MENTIRA! Além de não cum-
prir a promessa, o atual ges-
tor foi muito além. Têm Servi-
dores aposentados em cargos 

de comissão com diversas ir-
regularidades. E, para piorar 
mais ainda, os acusados têm 
bens bloqueados. Aí não!

QUE VERGONHA !
Na avaliação do Sindicato, 

Itaquá precisa de pessoas sé-
rias em cargos de confiança. 

“Precisamos de pessoas que 
amam o município e que co-
nheçam a cidade. Chega de 
aventureiros. Chega de apro-
veitadores que tiram vanta-
gens nas custas dos outros. 
Mamoru deve rever seu com-
portamento. Cumprir o que 
promete e respeitar o Servi-
dor municipal é o seu dever”, 
afirma nossa presidente Clícia 
Mara Silva Damaceno.

LUTA NA JUSTIÇA - O Sin-
seri, mediante ao descaso da 
Prefeitura, entrou na Justiça 
para garantir a reposição in-
flacionária deste ano.

“A Administração revela sua 
mediocridade quando não au-
menta os salários”, arremata.

SEGURO DECESSO

SERVIDOR 
CONCORRE 
A R$ 5 MIL
Desde 1º de novembro de 

2016, todos os Servidores 
sócios passam a contar com 
um seguro decesso. O servi-
ço não tem nenhum custo 
adicional ao associado. 

Além de oferecer uma co-
bertura completa, os segu-
rados contam também com 
um sorteio mensal de R$ 5 
mil realizado através do nú-
mero da sorte informado no 
certificado que deve ser reti-
rado ou retirou na sede. 

Não fique de fora. 
APROVEITE!
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AÇÕES SÃO EFETIVAS CONTRA RETROCESSO
Sindicato conta com o suporte de companheiros do Estado para combater desmandos

O prefeito de Itaquá, Ma-
moru Nakashima, está dis-
posto a tudo para impedir o 
Servidor de ter o seu mereci-
do reajuste salarial. 

Sua mais nova manobra é 
afastar os Servidores dirigen-
tes sindicais de suas funções 
através do cancelamento da 
liberação dos companheiros 
garantida por lei. 

Sem tempo para atuar na 
instituição, fica cada vez mais  
difícil combater as muitas 
maldades da Administração. 
Frente a este atentado, o Sin-

seri toma as devidas provi-
dências na Justiça.

MANOBRA - A jogada do 
prefeito Mamoru é fazer com 
que os dirigentes fiquem fora 
da entidade para não articu-
larem ações de mobilização 
na Campanha Salarial. 

E isso aconteceu uma sema-
na após a notificação do Sindi-
cato ao Governo em que afir-
mava que a categoria acabava 
de entrar em estado de greve. 

Tal atitude caracteriza prá-
tica antissindical e mostra o 
total desinteresse de Mamo-

ru em conversar com o Sin-
seri sobre as demandas do 
funcionalismo municipal.

Clícia Mara Silva Damace-
no, presidente do Sindicato, 
afirma: “Tudo isso não passa 
de uma tremenda persegui-
ção política sindical contra a 
organização dos Servidores”.

Segundo Clícia a entidade 
incomoda, e muito, a Admi-
nistração. Ela conclui: “Mas, 
se estamos fazendo isso, é si-
nal de que estamos no cami-
nho certo. Continuaremos a 
incomodar, pois lutamos por 

Justiça para um setor com-
pletamente esquecido”.

PRESSÃO TOTAL - A Fess-
pmesp (Federação dos Sind-
caitos dos Servidores Públicos 
Municipais do Estado de São 
Paulo) vai movimentar mais 
de 150 entidades de todo o Es-
tado para prestar apoio em 
um grande ato de repúdio que 
será realizado na cidade.

AÇÃO - Vamos levar cami-
nhão e carros de som, além 
de vários dirigentes compro-
missados em lutar contra os 
desmandos de Mamoru.

NOSSO SINDICATO TEM O APOIO DA CENTRAL, 
CONFEDERAÇÃO E FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES

O Sinseri conta com impor-
tante apoio de entidades su-
periores. A Pública, Central 
do Servidor, e a Confederação 
e Federação dos Servidores 
Públicos Municipais (CSPM e 
Fesspmesp respectivamente) 
estão do nosso lado. 

As três entidades enviaram 
à Prefeitura notas de repúdio 
contra as práticas antissindi-
cais do gestor municipal.

AÇÕES NA CIDADE - Nos 
próximos dias, os dirigentes 
da Pública, CSPM e Fessp-
mesp vão ao município pro-
testar contra o reajuste zero 
da Prefeitura e determinação 
arbitrária de solicitar o retor-
no dos dirigentes sindicais 
aos seus postos de trabalho. 

“A Prefeitura tenta nos inti-
midar, mas não temos medo 
de ameaças. Aqui não tem ar-
rego. O Sindicato está na luta 
e tem o apoio de diretores de 
outras cidades do Estado e 

do País”, afirma a presidente 
Clícia Mara Silva Damaceno.

Servidor: lute com o Sindi-
cato. Esteja ao nosso lado! 
Confira as ações sindicais no 
site www.sinseri.com.br

SEMPRE PRESENTE - Diretores da Federação e Confederação dos Servidores 
fortalecem  nossas ações na defesa do funcionalismo municipal de Itaquá

NOTA DO DIEESE 
ALERTA SOBRE A 

ORGANIZAÇÃO DOS 
TRABALHADORES

O Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômi-
cos) elaborou uma impor-
tante nota técnica. Em re-
sumo, o texto destaca a 
real importância da orga-
nização dos trabalhadores. 

Quando existe real união 
entre a classe trabalhado-
ra e entidades sindicais, 
existe sim muita força para 
avanços concretos em te-
mas deixados de lado pelas 
Administrações Públicas.

Em determinado trecho, 
a nota retrata: “Os Sindica-
tos nascem como reação 
às precárias condições de 
trabalho e remuneração a 
que estão sempre subme-
tidos os trabalhadores”.



4 - Servidor em Destaque - Maio de 2017 Servidor em Destaque - www.sinseri.com.br - 4 

SERVIDOR EM DESTAQUE - Publicação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itaquaquecetuba (Sinseri). Sede: rua Capela do Alto, 525 - Vila Virginia, Itaquaquecetuba - SP. 
Telefone (11) 4647.4507. SITE - www.sinseri.com.br - PRODUÇÃO: AGSP (Agência de Comunicação Grita São Paulo). Telefones (11) 3681.6235 e 940.376.585. TEXTOS E EDIÇÃO: Daniel 
Lucas Oliveira (MTb 59.790/SP) e equipe AGSP. Fotos: AGSP e colaboradores. Maio de 2017. Acesse www.gritasaopaulo.com.br e conheça melhor o nosso trabalho de comunicação!

CRESCE REJEIÇÃO DO PREFEITO MAMORU 
Servidores e a população não aguentam mais! O DESCASO É GENERALIZADO!!!

Mamoru Nakashima, atual 
prefeito de Itaquaquecetuba, 
foi reeleito nas últimas elei-
ções com maioria dos votos 
(mais de 120 mil). 

Mas, após cinco meses de 
um “novo mandato”, a insa-
tisfação é geral. Servidores e 
toda a população não aguen-
tam tanto descaso, inclusi-
ve o total esquecimento em 
cumprir as promessas feitas 
em campanha eleitoral. Na 
prática, a rejeição do político 
aumenta dia a dia.

Durante visita aos locais de 
trabalho, recentemente, pe-
las nossas dirigentes, uma 
Servidora do setor da Saúde 
reafirmou revoltada: “Nós vo-
tamos no Mamoru e estamos 
decepcionadas. O funciona-
lismo de Itaquá está esqueci-
do. É um total descaso com 

os trabalhadores”. Além dis-
so, a população também está 
insatisfeita. Muitos apontam 
que após ganhar houve uma 
mudança de postura, para 
muito pior, do atual prefeito.

AVALIAÇÃO - Nossa presi-
dente Clícia Mara Silva ava-

lia: “A insatisfação é geral. 
Mamoru ganhou e esqueceu 
do Servidor e abandonou o 
povo. Nós estamos sem rea-
juste. UBSs estão em péssi-
mas qualidades e a UPA pode 
fechar. E, para piorar, ainda 
temos diretores retornando 

aos seus postos de trabalho 
conforme as exigências do 
Mamoru, o que caracteriza 
prática antissindical”.

De acordo com a presidente 
Clícia a luta vai continuar. “O 
administrador passa, mas a 
cidade permanece”, arremata.

31 DE JANEIRO DE 2017 - Prefeito Mamoru recebe nossas dirigentes e mais uma vez SÓ ENROLOU. Nada de aumento!

Nos dias 24 e 25 de no-
vembro de 2016, ocorreu 
a eleição para escolha da 
nova diretoria do Sindica-
to dos Servidores Públicos 
Municipais de Itaquaque-
cetuba (Sinseri). Tivemos 
a participação da Chapa 1, 
encabeçada pela atual pre-
sidente da entidade, Clícia 
Mara Silva Damaceno. E a 
Chapa 1 foi eleita com 98% 
dos votos válidos.

A outra chapa, que faz par-
te da oposição ao nosso Sin-
dicato, também foi inscrita 

NOTA SOBRE A ELEIÇÃO DO SINSERI OCORRIDA NO FINAL DE 2016

e poucos dias depois impug-
nada. Por que impugnada? 

Porque vários membros  
estavam irregulares, sem 
contribuir com a taxa as-
sociativa mensal ao Sinse-
ri, com processos adminis-
trativos, tinha Servidor do 
patrão (comissionados) e 
muito mais. E quem impug-
nou? O próprio Estatuto do 
Sindicato. NÃO FOI A DIRE-
TORIA DA ENTIDADE.

Toda instituição sindical 
tem um estatuto que preci-
sa ser seguido à risca.

 Inclusive este documento 
fica disponível em cartório 
para quem quiser conferir. 
Outro detalhe da eleição  do 
Sinseri é a decisão da Justi-
ça. A oposição entrou com 
uma ação pedindo a nulida-
de da eleição. Nada feito!

Mas só conseguiu suspen-
der os seus efeitos. Ou seja, 
O RESULTADO DA ELEIÇÃO 
FICA MANTIDO ATÉ DECI-
SÃO SOBERANA DA MAGIS-
TRATURA.

Procure o Sindicato e não 
acredite nos fofoqueiros!  


