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SINDICATO ORGANIZA 
PROFESSORES VENCEM
União entre Sindicato e trabalhador consegue evitar injustiça; pagamentos do HTPC e HTPL 
serão mantidos e negociação entre Sinseri, Comissão e Prefeitura vai debater incorporação

25 de agosto se torna uma 
data histórica para o Sindica-
to e os Professores de Itaquá.

Mais de 1.200 profissionais 
da Educação, com total orga-
nização do Sinseri, foram pra 
frente da Prefeitura protes-
tar contra a retirada do pa-
gamento do HTPC e HTPL.

CONFIRA NAS PÁGINAS CENTRAIS TODOS OS PASSOS DA LUTA

GUERREIROS(AS) FORAM PRA FRENTE DA PREFEITURA COBRAR O MAMORU E SEUS SECRETÁRIOS: VITÓRIA DA UNIÃO1.200
Foi um ato justo, legítimo e 

necessário, porque evitou per-
das nos salários dos compa-
nheiros que iriam variar entre 
R$ 500,00 e R$ 1.000,00.

A luta do Sindicato agora é 
pela incorporação do HTPC e 
HTPL nos salários.

 Saiba mais na página 3APOIO - Mais uma vez a Federação dos Servidores esteve ao nosso lado
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EDITORIAL - O SERVIDOR DEVE USAR A SUA FORÇA
Itaquaquecetuba funciona com o nosso trabalho; já passou da hora de sermos valorizados

O protesto dos Professores 
de Itaquá pela manutenção do 
pagamento do HTPC e HTPL, 
mais uma vez, comprovou a 
força que o Servidor tem. Uma 
força necessária, que deve ser 
colocada em prática na hora 
certa, no momento certo.

Sem dúvida, a vitória aca-
chapante da união entre Sin-
dicato e Professores não foi 
apenas uma lição para a Ad-
ministração, mas para todos 
os trabalhadores municipais 
de Itaquaquecetuba.

Sem luta, não tem vitória. 
Sem organização do Servidor 
junto ao Sinseri não tem avan-
ços. Já fomos procurados por 
outros setores, como Guarda, 
Vigias e Saúde. A luta vai con-
tinuar. Juntos somos fortes!!!

Nossa presidente Clícia Mara Silva Dama-
ceno percorreu, dia 24 de agosto, as prin-
cipais escolas municipais da cidade com 
objetivo de convocar todos os Professo-
res para o grande protesto que ocorreria 
no dia 25, pela manutenção de direitos.

CONVOCAÇÃO DOS PROFESSORES

Após o trabalho de base, a presidente 
Clícia seguiu para a Secretaria de Educa-
ção, a fim de participar da reunião entre 
o Sinseri, um representante por escola, 
secretários de finanças e vereadores. Fo-
ram horas de debates sem sucesso.  

REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS

DIA 25 DE AGOSTO - Professores, logo 
cedo, começam a comparecer em frente 
ao Sindicato para seguir em passeata até 
a Prefeitura. No trajeto, com o apoio da 
Fesspmesp - Federação dos Servidores - 
os Professores tomaram as ruas.

CONCENTRAÇÃO NA SEDE
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Pais de alunos apoiam protesto 
legítimo e são muito aplaudidos

Com cartazes e forte disposição 
de luta, Professores dão exemplo

Profissionais da Educação 
momentos antes da passeata

No pé do ouvido do prefeito e 
secretários, Sinseri cobra respeito

Clícia Mara Silva Damaceno é presidente do Sinseri 
(Sindicato dos Servidores Municipais de Itaquaquecetuba)

Denilson Bandeira 
dos Santos é  

diretor de imprensa 
da Fesspmesp e 

CSPM (Federação 
e Confederação 
dos Servidores 

Públicos Municipais) 
e diretor do Sindicato 

dos Servidores de 
Guarulhos - STAP

RESISTIR SEMPRE
“Estive no protesto dos Professores de 

Itaquá como representante da Federação e 
Confederação dos Servidores. Junto a pre-
sidente Clícia, coordenei o ato legítimo. Pa-
rabenizo o Sinseri, o empenho dos Profes-
sores e lideranças de outras entidades 
ligadas à Fesspmesp. Nossa participação 
foi decisiva, histórica e necessária. O Sindi-
cato e o Servidor de Itaquá não estão sós. 
É hora de outros setores se organizarem.”
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Muita pressão na caminhada até a Ad-
ministração. Com faixas, cartazes e pala-
vras de ordem, os Professores chamaram 
a atenção e mostraram toda a insatisfa-
ção com a tentativa da Prefeitura em não 
pagar o HTPC e o HTPL dos Educadores.

CAMINHADA ATÉ PREFEITURA

Após quase uma hora em frente à Pre-
feitura, o prefeito Mamoru ordenou a um 
Guarda que convocasse o Sindicato e a 
Comissão de Professores para uma nego-
ciação. Fomos recebidos pelo gestor, se-
cretários e vereadores para negociar.

NEGOCIAÇÃO COM O PREFEITO

VITÓRIA - Depois de quase uma hora e 
meia de reunião, a Prefeitura retrocede e 
mantém o pagamento do HTPC e HTPL. 
União entre o Sinseri e os Professores ga-
rantiu entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00 no 
bolso dos companheiros. Ganho histórico.

VITÓRIA DA UNIÃO

PROTESTO MANTÉM DIREITOS DO PROFESSOR
Setor foi pra rua pressionar a Prefeitura; ação organizada pelo Sinseri obtém ganho histórico 

Com o nosso apoio, da Fede-
ração e Confederação dos Ser-
vidores Públicos Municipais 
(Fesspmesp e CSPM), além do 
total engajamento dos Profes-
sores, conseguimos manter 
direitos legítimos dos profis-
sionais da Educação.

O empenho coletivo foi fun-
damental para manter o pa-
gamento do HTPC e HTPL. A 
luta do Sindicato e Comissão 
de Professores, agora, é para 
incorporar as horas ativida-
des nos salários, ampliando 
ainda mais os ganhos.

As reuniões entre Sindicato e 
Comissão de Professores já ini-
ciaram para debater os moldes 
da incorporação e alteração na 
redação da lei. Parabéns, Pro-
fessores: vencemos!

25 DE AGOSTO DE 2017 - Professores dão exemplo de garra em protesto; comparecem em ótimo número e vencem

Companheiros de vários 
Sindicatos do Estado nos apoiam

Prefeito pede que Guarda chame 
Sindicato para negociação

Um dia antes do protesto, 
Educadores cobram secretário

Nossa presidente Clícia concede 
entrevista para  equipe de TV
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EXISTE MÁ-VONTADE POLÍTICA PARA REAJUSTAR 
SALÁRIOS, APONTA ANÁLISE TÉCNICA DO SINSERI

Um laudo técnico elaborado por um profissional especialista do Sindicato constatou que falta vontade política para 
reajustar os salários de todos os Servidores de Itaquaquecetuba. O documento, disponível logo abaixo, 

na íntegra, se baseou nas contas do município. Vale a pena conferir e divulgar o levantamento. Mais uma vez, fica 
comprovado que somente a pressão da categoria, junto ao Sindicato, fará toda a diferença. VAMOS À LUTA!

Assim como em todos os anos 
nossa entidade tenta sempre uma 
melhora na condição de vida do 
Servidor público municipal. Não 
diferente disso, este ano nos man-
tivemos firmes em nossa luta por 
melhores condições de trabalho e 
salários dignos.

Todos sabem que, desde o início 
do ano, o atual prefeito Mamoru 
Nakashima vem nos ludibriando, 
ao afirmar que não existe qual-
quer possibilidade de aumento sa-
larial, em razão da queda de arre-
cadação municipal.

Pois bem, a atual diretoria da en-
tidade buscou auxílio de seus con-
sultores financeiros no sentido de 
aproveitando-se da Lei de Acesso à 
Informação, aliada aos dados colhi-
dos junto ao Portal  de Transparên-
cia da cidade, a fim de verificar se 
realmente o município passa por 
toda a dificuldade financeira que 
afirma o Chefe do Executivo.

Assim foram enviados os dados 
colhidos na consultoria especiali-
zada, a qual respondeu acerca dos 
números publicados junto ao Jor-
nal News, em 30 de julho de 2017.

Em uma breve análise, afirma-
mos sem sombra de dúvidas que 
as previsões orçamentárias acerca 
da possível arrecadação vêm se 
concretizando, para tanto obser-
ve o índice apurado no relató-
rio apresentado pela Prefeitura 

Municipal de Itaquaquecetuba em 
relação à realização da receita orça-
mentária no período compreendido 
de janeiro a junho de 2017, o qual 
demonstram na metade do exercí-
cio em curso que a municipalidade 
já conseguiu realizar 52,52% do to-
tal da receita pública orçada, cum-
prindo a nosso ver com sua progra-
mação. Afinal, mesmo num ano de 
grande crise econômica, vem rea-
lizando na metade do ano pouco 
mais da metade da previsão de re-
ceita orçamentária. 

Desta forma, podemos afirmar 
que os esforços do Governo Muni-
cipal no sentido de buscar recursos 
para saldar seus débitos está sendo 
eficiente. Outro ponto importante a 
ressaltar é que as receitas arrecada-

das superam o volume percentual 
das transferências recebidas, de-
monstrando uma vez mais que os 
valores orçados são objeto de ar-
recadação corrente, trazendo certa 
estabilidade aos cofres públicos.

Em relação a despesa orçamentá-
ria observa-se que os esforços go-
vernamentais não podem ser tidos 
como os melhores, afinal as mar-
gens do meio do exercício financei-
ro do Governo já empenhou quase 
toda a verba orçada para despesas.

Em que pese essa assertiva, ain-
da que haja empenhado limite tão 
elevado de despesas, isso não quer 
dizer que já tenha sido executada 
e efetivamente realizada a despesa 
empenhada, uma vez que a realiza-
ção das despesas de janeiro a junho 

de 2017 encontram-se num pata-
mar em que há até mesmo superá-
vit primário das contas públicas 
no importe de R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais).

Considerando que no início do 
exercício financeiro o Governo 
local reajustou seus preços na 
ordem de 7,59%, e o excesso de 
empenhos sem qualquer realiza-
ção de despesa efetiva, e o supe-
rávit primário apresentado, resta 
claro que infelizmente a melhor 
condição de trabalho e melhora 
na remuneração dos Servidores 
públicos não é prioridade às polí-
ticas governamentais.

Uma comparação de valores, se 
o Chefe do Executivo tivesse ao 
menos reposto a perda inflacioná-
ria prevista constitucionalmente, 
na ordem de 5,34%, teríamos uma 
situação administrável, ou seja, tal-
vez não estivéssemos num superá-
vit primário, mas o déficit também 
não seria dos mais graves.

O que se observa é a falta de in-
teresse da Administração Pública 
em melhor remunerar seu Servi-
dor. Haja vista que o Governo em-
penha despesas e acaba não as 
executando e liquidando, demons-
trando que tais despesas não são 
tão imprescindíveis quanto o rea-
juste de salário do Servidor.

SETOR TÉCNICO DO SINSERI

ATENÇÃO, SERVIDOR
A diretoria do Sindicato tem 

se empenhado na formação 
de Comissões de Servidores 
para definir pautas específicas 
de cada setor e garantir a pre-
sença das Comissões nas nego-
ciações com a Prefeitura. Sem 
a participação do trabalhador 
não fazemos nada. SERVIDOR: 
se una ao Sindicato. Ligue no 
4647.4507 para definirmos es-
tratégias de luta! Vamos seguir 
o exemplo dos Professores!


