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FIQUE SÓCIO E FORTALEÇA NOSSA LUTA  Veja  vantagens
na página 4

SINDICATO CRESCE COM MUITO
TRABALHO E PLANEJAMENTO
Conquistamos ganho real, investimos forte na comunicação com a
base, mudamos para uma sede maior e vamos comprar um carro zero
Nos últimos meses, a atual di-

retoria do Sinseri tem mudado
o Sindicato, e pra melhor.

Conseguimos elevar os salá-
rios dos Servidores, aumentar
o vale-alimentação em 20% e
garantir o retorno do pagamen-
to do vale para os Servidores
Inativos e Pensionistas.

OUTROS AVANÇOS - Tam-
bém incluímos o Sindicato nas
principais redes sociais, fize-
mos um site dinâmico e cria-
mos o jornal da entidade, Ser-
vidor em Destaque.

CASA NOVA - Outra con-
quista foi a nova Casa do Ser-
vidor. Mudamos para um local
mais amplo, arejado e melhor
para atender o trabalhador.

Nossa presidenta Clícia Da-
maceno afirma: “É só o come-
ço.Vamos avançar ainda mais.
Prova disso, é que neste mês
vamos comprar um carro zero
quilômetro, completo, a fim de
agilizar as ações do Sinseri”.
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CRESCIMENTO - Sindicato muda para um local maior, mais arejado e muito melhor
para atender o Servidor. A nova sede fica na rua Capela do Alto, 525, Vila Virgínia,
bem pertinho do antigo endereço. Abaixo, diretoras e funcionárias do Sinseri
durante expediente. Não perca tempo e venha conhecer nossa nova sede

NOTA DO SINSERI

O Sinseri é o legítimo represen-
tante do funcionalismo. Fomos elei-
tos pelo voto dos Servidores e nos-
sa luta é em prol da valorização
dos companheiros. Não entramos
em joguete político para favorecer
interesses de ex-comissionados.

Agora, você, Servidor, verdadei-
ramente interessado em procurar
o Sindicato para lutar por melhorias
em seu local de trabalho, estamos
de portas abertas. Traga suas rei-
vindicações. Vamos sentar, deba-
ter e elaborar estratégias de ações
para avançarmos ainda mais.

Não entre em manifestações “fu-
radas”, ou seja, sem a coordena-
ção do Sinseri. Lembre-se que
unidos somos mais fortes.

Prefeitura e secretarias não vão
negociar com o Servidor sem a pre-
sença de representantes do Sin-
seri. Nos procure. Estamos aqui
para auxiliar e participar da luta.

Não entramos
em jogo político
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VAMOS AVANÇAR
AINDA MAIS

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).

Companheiro(a): neste
mês, o Sinseri completa mais
um ano. Passamos por mo-
mentos difíceis e muitas difi-
culdades para representar o
Servidor de Itaquaquecetuba
como ele merece.

MUDANÇA - De um tem-
po pra cá muita coisa mu-
dou. Hoje, os companheiros
têm uma entidade estrutura-
da. Uma entidade que parti-
cipa das negociações com
a administração e cobra me-
lhorias. Uma entidade sem
rabo preso com o patrão.

Fico triste, às vezes, por-
que somos atacados injusta-
mente. Mentiras são ditas na
base por pessoas mal-inten-
cionadas e perigosas.

Fuja dos desordeiros. Nos
procure no Sindicato. Venha
conhecer as melhorias feitas
na estrutura, na comunica-
ção e organização. Estamos
de portas abertas para o
Servidor do BEM!

Vamos avançar ainda mais
e precisamos do seu apoio!

SINSERI VAI COMPRAR UM
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO

PARA AGILIZAR O TRABALHO DE BASE

Em maio, o Sinseri completa
24 anos. E para comemorar
esta data, vamos comprar um
Uno zero quilômetro.

O veículo será utilizado para
agilizar o trabalho de base,
averiguar denúncias dos Ser-
vidores nos locais de trabalho
e transportar nossos diretores
para as reuniões com a admi-
nistração municipal.

“Atualmente, utilizamos o veí-
culo particicular para amparar
o Servidor e cumprir com os
compromissos que exigem a
presença do Sinseri”, afirma a
tesoureira Fátima Regina.

A presidenta do Sindicato, Clí-
cia Mara Damaceno, arrema-
ta: “Será mais uma importante
conquista da atual diretoria”.

QUEREMOS QUE A PREFEITURA PAGUE
30% DE ADICIONAL PARA OS VIGIAS

JUSTA REIVINDICAÇÃO

O Sinseri negocia com a pre-
feitura o pagamento de 30% de
adicional de periculosidade
para os Vigias estatutários.

Queremos que a adminis-
tração cumpra a Portaria
do Ministério do Trabalho
e Emprego nº 1.885, de
2 de dezembro de
2013, que es-
tende o adici-
onal para to-
dos os Vigilan-
tes. Antes, só os
celetistas tinham di-
reito ao benefício. Na
avaliação do Sinseri, a

medida vai corrigir um erro que
há décadas é praticado no mu-
nicípio. “É inaceitável os Servi-
dores exercerem a mesma fun-

ção e ainda haver di-
ferenças salariais.
A portaria está do
nosso lado e va-
mos cobrar da

prefeitura o cum-
primento imediato”,

afirma Cosmerin-
do (Coy), 2º te-

soureiro do
Sinseri. Es-
tamos juntos,

Servidor!!!

ATUALIZE SEU
CADASTRO

O Sindicato pede aos com-
panheiros que mantenham
seus dados cadastrais atua-
lizados. Caso tenha mudado
de endereço, telefone, e-
mail, entre outros, é funda-
mental informar ao Sinseri.

Você pode ligar no telefo-
ne 4647.4507, enviar as infor-
mações atualizadas pelo
contato@sinseri.com.br ou
vir até nossa sede, que fica
na rua Capela do Alto, 525, Vila
Virgínia. Esperamos você!

ZERINHO - Veículo que será adquirido pelo Sinseri vai agilizar o trabalho de base

Com ar-condicionado, direção hi-
draúlica, trava elétrica e quatro
portas. Detalhe: zero quilômetro!

COMO SERÁ O UNO
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ATUAL DIRETORIA GARANTE GANHOS
CONCRETOS  E MELHORA O SINDICATO

CHEGA DE INJUSTIÇAS, REAJUSTE ZERO, BASE ESQUECIDA!

Desde que a atual diretoria
assumiu o Sinseri muita coisa
mudou, e pra melhor!

Hoje, quem visita o Sindicato
vai perceber que o Servidor tem
uma sede estruturada.

Tem uma diretoria compro-
missada em lutar pelos princi-
pais anseios do funcionalismo
e oferecer bons serviços.

NOVA SEDE - Agora esta-
mos em um local maior, bem
arejado e muito melhor para re-
ceber o Servidor. A nova sede
fica na rua Capela do Alto, 525,
no bairro Vila Vírginia.

CARTEIRINHA - Outra novi-
dade foi a carteirinha de só-
cio. Desde o final do ano pas-
sado, numa ação inédita, os
companheiros recebem a iden-
tificação de associado.

PATRIMÔNIO - Atualmente,
todo o nosso patrimônio é iden-
tificado - isso nunca ocorreu.

COMUNICAÇÃO - O Sindi-
cato melhorou o contato com
a base. Contratou uma empre-
sa de comunicação e criou um
site dinâmico e fácil de nave-
gar: www.sinseri.com.br

Além disso, entrou nas prin-
cipais redes sociais: Facebook,
Youtube e Flickr. Também criou
o Servidor em Destaque - Jor-
nal da entidade.

BASE - Constantemente es-
tamos nos locais de trabaho,
ouvindo os Servidores e co-
lhendo propostas.

NEGOCIAÇÕES - Somos res-
peitados e recebidos pelo pre-
feito Mamoru Nakashima e pela
sua equipe de governo para
negociar os principais anseios
de todos os Servidores.

FESTAS - Neste ano, reali-
zamos a 2ª Festa do Dia do Tra-
balho, que comemora o Dia do
Sindicato e o Dia do Servidor.
Em datas especiais entrega-
mos brindes e lembranças.

No final de 2013, distribuímos
panetones e, recentemente, na
Páscoa, facilitamos a compra
de chocolate em uma feira de
ovos realizada na sede.

CLÍCIA - Nossa presidenta
Clícia Mara Damaceno afirma:
“Vamos crescer ainda mais. É
só o começo de uma diretoria
determinada em garantir me-
lhores salários e novos benefí-
cios para os Servidores”.

AGORA TEMOS MÓVEIS NOVOS E
UMA SEDE BEM ACONCHEGANTE

Materiais de escritório bem
gastos, falta de ventilação e es-
paço pequeno são passados.

Quem vai ao Sinseri encontra
um situação bem diferente.
Móveis novos, espaço agradá-
vel e qualidade no atendimento.

ANA - A vice-presidente do
Sindicato, Ana Lúcia B. Arcan-
jo, afirma: “Esperamos por você
no Sinseri. Venha conferir as
mais recentes melhorias. Será
um enorme prazer”. www.sinseri.com.br

Acesse nosso site

SINSERI EM NEGOCIAÇÃO - Sindicato negocia situação dos Professores na
Secretaria de Educação. Não admitimos falta de respeito com os companheiros

SINSERI NA BASE - Após o encerramento da greve, que ocorreu em setembro
passado, entregamos jornal na base com o balanço dos ganhos conquistados

SINSERI EM AÇÃO - Em dezembro, Servidores foram ao Sindicato receber panetone
e a carteirinha de sócio. Nossa iniciativa foi muito bem aceita pelos companheiros

NOVO - Agora temos novo mobiliário
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CONQUISTAS DEVEM SER COMEMORADAS
NOSSA LUTA IMPEDIU REAJUSTE ZERO

CAMPANHA SALARIAL FOI VITORIOSA SIM!!!

Companheiro(a): toda cam-
panha salarial é uma luta tra-
vada. A prefeitura diz que não
tem verba e o Sindicato cobra
melhores salários.

ÍNDICE - Sabemos que o ín-
dice conquistado de 7,84%,
mais a elevação do auxílio de
R$ 100 para R$ 120 (ganho de
20%), não é o ideal e nem é o
que o Servidor merece, mas
deve ser comemorado.

As dificuldades enfrentadas
nas Campanhas não são ape-
nas em Itaquaquecetuba. São
também nos demais Sindica-
tos dos Servidores do estado.

Veja ao lado levantamento fei-
to pela comunicação do Sin-
seri, comprovando que algu-
mas entidades do setor tiveram
índice abaixo do nosso.

Nossa presidenta Clícia Da-
maceno afirma: “A luta não aca-
bou. Apenas passamos por
mais um nível. As ações por me-
lhores salários continuam e pre-
cisamos do seu apoio”.

OUTROS GANHOS: volta do
pagamento do auxílio-alimen-
tação para Servidores Inativos
e Pensionistas; envio para a
Câmara o projeto que regula-
menta a CIPA; implantação de
uma Comissão de Negociação;
falta abonada para todos; am-
pliação da licença-maternida-
de para 180 dias; e a simplifi-
cação do processo para rece-
bimento do auxílio natalidade.

7,84%
ÍNDICE CONQUISTADO

PELO SINDICATO

ALGUNS ÍNDICES DE ENTI-
DADES DO SETOR PÚBLICO
GARANTIDOS NO ESTADO

 7%        São Vicente

5,58%     Guararema

7,41%     Santa Isabel

5,56%     Ribeirão Preto

5,39%    Franca

5,91%     Mogi das Cruzes

COM O PREFEITO - Diretores do Sin-
dicato negociam salários dignos e mais
benefícios. Nossa luta iniciada na greve
de setembro evitou reajuste zero FIQUE SÓCIO

E FORTALEÇA
NOSSA LUTA
Se você ainda não é sócio do

Sinseri precisa vir imediatamen-
te em nossa nova sede, que fica
na rua Capela do Alto, 525, Vila
Virgínia, para se associar.

Hoje, quem se sindicaliza for-
talece a luta da entidade e tem
direito a muitos benefíos para
toda a família (veja ao lado).

Nos últimos meses, a atual
diretoria vem melhorando a
estrutura do Sinseri. Comprou
nova mobília, mudou para uma
sede maior, investiu na comu-
nicação e vem fazendo muito
mais pelo Servidor. Não perca
tempo. FIQUE SÓCIO!

SERVIDOR EM DESTAQUE - É uma
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(MTb 59.790/SP), Rodrigo Sousa (MTb
60.016/SP), Wellington Torres e André
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CONFIRA ALGUMAS VANTAGENS QUE O
SERVIDOR SINDICALIZADO TEM DIREITO

Assistência Jurídica - Dr. Jorge
e dr. Alexandre. Atendimento: se-
gundas e quintas, das 9 ao meio-
dia; Convênio com Universida-
des - Temos parceria com faculda-
des e universidades: UMC, UNG,
Braz Cubas, Unip e Cesumar. To-
das com descontos especiais;

Convênio Odontológico com Mo-
gidonto e com a Coifeodonto e o
COI. Convênio Farmácia - Parce-
ria com a Happy Intermediações.
Lazer - Temos parceria com a
Mafisa Turismo. Idiomas - A Re-
ward Idiomas oferece descontos
exclusivos para os sócios.


