
TODOS À ASSEMBLEIA NA SEDE DO
SINSERI, DIA 5 DE MARÇO, ÀS 17H30

CAMPANHA SALARIAL 2015

Vamos avaliar possível proposta da administração e definir
os próximos passos da luta. SUA PRESENÇA É FUNDAMENTAL

TEMOS O APOIO DA FEDERAÇÃO E CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES VIRE
E VEJA

 SERVIDOR(A): está na hora
de mostrarmos nossa força. Dia
5 de março, às 17h30, nosso
Sindicato convida todos os Ser-
vidores para assembleia geral da
Campanha Salarial.

Vamos avaliar possíveis pro-
postas da administração referen-
tes à pauta de reivindicações.

LOCAL - Será em nossa sede,
que fica na rua Capela do Alto,
525, Vila Virgínia.

PARTICIPE - "O momento exige
forte participação. O movimento
só será forte se a presença for
maciça. O acomodado não con-
quista e precisamos do seu
apoio", afirma Clícia Mara Da-
maceno, presidente do Sindicato.

AVANÇOS FUTUROS - Se-
gundo nossa tesoureira Fátima
Regina Ayres, o comparecimento
do Servidor vai definir os avanços
futuros da categoria.

"Nenhuma prefeitura pode
quando a categoria está unida.

É momento de deixarmos todas
as diferenças de lado e lutar por
ganhos reais e a ampliação dos
benefícios. Convide um colega e
participe da assembleia."

Mais informações, ligue no
Sinseri. Telefone 4647.4507.

NEGOCIAÇÃO - Dia 24 de fevereiro, diretores do Sindicato durante encontro com repre-
sentante da prefeitura. Repudiamos atraso de mais de uma hora e cobramos respeito

Na última reunião com a administração, dia 24 de fevereiro, esperamos por mais
de uma hora um representante do governo. Além de chegar atrasado, ele não
apresentou nenhuma proposta. CANSAMOS DE ESPERAR. Vamos à luta, companheiro.
SEM A SUA PARTICIPAÇÃO NÃO HAVERÁ VITÓRIA!!! E DEPOIS, NÃO ADIANTA CHORAR
ACESSE O SITE DO SINDICATO - WWW.SINSERI.COM.BR



A expectativa é muito grande
para assembleia do dia 5 de
março, às 17h30, no Sinseri.

É momento de deixarmos
toda a indiferença de lado pa-
ra conseguirmos o melhor ín-
dice dos últimos anos.

Sabemos que o principal an-
seio da categoria é melhores
salários. E está aí uma ótima
oportunidade para mostrar-
mos nossa disposição.

Se houver forte participação,
tenho certeza que as chances
serão enormes para avançar-
mos. Nenhum Sindicato con-
quista sozinho.

Volto a reafirmar que o mo-
mento exige participação, or-
ganização e muita luta por um
mesmo objetivo.

Convide um colega do tra-
balho e venha ao Sindicato
com um espírito bom, com um
espírito coletivo.

Juntos, vamos avaliar pos-
síveis propostas da adminis-
tração e definir os próximos
passos da luta.

A maioria decidirá o futuro
das mobilizações e estamos
do mesmo lado nessa batalha!
CONTO COM O SEU APOIO!

O MOMENTO EXIGE
FORTE PARTICIPAÇÃO

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).

CONFIRA TODOS OS PASSOS DO
SINSERI NA CAMPANHA SALARIAL
NOSSA LUTA É POR GANHO REAL E AMPLIAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Desde 6 de janeiro nosso Sin-
dicato protocolou vários ofícios
na administração solicitando um
encontro com a prefeitura.

Em seguida, entregamos aos 19
vereadores uma Carta de Apoio
solicitando que o Legislativo re-
cusasse todo projeto arbitrário
encaminhado pelo Executivo, de
interesse do Servidor, sem o
consentimento do Sindicato.

Ao mesmo tempo, diretores do
Sinseri percorreram os locais de
trabalho para colher propostas a
fim de serem inclusas na pauta
de reivindicações.

REUNIÃO - Dia 24 de feve-
reiro, após muita insistência, fo-
mos recebidos por um represen-
tante do governo, que chegou

com mais de uma hora de atraso
e disse não ter nenhuma pro-
posta da administração.

Em razão disso, o Sinseri deu
até o dia 5 de março para a pre-
feitura apresentar alguma pro-
posta aos Servidores.

EXPECTATIVA - Esperamos um
grande número de trabalhadores.

É A HORA DE MOSTRAR-
MOS NOSSA FORÇA!

AÇÃO - Diretor Coy entrega documento
para Jane, chefe de gabinete do vereador
Wilson Pirata, presidente da Câmara

ORGANIZAÇÃO - Diretores do Sindicato, Jurídico e Comunicação se reuniram, dia 24 de
fevereiro, para definir todos os detalhes da assembleia da Campanha Salarial, dia 5/3

FEDERAÇÃO E CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES VÃO
ENVIAR SEUS REPRESENTANTES PARA A ASSEMBLEIA

Na assembleia do dia 5, vamos
ter importantes apoios: Fessp-
mesp e CSPM - duas entidades
que defendem os interesses dos
Servidores. Além dos dirigentes,
seremos ajudados com o carro
de som da Federação.

APOIO - Bandeira, diretor das duas entida-
des, marcou presença na reunião do dia 24


