
AMIGO, SERVIDOR(A): quem conhece de ver-
dade nosso trabalho sabe da luta permanente 
para garantir os melhores benefícios e salários 
para todos os Servidores de Itapecerica.

Mesmo com o total descrédito das principais 
instituições do País, corrupção generalizada e 
Administrações (municipais, estaduais e fede-
ral) falidas, temos tido uma atuação permanen-
te para evitar perdas e garantir novos ganhos.

Desde junho de 2017, foi criada uma Comissão 
de Professores para acompanhar a revisão do 
Plano de  Carreira do Magistério. Essa Comissão 
atua junto aos Sindicatos, inclusive com a pre-
sença de representantes do Governo.

Tudo está sendo construído da forma mais 
legítima. Assim que a Comissão, Sindicatos e 
Prefeitura tirarem uma minuta final, o SFPMIS 
- nosso Sindicato - vai convocar os profissionais 

A METRALHADA 
VOLTOU

MAIS MENTIROSA
MAIS IMPLICANTE E COM ARGUMENTOS FURADOS

para apresentar o documento final e deliberar 
com os companheiros se será aprovado ou alte-
rado antes de ser enviado à Câmara Municipal.

A METRALHADA VOLTOU
Após algum tempo sumida, a metralhada deci-

di agir novamente para confundir os Professores 
e atrapalhar um processo que vem discorrendo 
muito bem. Eles estão por aí plantando mentiras 
e gerando discórdia. Querem fazer do Servidor 
boi de piranha para emplacar politicagem e pre-
judicar a revisão do Plano de Carreira, uma rei-
vindicação justa e necessária dos companheiros.

PROFESSORES - Fujam desses METRALHAS. 
Procurem o Sindicato para mais informações e 
não participem de manifestações furadas, que 
querem polemizar e prejudicar o bom andamen-
to das tratativas realizadas sempre às claras.

MUITO AJUDA QUEM NÃO ATRAPALHA!

NÃO DECIDIMOS NADA SEM ANTES APRESENTAR AO SERVIDOR. NÃO FAZEMOS POLITICAGEM COM O 
SINDICATO. FAZEMOS AÇÕES POLÍTICAS EM PROL DO SERVIDOR - AFIRMA O PRESIDENTE ADALBERTO 



Vale recordar que em 2015 lutamos e 
conseguimos mudar muitas ADIs para PDIs. 
Ou seja, na prática garantimos mais dinhei-
ro no bolso das companheiras. Também re-
lembro que esse mesmo grupo, na ocasião, 
tentou tumultuar o processo com men-
tiras a fim de dividir os profissionais da 
Educação. E o que fizemos? Não perdemos 
o foco. Fomos com convicção, olhando para 
frente em busca do objetivo. E faremos o 
mesmo agora! Professor: jamais aceitare-
mos uma revisão que prejudique você!

O Professor não é massa de manobra!!!

Adalberto Félix é presidente do Sindicato 
dos Funcionários Públicos Municipais de 
Itapecerica da Serra (SFPMIS)

TRÊS DIRETORES DO SINDICATO 
FAZEM PARTE DA COMISSÃO

14  DE SETEMBRO - Nosso presidente Adalberto e os diretores do SFPMIS durante reunião que debate a revisão do Plano

A fim de acompanhar todas as tratativas do 
Plano de Carreira do Magistério, o Sindicato 
tem três diretores, Professores, de carreira, que 
até aqui participam da elaboração. 

São os Professores(as) Jaílson, Keila e Ilza. 
Esses sindicalistas e profissionais do setor são 
altamente capacitados para debater as princi-
pais urgências do setor e levar as principais 
reivindicações dos Servidores de suas escolas.

Portanto, Professor de Itapecerica, saiba que 
você está bem representado. Existe o momen-
to certo de ser oposição, e o momento certo já 
passou, quando eles foram oposição e perde-
ram feio também nas urnas.

É momento de união. O Sindicato está na luta 
por uma reivindicação legítima da Educação, 
até porque todos os profissionais querem que 
essa revisão saia bem rápida!!!  

ACESSE NOSSO SITE - WWW.SFPMIS.ORG.BR

JAMAIS ACEITAREMOS UMA REVISÃO PREJUDICIAL


