




Servidor(a): neste material tra-
zemos nossa prestação de contas 
dos últimos meses. São ações efe-
tivas na preservação de direitos, 
conquistas de novos, além de ini-
ciativas de lazer aos sócios.

O Brasil enfrenta um momento 
delicado, com a tentativa de su-
pressão dos direitos trabalhistas.  
Nós do Sindicato marcamos pre-
sença até aqui em manifestações 
na Paulista, em Itapecerica, no 
Largo da Batata e em Brasília.

Em cada protesto, fomos com fai-
xas, cartazes e bandeiras na defesa 
da democracia e de um Brasil com 
justiça social, distribuição de ren-
da e sem corrupção. MERECEMOS!

O SERVIDOR
MERECE ESSA PRESTAÇÃO

Paralelo a essas ações, mantive-
mos a Campanha Salarial a todo 
o vapor. Foram várias rodadas de 
negociações com a Administração 
Municipal até garantirmos um rea-
juste salarial, extenção e reajuste 
do vale, além de outras vantagens 
(entenda como será a forma de pa-
mento na página 12).

A LUTA CONTINUA!
Os árabes têm um ditado que eu 

aprecio: “Homens são como tape-
tes, às vezes precisam ser sacudi-
dos”. Essa sacudida não é só para ti-
rar a poeira, mas para mexer, para 
produzir emoção ou até algum in-
cômodo. Portanto, Servidor, este 
Sindicato sempre será operante.

editorial

Em cada protesto, 
fomos com faixas, 
cartazes e bandeiras 
na defesa da 
democracia e de
 um Brasil com 
justiça social, 
distribuição de
renda e sem 
corrupção

“

ADALBERTO FÉLIX 
é presidente do SFPMIS 

(Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Itapecerica da Serra)



Após dois dias de eleição (16 e 
17 de fevereiro), está sacramenta-
da a confiança do funcionalismo 
municipal de Itapecerica da Serra 
no excelente trabalho realizado 
nos últimos anos pela nossa enti-
dade em prol de toda a categoria.

Com 1.071 votos, a Chapa 1 - A 
Chapa do Trabalho - encabeçada 
pelo atual presidente Adalberto 
Félix Rocha, foi eleita para mais 
um mandato de conquistas.

COMPROMISSO - O presidente 
eleito do SFPMIS, Adalberto, afir-
ma: “É uma honra ter o reconheci-
mento dos Servidores demonstra-
do por um número expressivo de 
votos. Contudo, agradeço a cada 
um dos companheiros pela con-
fiança e, com certeza, faremos 
o possível para retribuir e trans-
formar toda essa força em reali-
zações positivas para o Servidor. 
Muito obrigado a todos!”

Atual diretoria
é reeleita com maioria dos votos

reeleição

1.071
votos

TIVEMOS

SERVIDORES PARTICIPARAM ativa-
mente das eleições sindicais, e a mai-
roria dos companheiros aprovaram a 
direção da entidade nos últimos anos; 
uma direção de trabalho, trabalho e 
mais trabalho. Uma direção de compro-
metimento com o dinheiro do trabalha-
dor e revertido em benefício da própria 
categoria. A Chapa 1, encabeçada pelo 
atual presidente Adalberto Félix, teve 
mais de mil votos. O trabalho venceu e 
o Servidor reconheceu!



LISURA - O pleito contou com total 
apoio, credibilidade e acompanha-
mento da Federação dos Servidores 
Municipais do Estado de São Paulo 
(Fesspmesp), que em suas atribui-
ções garantiu a transparência e le-
gitimidade do processo eleitoral.
Nove urnas, oito itinerantes e uma 
fixa na sede, coletaram os votos 
dos Servidores. Foram 1.242 vo-
tos, sendo 83 brancos, 88 nulos e 
1.071 para a Chapa 1.

O secretário-geral do SFPMIS, 
José Antunes da Silva Filho, des-
taca um dos pontos mais asserti-
vos da entidade que conquistou a 
confiança da categoria: “De 2011 
a 2016 conquistamos 39,43% de 
reajuste salarial e ampliação de vá-
rios outros benefícios. Sobretudo, 
outro diferencial foi o cumprimen-
to das promessas, como por exem-
plo a construção da Área de Lazer 
e uma gestão financeira eficiente”.

AGRADECIMENTO - Adalberto 
arremata: “Aproveito o ensejo para 
reafirmar os votos de compromis-
so do Sindicato com o Servidor. 
Independentemente do setor, con-
tinuaremos com as portas sem-
pre abertas e o diálogo continua-
rá sendo nossa principal linha de 
trabalho. Se lutarmos juntos pode-
remos reivindicar e galgar ganhos 
ainda mais significativos e  garan-
tir direitos mais justo”.

VOTOS NAS URNAS - Durante todo o pleito os Servidores depositaram, 
mais uma vez, a sua confiança na Chapa 1; em muitos locais nosso presi-
dente Adalberto Félix recebeu o apoio e foi abraçado pelas companheiras

APURAÇÃO DOS VOTOS - Lideranças 
sindicais de várias partes do Estado de 
São Paulo marcaram presença e realiza-
ram a apuração de votos, que ocorreu 
na Área de Lazer do Sindicato, inclusive 
com membro da oposição presente



evento especial

SUCESSO TOTAL
Reunimos mais de 100 companheiras na Área de Lazer do Sindicato; foi um sábado com palestras, 

danças, comes e bebes, sorteios de presentes, estúdio fotográfico, Mary Kay, música ao vivo e muito mais

ALEGRIA -  Evento organizado pelo Sindicato foi muito elogiado pelas 
lindas mulheres Servidoras de Itapecerica da Serra; 2018 tem mais

Quem esteve presente no dia 
18 de março, na Área de Lazer 
do Sindicato, dificilmente vai es-
quecer tão cedo. Na ocasião, ocor-
reu o 1º Encontro de Mulheres 
Servidoras de Itapecerica. Foi um 
sábado com palestras, danças, co-
mes e bebes, sorteios de presen-
tes, estúdio fotográfico profissio-
nal, Mary Kay, música ao vivo e 
muito mais. Foi um dia de refle-
xão, alegria e muita descontração. 
A mulherada aproveitou, e mui-
to, esse dia tão especial oferecido 
pelo nosso Sindicato.

PALESTRAS - A primeira pales-
tra ficou por conta da Dra. Carmen 
Dora Freitas Ferreira, presidente 
da Comissão de Igualdade Racial 
da OAB - São Paulo (Ordem dos 
Advogados do Brasil). A experien-
te doutora, que já foi sindicalista, 
abordou o tema violência domés-
tica. Também enfatizou que as en-
tidades sindicais devem se preo-
cupar e atuar em causas que vão 
além daquelas relacionadas ao 
mundo do trabalho para prestar 
suporte às mulheres Servidoras 
da cidade que representam.

Após a Dra. Carmen, foi a vez 
da Dra. Luciana, psicóloga do 
Sindicato. Ela falou um pouco do 
seu trabalho e convidou as compa-
nheiras para fazer avaliação, uma 
espécie de primeiro atendimento. 
A doutora atende todas as quin-
tas, na sede, das 8 ao meio-dia. Em 
seguida, a terceira e última pales-
tra ficou por conta de Carla Barros, 
assessora e ex-dirigente sindical. 
Ela tratou da vida de Christine de 
Pizan, uma mulher resistente que 
há mais de 600 anos lutava pelos 
direitos das mulheres.

PALESTRAS -  Especialistas palestraram para as companheiras presen-
tes; foram momentos de reflexão, descontração e reafirmação de com-
promissos; quem foi quer mais em 2018, quem não foi perdeu!



SORTEIOS E ZUMBA - Após as 
palestras, as mulheres participaram 
de vários sorteios. Foram presentes 
adquiridos pelo nosso Sindicato 
por meio de parcerias. Em seguida, 
as companheiras dançaram muito 
com a zumba. Ninguém ficou para-
da. Após a zumba, houve um deli-
cioso almoço com muita música ao 
vivo, do sertanejo raiz ao tradicio-
nal. As mulheres cantaram, grita-
ram e se emocionaram com letras 
que falavam de amor, sofrimento, 
recuperação, entre outros.

No mesmo instante, as meninas 
da Mary Kay deixavam as mulheres 
ainda mais belas. Apresentaram as 
novidades mais recentes dos pro-
dutos e ajudaram nas produções. 
Também tinha profissional tiran-
do pressão das companheiras e até 
estúdio fotográfico profissional. 
“Sem dúvida foi um dia inesquecí-
vel. Ficamos felizes com o resulta-
do do encontro e tenho certeza que 
em 2018 será ainda melhor”, afir-
ma nossa diretora Rosana, que é 
responsável pela pasta da mulher.

PRESIDENTE ADALBERTO
“Só uma mulher para tirar eu do 

evento das mulheres. E essa mu-
lher foi a minha esposa. Já tinha 
uma viagem marcada para come-
morar os 25 anos de casado. Mas 
não consegui me desligar do traba-
lho. Acompanhei o evento pelas re-
des sociais e fiquei muito satisfeito 
com o resultado, porque prepara-
mos tudo com muito carinho”, afir-
ma o presidente Adalberto Félix.

O Sindicato agradece o apoio da 
Pinsifarma, Aman Calçados, mer-
cados Bandeira e Extra, Mary Kay, 
PTB Mulher, PCdoB e Câmara, en-
tidades e empresas que auxilia-
ram nosso encontro. “Nosso mui-
to obrigado, de coração, aqueles 
que nos ajudaram para realização 
deste inesquecível evento”, arre-
mata Adalberto.

Só uma mulher para 
tirar eu do evento das 
mulheres. E essa 
mulher foi a minha 
esposa. Já tinha uma 
viagem marcada para 
comemorar os 25 
anos de casado. Mas 
não consegui me 
desligar do trabalho. 
Acompanhei o evento 
pelas redes sociais e 
fiquei muito satisfeito 
com o resultado, por-
que preparamos tudo 
com muito carinho”

“

ELAS APROVEITARAM  -  Nosso Sindicato 
proporcionou um DIA INESQUECÍVEL, em 
que elas foram servidas. VALEU A PENA!

MUITO AMOR - Nossa diretora Rosana, 
responsável pela Pasta da Mulher, prepa-
rou tudo com muito carinho

Presidente Adalberto



Mais uma vez o SFPMIS, por meio do belo tra-
balho e engajamento da diretoria, protagoniza 
um grande evento de sucesso para a categoria 
de Itapecerica da Serra. Ontem, 1º de maio, foi 
realizada a festa do Dia do Trabalhador denomi-
nada como “1º de Maio Unificado” na Área de 
Lazer do Sindicato e foi um completo sucesso. 
Os Servidores compareceram em peso e apro-
varam cada momento da festa.

DETALHES - O evento em parceria com o 
Sindicato dos Químicos da cidade começou às 
11 horas da manhã com um ato político sindi-
cal com participação do presidente Adalberto 
Félix e foi repleto de boa música. Os trabalhado-
res aproveitaram o som de Tom Porto, Tony e 
Bento, Josué Araújo e o grupo Batakulia Groove 
com forró, sertanejo e muito mais. Teve reper-
tório para todos os gostos.

DIVERSÃO - Os Servidores e seus familiares 
puderam se refrescar na piscina, a criançada 
aproveitou os brinquedos como piscina de boli-
nhas e cama elástica e as barracas de hot-dog, 
pastel e churrasquinho, além de muita comida e 
bebida para todos os companheiros. “O evento 

DIA DO TRABALHADOR
COMEMORAMOS COM O SERVIDOR

festa merecida

Conseguimos cumprir nosso 
papel de conceder uma festa 
digna daquilo que os Servidores 
de Itapecerica merecem. A data 
ficará marcada na memória dos 
companheiros e na nossa 
também. Agradeço aos que 
contribuíram para o aconteci-
mento da festa, seja nos 
bastidores ou no ato em si

“
Presidente Adalberto

BICICLETA - Foi um dos prêmios mais aguardado!

FESTONA - Servidores marcaram 
presença com toda a família



foi um sucesso e os trabalhado-
res saíram mais do que satisfeitos 
com todas as atrações”, afirma o 
vice-presidente José Antunes.

PRESIDENTE - Adalberto Félix 
avaliou o 1º de Maio Unificado: 
“Conseguimos cumprir nosso papel 
de conceder uma festa digna daqui-
lo que os Servidores de Itapecerica 
merecem. A data ficará marcada na 
memória dos companheiros e na 
nossa também. Agradeço aos que 
contribuíram para o acontecimento 
da festa, seja nos bastidores ou no 
ato em si. Ano que vem tem mais e 
já convido todos para estarem pre-
sentes. Unidos somos mais fortes”. 

SORTEIO - Ao fim da festa, os 
diretores do SFPMIS sortearam 
uma grande variedade de brin-
des aos trabalhadores presentes. 
Teve forno elétrico, panela elétri-
ca, bicicleta, secador, liquidifica-
dor e muito mais. Cada trabalha-
dor sorteado comemorou e muito 
a iniciativa do Sindicato. Não fal-
tou alegria na festa! Desde já, os 
companheiros aguardam pelo e-
vento do ano que vem que será 
ainda melhor.

VÁRIOS MOMENTOS DA FESTA - Tivemos música ao vivo, muita 
comida, sorteio de prêmios, ato político, dança, escola de samba, 
entre outros; 1º de maio - Dia do Trabalhador: mais uma data marcante 

ÓTIMA CONDUÇÃO - Nosso secretário-geral Professor Jaílson animou Servidores e familiares



O ato contra o atual Governo 
chegou a patamares históricos dia 
24 de maio. Em torno de 150 mil 
pessoas protestaram em frente 
ao Palácio dos Ministérios reivin-
dicando os direitos dos trabalha-
dores e também pedindo “Diretas-
Já” para que um Governo legítimo 
possa assumir a República. E o 
SFPMIS esteve presente!

A concentração foi no Estádio 
Mané Garrincha e marchou até o 
Congresso Nacional. A manifesta-
ção pressionou o Governo para de-
sistir dos projetos arbitrários con-
tra os trabalhadores brasileiros. 

Infelizmente, foram muitos os 
trabalhadores que se opuseram 
ao manifesto graças às divulga-
ções mentirosas realizadas pela 
grande mídia. Isso não atrapalhou 
o Sindicato de lutar pela causa.

NÃO AO

O movimento teve infiltrações de 
verdadeiros bandidos que depreda-
ram com o patrimônio público. Tal 
fato foi anunciado pela grande mí-
dia como se fosse única ação den-
tro da manifestação, o que não é 

luta justa! RETROCESSO

verdade. A entrada das forças ar-
madas, acionadas por Temer, foi 
uma das formas de nos dispersar.

Centrais estão organizando ou-
tros movimentos para continuar-
mos a luta pelos nossos direitos. 

ESTAMOS NA LUTA EM ITAPECERICA 
DA SERRA, SÃO PAULO E BRASÍLIA 
CONTRA REFORMAS INJUSTAS

ENTREVISTA - Nosso presidente Adalberto Félix, em Brasília, fala à TV Fesspmesp



Não deixaremos a insatisfação do 
Temer nos abalar. Continuaremos 
a lutar pelos direitos dos trabalha-
dores. Direitos esses que conquista-
mos através de anos de luta. Não va-
mos deixar ser tirados facilmente.

PALAVRA DO PRESIDENTE
Adalberto Félix, nosso presidente, 

esteve presente e nos diz do orgu-
lho que sentiu após essa manifesta-
ção: “Muito orgulho em ser brasilei-
ro e lutar pela libertação do nosso 
País. A repressão policial prova que 
estamos no caminho certo, foi um 
dia de muita adrenalina na Capital 
Federal sim. Mas foi um movimento 
marcante de protesto. Um grito de 
liberdade sem igual.”Agradecemos 
a todos os envolvidos. Foi muito 
bom ver tantos companheiros nes-
sa batalha contra um Governo que 
quer pisar em nossos direitos con-
quistados. Não podemos deixar que 
nos escravizem. O movimento orga-
nizado vai continuar enquanto per-
sistirem essas ideias arbitrárias do 
Governo de Michel Temer. 

Nosso Sindicato também tem par-
ticipado de manifestações na ave-
nida Paulista e Largo da Batata, em 
São Paulo, além de protagonizar 
atos em Itapecerica da Serra.

É MOMENTO DE UNIÃO CONTRA 
O MAU. TRABALHADOR UNIDO!

Muito orgulho em ser 
brasileiro e lutar pela
 libertação do nosso País. 
A repressão policial 
prova que estamos no 
caminho certo, foi um dia 
de muita adrenalina na 
Capital Federal sim. Mas 
foi um movimento 
marcante de protesto. 
Um grito de liberdade 
sem igual

“
Presidente Adalberto

RESISTIR SEMPRE
Não importa o local: sempre es-
taremos presentes para defender 
os direitos de todos os trabalha-
dores brasileiros, em especial os 
de Itapecerica da Serra

NA AVENIDA PAULISTA - 15 DE MARÇO
Fomos combater medidas injustas contra os trabalhadores



Enquanto vários trabalhadores 
municipais não tiveram reajus-
tes e outros conseguiram apenas 
2% e 3%, o Sindicato, por meio do 
diálogo e muita paciência, garan-
te bons avanços. Tratamos dos as-
suntos mais emergenciais duran-
te reunião com o prefeito Jorge 
Costa, dia 31 de maio, até pelo 
momento de crise que atravessa 
o País, com graves oscilações na 
política econômica brasileira. 

CONFIRA O QUE FOI DEBATI-
DO E DEFINIDO NA REUNIÃO:

PLANO DE CARREIRA
A Prefeitura prometeu enviar 

ainda este ano ao Poder Legislativo 
uma proposta de Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários (PCCS) jus-
to a fim de contemplar todos os 
Servidores do município. Antigo 
sonho da categoria cobrado pelo 
Sindicato durante os encontros com 
o prefeito e seus secretários;

EXTENSÃO DO VALE 
 Também ficou definido que o 

vale-alimentação será estendido e, 
agora, passa a contemplar 2.300 
Servidores no total. Companheiros 
que ganham até R$ 2.950,00 terão 
direito ao benefício. Essa era mais 
uma reivindicação do Sindicato 
que foi acatada pela Prefeitura.

REAJUSTE DO VALE  
O vale-alimentação subirá para 

R$ 140,00, o que representa um 
ganho no total de 16,16%, bem aci-
ma da inflação do período estabe-
lecido - de maio de 2016 a abril de 
2017. Ainda não é o ideal pretendi-
do pelo Servidor, mas o importante 

FECHAMOS NOSSA
CAMPANHA SALARIAL COM AVANÇOS

pressão continua

é que avançamos e continuaremos 
assim. Os mais de 16% abrem ca-
minhos para novas conquistas. 
Essa é apenas uma luta vencida. 

REAJUSTE GERAL
Será de 4,57%. A Prefeitura apli-

cou a inflação do período de maio 
de 2016 a abril de 2017, e, após co-
brança do Sindicato, concedeu um 
ganho real de 0,56%. Porém, esse 
índice de 4,57% só virá em março 
de 2018. IMPORTANTE: mesmo 
esse ganho não vindo agora, o mais 
importante é que o Sindicato evita 
perdas salariais para os Servidores 
que tanto lutam. Por quê?

Porque em fevereiro e março de 
2018, a Prefeitura irá nos pagar 
pelo formato de abono a diferença 
de maio de 2017 e fevereiro 2018. 
É preciso ficar claro que a negocia-
ção evita perdas. Ou seja, vai de-
morar para receber? Sim. Porém, 
não haverá prejuízos para a cate-
goria. Tudo isso está documentado 
e assinado pela Prefeitura.

MUDANÇA DA DATA-BASE
Outro grande avanço foi a pro-

posta de alteração da data-base 
para março, aceita pelo Executivo 

e que agora seguirá para aprecia-
ção da Câmara. Vale destacar que 
muitas cidades do Estado não têm 
data-base e todas as que têm pro-
curam colocar no início do ano 
para evitar perdas. É mais uma rei-
vindicação antiga da entidade. 

FALA AÍ, PRESIDENTE
“Precisamos de maturidade para 

aceitar a proposta da Prefeitura. 
É o ideal que o Servidor merece? 
NÃO. Mas temos avanços que vi-
rão no início de 2018. Portamos a 
ata da reunião assinada pelo pre-
feito Jorge Costa e vamos cobrar 
o que foi firmado neste encontro, 
podem confiar que ninguém será 
lesado”, afirma o presidente do 
Sindicato, Adalberto Félix.

PRESENTES NA REUNIÃO
Nossos dirigentes Adalberto Félix, 

Roberto Rogério da Silva, José 
Nilton Ribeiro, José Antunes da Silva 
Filho, Meletey Mrocazko, Ademir e 
Adamor Uchoa marcaram presen-
ça na reunião. Pela Prefeitura, além 
do prefeito Costa, compareceram os 
secretários Cláudio Silvestre, Maria 
Cecília, Soraia Regina, Michele Sales, 
Rafael de Jesus e Renato Nunes.

NEGOCIAÇÃO - Dirigentes do Sindicato e secretários do Governo debatem melhorias



A Área de Lazer é um espaço do 
Servidor de Itapecerica. Além de 
ser palco de importantes debates 
polítcos, temos realizado diversos 
eventos. Procuramos garantir la-
zer seguro, com preços acessíveis 
e para toda a família do associado.

Nos últimos meses, realizamos 
samba, feijoada, música ao vivo, 
palestras, noite do caldo e muito 
mais. “A cada evento percebemos 
que os Servidores ficam mais sa-
tisfeitos”, afirma nosso presiden-
te Adalberto Félix.

Segundo o diretor de eventos do 
SFPMIS, Daniel Vieira de Freitas,  as 
ações vão continuar. “Muita coisa 
boa vai ocorrer até o final do ano. É 
fundamental os companheiros fica-
rem ligados em nosso site para ficar 
por dentro de mais detalhes.”

ATENÇÃO, COMPANHEIROS(AS): 
Caso não seja associado nos pro-

curem. Fique sócio, fortaleça nossa 
luta e tenha muitas vantagens.

PROTAGONIZAMOS
DIVERSAS AÇÕES EM NOSSO ESPAÇO

área de lazer

ESPAÇO FAMILIAR - Seja com samba, noite do 
caldo, música ao vivo, ou seja, eventos gerais, 
em nossa Área de Lazer sempre prevalecerá o 
clima familiar, de respeito e acolhedor; sócio 
Servidor, se ainda não conhece nosso espaço 
não perca tempo; participe de todas as ações do 
SFPMIS e venha com toda a família



Nosso Sindicato tem uma série de 
benefícios exclusivos aos associa-
dos. Jurídico e psicóloga grátis,  car-
tão de crédito, convênios médico e 
odontológico, parceria com pousa-
das, uma ampla Área de Lazer no 
São Marcos (com piscina, lanchone-
te e salão social) e outras vantagens.

Todos os detalhes, o Servidor tem 
por meio do telefone 4667.5617 
e 4667.4080. Caso não seja sócio 
e tenha interesse em ter direito 
aos benefícios ligue no Sindicato 
que um de nossos diretores irá até 
o seu local de trabalho.

NOVAS PARCERIAS
O Sindicato continua na busca 

de novas parcerias e solicita aos 
sócios que nos indiquem comér-
cios da região ou outros segmen-
tos a qual haja anseio de parceria 
com descontos especiais para que 
possamos entrar em contato.

Adalberto, presidente do SFPMIS, 
afirma: “Queremos trazer cada vez 
mais vantagens para os Servidores. 
Não conseguimos nada de graça, 
porém um valor acessível será plei-
teado junto aos parceiros”. 

OFERECEMOS MUITAS
VANTAGENS. NÃO FIQUE SÓ! FIQUE SÓCIO!

área de lazer

DUAS QUITINETES
Temos 2 (duas) quitinetes em 
Peruíbe, Litoral Sul, à disposi-
ção dos Servidores. Os compa-
nheiros interessados devem en-
trar em contato com o Sindicato 
para mais informações; o funcio-
nário municipal de Itapecerica  
da Serra também merece mo-
mentos de lazer com o família 
e o nosso Sindicato proporcio-
na prazeres especiais. Não per-
ca tempo e nos procure!

OBRIGADO, DIRETORES DO SFPMIS
O engajamento de cada um é fator decisivo para o nosso crescimento

Na vida ninguém faz nada sozinho, ain-
da mais quando se trata de uma entidade 
sindical. Nós do Sindicato dos Servidores 
de Itapecerica da Serra temos orgulho de 
contar com diretores atuantes na defesa do 
funcionalismo em geral. É certo dizer que 
este grupo de lideranças já fez história e 
continuará fazendo. O trabalho nos move!





FESSPMESP
TEMOS ORGULHO EM FAZER PARTE DA MAIOR 
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES  MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Fesspmesp (Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais do Estado 
de São Paulo), presidida pelo companheiro Aires Ribeiro, tem mais de 150 entidades

 filiadas. E o Sindicato dos Servidores Municipais de Itapecerica tem o privilégio de fazer 
parte desta família. A Fesspmesp atua em prol da organização e fortalecimento do setor 

e tem sido um braço forte para muitas instituições de  pequeno ou grande porte. 

OBRIGADO, PRESIDENTE AIRES RIBEIRO, PELA PRESENÇA PERMANENTE! 

SEMPRE PRESENTE - Aires Ribeiro, presidente da Fesspmesp, 
sempre marcou presença em apoio ao funcionalismo do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapecerica 
da Serra. Nas fotos, a liderança acompanhou toda construção 
da Área de Lazer, esteve presente na inauguração e compare-
ceu em muitos outros eventos. OBRIGADO!

SEDE EM AMERICANA/SP - Rua das Nogueiras, 120, Jardim Glória. Site www.fesspmesp.com.br - (19) 3621.7519 


