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SINDICATO CUMPRE PROMESSA
CASA DO SERVIDOR É ENTREGUE
ADMINISTRAÇÃO DO PRESIDENTE  ADALBERTO FÉLIX CONSTRÓI SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL
SONHO DE 20 ANOS É REALIZADO; AÇÃO EFICIENTE REAFIRMA COMPROMISSOS DA NOSSA DIRETORIA

O Sindicato inaugurou a Sede
Administrativa e Social - Marisa
Morchiela, dia 21 de maio. Foi
um momento histórico para atual
diretoria e toda a categoria.

Adalberto Félix, presidente do
Sindicato, afirma: “Realizamos
um sonho de 20 anos das anti-
gas direções da associação.
Construímos um espaço amplo,
bem atrativo e de boa localiza-
ção para o Servidor”.

PLANEJAMENTO - A entrega
da sede reafirma o compromis-
so da atual diretoria na aplica-
ção responsável do dinheiro do
Servidor, ou seja, em benefício
da categoira. Quem visita o lo-
cal fica impressionado.

           PÁGINAS CENTRAIS

Foto: Agência G
rita São Paulo

INAUGURAÇÃO - Sede Administrativa e Social do Sindicato - Marisa Morchiela - homenageia diretora do Sindicato vítima de soterra-
mento em dezembro de 2015; inauguração contou com a presença de familiares da sindicalista. Reconhecimento é merecido!

NA SEDE SOCIAL O LAZER É GARANTIDO
Com duas boas piscinas, sen-

do uma para adulto e outra para
criança, na Sede Administrativa
e Social do Sindicato o lazer é
garantido. Nos próximos meses,
vamos realizar diversas ativida-
des até a abertura total para os
Servidores, em 12 de outubro.

Também nos preocupamos
com a profundidade das pisci-
nas, que são adequadas para
aqueles que não sabem nadar.
O espaço é seu, Servidor. Se
divirta com toda a família! DIVERSÃO GARANTIDA - Construímos duas piscinas para o Servidor e familiares

“Enquanto somos caluni-
ados por aproveitadores,
trabalhamos em prol dos
Servidores. Nosso lema é
trabalho pela valorização
da categoria” - PÁGINA 2

FALA AÍ, PRESIDENTE
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O TRABALHO PREVALECEPALAVRA DO PRESIDENTE

Foi muito difícil controlar a emo-
ção na inauguração da nossa nova
Casa, Servidor. Até porque o nome
do espaço homenageia a compa-
nheira Marisa Morchiela, vítima de
soterramento em dezembro.

Dia 21 de maio de 2016, sem dú-
vida alguma, será uma data histó-
rica, porque quebramos barreiras,
vencemos desafios e marcamos
para sempre o nome desta direto-
ria como a mais atuante.

Volto a reafirmar que o trabalho
nos norteia. O trabalho é presente

ADALBERTO FÉLIX é presidente do Sin-
dicato dos Funcionários Públicos Muni-
cipais de Itapecerica da Serra - SFPMIS
Fale com o nosso presidente pelo e-mail:
sfpmis@gmail.com

em nossa atuação em prol da valo-
rização do Servidor. Somos ataca-
dos injustamente por aproveitadores
que, quando o Sindicato tinha 300
mil reais em dívidas, ninguém que-
ria. Mas com muito empenho temos
vencido as dificuldades.

E agora, Servidor, o momento é
de comemoração. Conquistamos
nossa sede própria em apenas qua-
tro anos. E você é protagonista nes-
ta vitória, porque acredita em nos-
so trabalho. Conte sempre com o
apoio de toda a diretoria.

SEDE ADMIN
LAZER E DE 

Com a presença de Servido-
res, diretores do Sindicato e au-
toridades políticas e sindicais foi
inaugurada nossa Sede Admi-
nistrativa e Social - Marisa Mor-
chiela, dia 21 de maio de 2016.

Além de lazer, o local será um
espaço para debater os assun-
tos de interesses da categoria,
como assembleias e importan-
tes reuniões estratégicas para
definir ações coletivas.

Nosso secretário José Antu-
nes Filho afirma: “Não podería-
mos pensar neste espaço sem
um amplo salão para debates”.

PRESIDENTE DA CO
SERVIDORES ELOGIA

Durante a cerimônia de inau-
guração da Sede Administrativa
e Social do Sindicato contamos
com a presença dos presidentes:
da Confederação e Federação
dos Servidores, Aires Ribeiro;
Toninho do Caps (Sindicato dos
Servidores de Osasco); e Neto
(Barueri); além do companheiro
Bandeira, de Guarulhos. Todos
prestigiaram nosso evento.

AIRES AFIRMA: “Percorro to-
do o Estado de São Paulo, os
mais de 140 Sindicatos filiados
à Federação, e posso contar nos
dedos uma estrutura como essa

OBRAS SÃO MARCADAS POR AGILIDADE,
PLANEJAMENTO E BOA ADMINISTRAÇÃO

As obras da Sede Administra-
tiva e Social do Sindicato foram
marcadas pela agilidade.

Também por um planejamento
e boa administração do presi-
dente Adalberto Félix.

“Quem vê uma obra dessa não
imagina as dificuldades e obs-
táculos que enfrentamos. Mas
em nenhum momento desisti-
mos. Mantivemos o foco e ven-
cemos pela dedicação. Honra-
mos nossa palavra, Servidor.”

FOTO ACIMA (21 DE MAIO DE 2016) - Dia da inauguração da nossa Sede Adminis-
trativa e Social; foto abaixo, FINAL DE FEVEREIRO, ou seja, três meses antes da
realização do sonho da “Casa Própria” da categoria. GRANDE CONQUISTA!

FIQUE ATENTO - VEM AÍ O NOVO SITE DO SINDICATO
WWW.SFPMIS.ORG.BR - MAIS ATRATIVO E FÁCIL DE NAVEGAR

Nosso presidente Adalberto Félix fala das
dificuldades enfrentadas para construir
a Sede Administrativa e Social do Sindi-
cato; abaixo, o vice-presidente José Lu-
ciano da Silva diz que o trabalho venceu!
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NISTRATIVA E SOCIAL SERÁ UM ESPAÇO DE
 DEBATE POLÍTICO NA DEFESA DO SERVIDOR

MARISA MORCHIELA
É HOMENAGEADA
Na cerimômia de inaugura-

ção da Sede Administrativa
e Social, a emoção tomou con-
ta quando foi anunciado que
o local teria o nome da com-
panheira Marisa Morchiela.
Escolhida para falar de Ma-
risa, nossa diretora Rosana
Moreira se emocionou ao
lembrar do respeito e caris-
ma de Morchiela para com
todos. “Ela sempre ficará em
nossos corações”, enfatiza
Rosana durante discurso.

FOTO ACIMA - Dirigentes do Sindicato,
pai da dirigente Marisa Morchiela, senhor
João, e autoridades políticas e sindicais
durante o descerramento da placa de
inauguração, dia 21 de maio; na foto ao
lado, à esquerda, Servidores, familiares
e amigos também marcaram presença

Segundo o presidente Adal-
berto, seja lazer ou reuniões, o
local é amplo e sempre terá es-
paço para todos os companhei-
ros. NÃO FIQUE DE FORA!

ATUAL DIRETORIA
FAZ A DIFERENÇA NA
VIDA DO SERVIDOR
Desde 2011, nosso Sindi-

cato tem uma diretoria atuan-
te e comprometida com o
Servidor. Foram ganhos con-
cretos e importantes avanços
conquistados, que na prática
fazem a diferença na vida do
trabalhador. POR EXEMPLO,
neste período conseguimos:
reajuste para todos os Servi-
dores até 30%; conquista do
vale-alimentação; repasses
da inflação e ganho real; im-
petramos mais de 1.000 (mil)
ações trabalhistas contra a
Administração; realizamos
festas das crianças; festa do
Dia do Servidor; festa do Dia
do Trabalhador, e muito mais;
convênio médico; convênio
com a Nextel; dentista; e car-
tão de crédito com débito na
folha. Contratamos um técni-
co de Saúde e Segurança no
Trabalho; quatro advogados;
uma psicóloga; e uma agên-
cia de comunicação.

E não paramos por aí!
Vamos fazer muito mais!

FOTO ACIMA - Piscina da Sede Adminis-
trativa e Social do Sindicato foi uma das
principais conquistas da entidade em
prol da categoria; foto ao lado, parte da
diretoria do Sindicato que assumiu com
o presidente Adalberto Félix, em 2011.
Além dos ganhos garantidos até aqui,
meta é ampliar tudo o que foi conquista-
do, inclusive entregar outros espaços da
recém-inaugurada Sede Administrativa.
Servidor(a): junte-se a nós. Participe da
vida da entidade e ajude-nos a ficar cada
vez mais fortalecidos. Precisamos e con-
tamos com o seu apoio na luta perma-
nente por valorização e reconhecimento

ONFEDERAÇÃO DOS
A NOSSA DIRETORIA
aqui do presidente Adalberto e di-
retoria. Isso comprova que, quando
a administração de uma entidade é
séria, os bons frutos são colhidos.
Parabenizo todos os envolvidos”.

Aires é presidente da CSPM e Fesspmesp
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SINDICATO AMPLIA SERVIÇOS EM 2016
SETORES DA SAÚDE, JURÍDICO E COMUNICAÇÃO ESTÃO MAIS FORTES

Nosso Sindicato iniciou 2016
a todo vapor. Com o objetivo de
melhorar alguns serviços ofere-
cidos, contratou novos profissio-
nais nas áreas de comunicação,
saúde, jurídico e segurança no
trabalho. E tudo isso para estar
mais próximo de você.

COMUNICAÇÃO - A Agência
Grita São Paulo tem desenvolvi-
do nossos materiais. A empresa
é especializada no ramo sindical
com jornalistas preparados para
o embate com a Prefeitura.

PSICÓLOGA - Experiente por
já atuar no setor público, a Dra.
Luciana também presta serviços
para o Sindicato dos Servidores
de Osasco e vem com disposi-
ção para reforçar nosso time.

JURÍDICO - O Dr. Henrique
também vem para somar. Ago-
ra, no total, temos quatro advo-
gados. Atendemos outras áreas
além da trabalhista: criminal e
cível. Aproveite. Nos procure!

SEGURANÇA NO TRABA-
LHO - Leonardo Rolim, gestor
de Saúde e Segurança no Tra-
balho e novo contratado do Sin-
dicato, sabe tudo de sua Pasta.
Vai ter uma contribuição impor-
tante no combate a injustiças.
Sua função é de fiscalizar os lo-
cais de trabalho e cobrar melho-
res condições laborais da Pre-
feitura, por meio de laudos.

“Como você vê, Servidor, não
paramos de trabalhar. Andar pra
frente é o princípio desta direto-
ria e não abrimos mão disso”,
afirma o presidente do Sindica-
to, Adalberto Félix.

JORNALISTA - De camisa rosa, Daniel Lucas Oliveira é coordenador da Agência de
Comunicação Grita São Paulo, empresa responsável por produzir nossos materiais

INFORMATIVO DO SERVIDOR - ADALBERTO FÉLIX ROCHA - Presidente; JOSÉ LUCIANO DA SILVA - Vice-presidente; JOSÉ ANTUNES FILHO - Secretário-geral; DANIEL VIEIRA DE FREITAS
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PSICÓLOGA - Dra. Luciana agora presta serviços para a entidade. Servidores as-
sociados terão atendimento gratuito. Aproveite mais essa vantagem, sócios!

ADVOGADO E GESTOR DE SEGURANÇA NO TRABALHO - À esquerda, o Dr. Henri-
que, novo parceiro do Sindicato; à direita, nosso gestor de segurança Leonardo

10,47% DE ÍNDICE É UMA CONQUISTA DA LUTA DA ENTIDADE
Se o Sindicato não fosse pra luta, não teríamos conquistado o índice de 10,47% de reposi-
ção salarial. Mas não foi fácil. Tivemos até que fazer uma greve com forte adesão dos Servi-
dores. Não aliviamos para a Administração Municipal porque o nosso compromisso é com
a categoria. E, mais uma vez, reafirmamos que temos lado: O LADO DO TRABALHADOR!

FESTA DE 1º DE
MAIO REÚNE

1.200 PESSOAS

O 1º de maio da nossa enti-
dade, para comemorar o Dia
do Trabalhador, ocorreu em
conjunto com os Sindicatos
dos Metalúrgicos e Químicos
de Itapecerica da Serra.

Foi uma festona. Teve mui-
ta comida, passeio a cavalo,
brinquedos para as crianças,
sorteio de vários prêmios e
muita música ao vivo.

“Foi um domingo bastante
agradável, que os Servidores
puderam passar com os
seus familiares”, afirma nos-
so presidente Adalberto.

2017 TEM MAIS!


