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Com a alta da inflação nos últimos 
anos e o Servidor sem reajuste sala-
rial, a dívida do prefeito Nakano com 
o funcionalismo só aumenta.

HOJE CHEGA A 19,21%
O mais inaceitável é que a Prefeitu-

ra tem dinheiro e, conforme divulga-
do no dia 30 de maio, na “IMPRENSA 
OFICIAL” do município, a despesa do 
Governo com folha está em 42%.

LAMENTAMOS TANTO DESCASO!
QUEM ESTÁ SEGURANDO O COFRE?

PÁGINAS 3 E 5

NAKANO DEVE
19,21% AO SERVIDOR
FECHAMENTO DO QUADRIMESTRE COMPROVA:
PREFEITO PODERIA CONCEDER MAIS DE 15% DE REAJUSTE - PÁGINA 5

Edição 44 - Julho de 2022 Acesse sfpmis.org.br Sindicato sempre na luta

CAMPANHA SALARIAL
ESTÁ NA JUSTIÇA

Entenda a real situação da gre-
ve dos Servidores. Em parecer, o 
Ministério Público (MP) NÃO con-
sidera a greve ilegal -  PÁGINA 4

A GREVE DO SERVIDOR 
TEM UM CULPADO!

“Se teve um RESPONSÁVEL pela 
paralisação foi o próprio Nakano 
que, em nenhum momento, nego-
ciou com o SFPMIS.” -  PÁGINA 3

COBRAMOS SOLUÇÃO 
NO VALE-ALIMENTAÇÃO 

Sindicato protocola ofício e co-
bra solução do Governo pela re-
dução da rede credenciada do va-
le-alimentação - PÁGINA 8

O SFPMIS vai promover uma incrível 
integração social. Faremos isso com 
o ARRAIÁ DO SERVIDOR, a nos-
sa tão aguardada Festa Julina! 

SERÁ ABERTO AO PÚBLICO!
ENTRADA FRANCA!
RESERVE NA AGENDA os dias 29, 

30 e 31 de julho e venham se divertir 
com toda a família - PÁGINA 2
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VOCÊ É NOSSO 
CONVIDADO
ESPECIAL 

O SFPMIS vai promover uma incrível integração 
social. Faremos isso com o Arraiá do Servidor, 
a nossa tão aguardada Festa Julina! Já podem re-
servar na agenda os dias 29, 30 e 31 de julho. 

A cidade inteira está convidada. É isso mesmo. 
O evento é aberto a quem não é sócio da entida-
de e, por isso mesmo, tem tudo para ser o maior 
ponto de diversão do semestre. Teremos música 
ao vivo, comidas típicas, barracas de jogos e um 
bingo bem animado. 

NÃO VAI QUERER PERDER, NÉ?!
O melhor é curtir tudo isso e não pagar pela en-

trada. É sério! Não cobraremos ingresso no even-
to. As atividades e comes e bebes estarão com os 
devidos valores no dia. Não se preocupem, pois 
prepararemos só do bom e do melhor.

PROGRAME-SE!
ARRAIÁ DO SERVIDOR DO SFPMIS
DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO
Sexta (29) - Das 18 a zero hora; 
Sábado (30) - Das 17 a zero hora; 
Domingo (31) - Das 14 às 22 horas;
LOCAL - Sede do SFPMIS (estrada Joaquim Car-

doso Filho, 144, São Marcos, Itapecerica).
ENTRADA FRANCA

ATRAÇÕES MUSICAIS
Dj Sevilio (todos os dias)
Josué Araújo (29 de julho)
Tony e Bento (30 de julho)
Só Caipiras da Serra (31 de julho)

Fiquem ligados no site do SFPMIS e nas redes 
sociais para acompanhar todas as novidades.

PARTICIPE DA FESTA JULINA DO SINDICATO! 
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GREVE DO SERVIDOR 
TODOS NÓS SABEMOS QUEM É O CULPADO

PALAVRA DO PRESIDENTE

Infelizmente, o funcionalismo de Ita-
pecerica da Serra está em uma situa-
ção muito delicada. Nossa Campanha 
Salarial não avança porque a Prefeitu-
ra não negocia com seriedade. Os Ser-
vidores permanecem com os salários 
arrochados, mas a batalha continua. 

São dois anos sem reajuste. É neces-
sário uma valorização efetiva da cate-
goria e FALTA VONTADE POLÍTICA 
por parte da Administração. Nas ne-
gociações realizadas até aqui não tem 
bom-senso, não existem propostas, os 
números são omitidos e assim vemos 
um amadorismo latente e triste.

A greve RECENTE dos Servidores não 
é culpa do Sindicato. Nós não prejudi-
camos o povo como o prefeito Francis-
co Nakano nos acusou na reunião.

Se teve um responsável pela parali-
sação foi o próprio Nakano que, em 
nenhum momento, negociou conosco 
e muito menos apresentou algo de con-
creto. Em contrapartida, o SFPMIS trou-
xe várias alternativas ao Executivo e to-
das elas foram rechaçadas. 

Itapecerica tem condições de cres-
cer muito mais nos próximos anos. É a 
nossa função (da geração atual) permi-
tir às gerações futuras acesso a um le-

gado honroso. E aceitar apenas 3% de 
reajuste salarial sem sequer lutar, JA-
MAIS. AS PERDAS INFLACIONÁRIAS 
SÃO DE MAIS DE 18%. 

Jogaram “na nossa cara” que o Ser-
vidor estava feliz com 3%. O que fize-
mos? Votação nos próprios municipais 
e comprovou-se a não aceitação.

EXIGIMOS DIGNIDADE - Temos so-
nhos, queremos ampliar nossos estu-
dos, sair e almoçar fora com a família. 

Mas tais expectativas estão distantes, 
pois se até garantir comida na mesa 
está difícil – nosso vale-alimentação é 
de R$ 170 – quem dirá voos mais altos. 
MAS NÃO DESISTIMOS! 

Se há intransigência por parte do ad-
ministrador vamos intervir. Atuamos 
com dedicação e competência na con-
dução do anseio do Servidor.

Nossa luta por valorização continua 
na Justiça (veja na página 4). 

ADALBERTO FÉLIX É PRESIDENTE DO SFPMIS
(Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Itapecerica da Serra)



4 Acesse sfpmis.org.br

NOSSA LUTA SEMPRE 
SERÁ POR VALORIZAÇÃO

CAMPANHA SALARIAL ESTÁ NA JUSTIÇA

ENTENDA A SITUAÇÃO REAL 
DA GREVE DOS SERVIDORES

O SFPMIS e os Servidores de Itapece-
rica da Serra travaram uma dura bata-
lha contra a Prefeitura. Fomos às ruas 
apresentar ao povo toda insatisfação 
com o total descaso do atual gestor.

Mesmo debaixo de chuva, a catego-
ria mostrou forte disposição na luta 
permanente por dignidade. Entretan-
to, a Prefeitura e a Autarquia de Saú-
de ingressaram com ação na Justiça 
para cessar o movimento. 

Fomos notificados, dia 13 de maio, so-
bre o despacho do Dr. Guilherme G. 
Stenger, vice-presidente do TJSP (Tribu-
nal de Justiça do Estado de São Paulo).

Na DECISÃO LIMINAR, o excelentís-
simo Desembargador determinou que 
apenas 20% dos Servidores deviam 
manter o movimento paredista iniciado 
em 11 de maio – O SFPMIS CUMPRIU!

Além da liminar, foi designada uma 
audiência de tentativa de conciliação 
para 19 de maio, MAS INFRUTÍFERA. 
Neste ato, participaram a Prefeitura de 
Itapecerica da Serra, a Autarquia Muni-
cipal de Saúde e o SFPMIS. 

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
Existe um processo em andamento 

sendo defendido com muito empenho 
pelo advogado do SFPMIS, Dr. Rafael 
Ceroni Succi. O Ministério Público 
já se manifestou e não considerou a 
greve abusiva, assim como defendiam 
a Prefeitura e a Autarquia de Saúde.

SERVIDORES: continuem ligados no 
site e nas redes sociais do Sindicato. 
Nossa diretoria e o Departamento Ju-
rídico estão à disposição para esclare-
cer quaisquer questionamentos.
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NAKANO DEU O CANO NO 
SERVIDOR. Prefeito cruel!

“IMPRENSA OFICIAL” CONFIRMA:

O SFPMIS com muita seriedade iniciou 
a luta por melhores salários em dezem-
bro de 2021. Mobilizamos os Servido-
res e fomos reivindicar dignidade e va-
lorização para a categoria. 

O movimento ganhou força e culmi-
nou em greve geral, com forte adesão 
do funcionalismo, em razão da gestão 
do PREFEITO FRANCISCO NAKANO im-
por apenas 3% de reajuste e encami-
nhar projeto de lei à Câmara. 

Na ocasião, TENTARAM CONVENCER 
o Sindicato da falta de dinheiro e, por 
isso, não era possível oferecer um ín-
dice superior aos 3%.

“Mas a mentira tem perna curta e, 
mais uma vez, é desmascarada na ‘Im-
prensa Oficial’ de Itapecerica da Ser-
ra. Inclusive, a publicação desmente o 
Executivo quando disse que as contas 
do município teriam impacto motiva-
do pelo reenquadramento das gratifi-
cações (que já estava previsto no or-
çamento)”, afirma nosso PRESIDENTE 
ADALBERTO FÉLIX.

“IMPRENSA OFICIAL”
Dia 30 de maio de 2022, foi divulga-

do na “Imprensa Oficial” de Itapeceri-
ca da Serra os gastos com os salários 
dos Servidores. Segundo o documen-
to, atualmente, as despesas com fo-
lha de pagamento chegam a 42%. 

O que isso representa: se a Prefei-
tura concedesse, pelo menos, 15% 
de reajuste a todo o funcionalismo 
municipal a partir de junho de 2022, 
em dezembro deste ano, a folha não 
ultrapassaria os 47%, ou seja, algo 
permitido na Lei de Responsabilida-
de Fiscal (gastos com funcionários).

DETALHE DAS NEGOCIAÇÕES
Durante a greve liderada pelo SFP-

MIS, a Prefeitura, por diversas vezes, 
solicitou ao Sindicato para apresentar 
números com as possibilidades de o 
Executivo conceder o reajuste pleitea-
do pela entidade sindical. 

Entretanto, naquela ocasião, de pro-
pósito ou não, a Administração Muni-
cipal NÃO HAVIA fechado o qua-
drimestre referente às finanças, a 
fim de dificultar levantamento do SFP-
MIS e a precisão oficial dos números.

Mas com a divulgação na “Impren-
sa Oficial” do fechamento do quadri-
mestre, dia 30 de maio de 2022, com-
provou-se a CRUELDADE do prefeito 
Francisco Nakano em não conceder o 
reajuste salarial aos Servidores. 

São três anos sem o repasse inflacio-
nário (INCLUINDO 2022), temos alta 
dos preços, INFLAÇÃO ALTÍSSIMA e 
um arrocho salarial cruel minimizado 
por pessoas IRRESPONSÁVEIS esco-
lhidas para governar em prol do povo.

“Jamais seríamos irresponsá-
veis de exigir salários dignos 

sem saber da real saúde 
financeira do município. 

Oferecemos diversas possibi-
lidades ao prefeito Nakano de 

atendimento às nossas 
reivindicações. E nossa luta 

não é por aumento salarial, 
mas por repasse inflacionário. 
Estão assaltando o Servidor de 
Itapecerica. Mas ainda dá tem-

po de o Executivo rever esta 
postura irresponsável com os 
Servidores municipais. Somos 

o braço forte do município
e exigimos valorização.”
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Seguro 
de VIDA
COBERTURAS

Exclusivo para associados até 70 anos!

Peça já o seu, por apenas

R$ 4,00(mensal)

15 MIL MORTE 
ACIDENTAL E 15 MIL INVALIDEZ
PERMANENTE TOTAL OU 
PARCIAL POR ACIDENTE

 (11) 4667-5617

Sindicato dos Funcionários Públicos
Municipais de Itapecerica da Serra

 (11) 99392-7086
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REDE É REDUZIDA E SFPMIS
COBRA SOLUÇÕES RÁPIDAS

VALE-ALIMENTAÇÃO

Os SERVIDORES de Itapecerica da Ser-
ra estão com problemas na utilização 
do vale-alimentação. São muitos os re-
latos de estabelecimentos nos quais a 
bandeira atual não é mais aceita. 

O SFPMIS apurou e descobriu que 
diversos comércios descredenciaram 
o uso do cartão. Uns por falta de pa-
gamento, outros por desinteresse. 

Tal situação prejudica imensamente 
os trabalhadores impedidos de usar 
plenamente o benefício. Frente a isso, 
o Sindicato encaminhou ofício à Pre-
feitura, no final de junho, dotado de 
uma solicitação urgente de providên-
cias para solução do problema.

A Administração credita mensalmente 
R$ 170,00 no vale. O Servidor tem este 
DIREITO ASSEGURADO se os seus ven-
cimentos não ULTRAPASSAREM o limite 
de R$ 4.335,40. É necessário uma rápi-
da intervenção, pois o prejuízo é muito 
grande a quem ganha tão pouco.

“A Prefeitura precisa agir rapidamen-
te e garantir acesso pleno a esse direi-
to do Servidor”, afirma Adalberto Félix.
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