PAGUE

O SERVIDOR, NAKANO

Mesmo com a DEFLAÇÃO de -0,68% em julho e -0,73% em agosto, a dívida do prefeito Francisco Nakano continua alta com o Servidor: HOJE CHEGA A 17,8%. O mais inaceitável é que a Prefeitura tem dinheiro em caixa e, conforme divulgado na “IMPRENSA OFICIAL” do município de 30 de maio, a despesa do Governo com folha de pagamento estava em 42%. Isto é, existe elevada margem para ampliar os salários do funcionalismo. O SFPMIS NÃO
ESQUECE DA DÍVIDA E COBRARÁ INCESSANTEMENTE O PREFEITO NAKANO ATÉ O DÉBITO SER QUITADO.
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Sindicato sempre na luta

VOCÊ É O NOSSO
CONVIDADO ESPECIAL
O SFPMIS vai promover a Feira de
Óculos. Será de 3 a 8 de outubro
em nossa sede social (estrada Joaquim Cardoso Filho, 144, Jardim
São Marcos), das 9h30 às 16h30, e
no sábado, das 9 às 14 horas.
A ação é fruto da parceria com as
Óticas Helô e Matsuda. Uma oportunidade do Servidor e seus familiares aproveitarem a variedade e
qualidade dos produtos e renovar
a aparência e qualidade visual com
um óculos novo. Não fique de fora.

COMO PAGAR!

PARA FACILITAR, os óculos poderão ser PARCELADOS em até 10
vezes sem juros no cartão de crédito ou em FOLHA DE PAGAMENTO. Os valores especiais serão apenas nessa semana. Não deixem de
participar, Servidores!

MARQUE NA AGENDA!
EVENTO
Feira de Óculos do SFPMIS
DATA E HORÁRIO
De 3 a 8 de outubro - segunda a
sexta, das 9h30 às 16h30; no sábado, das 9 às 14 horas.
LOCAL
Estrada Joaquim Cardoso Filho,
144, Jardim São Marcos.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

VOTE CERTO, SERVIDOR
JUNTOS VAMOS DEFINIR O FUTURO DO PAÍS
Está cada vez MAIS PRÓXIMO o momento de exercermos o direito pleno estabelecido pela democracia. As eleições
2022 serão realizadas em 2 de outubro
(1º turno) e, se necessário, 2º turno em
30 de outubro. O pleito vai definir CINCO
CARGOS DE EXTREMA IMPORTÂNCIA
em nossas vidas: 1) Presidente da República; 2) Governador; 3) Senador; 4) Deputado Federal; e 5) Deputado Estadual.
No caso do funcionalismo, a responsabilidade é ainda maior, pois os trabalhadores escolhem quem também será o
“patrão”. Precisamos avaliar na escolha,
inclusive identificar no plano de governo dos candidatos as propostas contidas
para os trabalhadores do serviço público
e da população em geral.
VOTE CONSCIENTE, SERVIDOR
O SFPMIS ORIENTA OS SERVIDORES a
analisarem as prioridades de cada candidato. TAMBÉM FIQUEM ATENTOS aos
seus discursos em relação à valorização
do funcionalismo municipal (se é que falam sobre isso).
PROPOSTA – PEC 32
A Constituição de 1988, chamada de “CIDADÃ”, trouxe em seus artigos algumas
travas para combater a corrupção generalizada, tornar o serviço público um serviço de qualidade e um Estado protetor
e justo. Mesmo ainda jovem, esta Carta
Constitucional já sofreu diversas alterações, todas para atender a grupos políticos, financeiros e exploradores, sempre
em prejuízo ao povo.
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ADALBERTO FÉLIX É PRESIDENTE DO SFPMIS

(Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Itapecerica da Serra)
Esses interesses personificados no Governo Federal apresentam nova alteração
na Constituição, denominada de Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32 –
Reforma Administrativa. Entre seus artigos, encontramos a desqualificação do
concurso que promove uma justa seleção
aberta e qualitativa.
No lugar do concurso, será deixado à
vontade do Executivo de plantão contratar
quem, quantos e como quiser as pessoas
para exercerem as atividades no serviço
público. A proposta também acaba com a
estabilidade do Servidor. Assim, ele deixa

de ser um trabalhador do povo para ser
um servidor do prefeito. Entre seus artigos, será possível passar qualquer serviço público para empresas privadas, desde que estas tenham interesse.
Deste modo, fica para o Estado somente
os serviços dos quais a iniciativa privada
não se interessar. A corrupção, o clientelismo, o nepotismo e o fisiologismo partidário vão nadar de braçada nos cofres públicos. O mais grave de tudo é que a PEC
32 possibilitará o fim dos serviços públicos gratuitos. NÃO VOTE CONTRA VOCÊ
MESMO! DIA 2/10 - VOTE CONSCIENTE!

SFPMIS BUSCA SOLUÇÃO NO DIÁLOGO

SITUAÇÃO DAS PDIs

DEVE SER REGULARIZADA
SINDICATO SE COLOCOU
À DISPOSIÇÃO PARA AJUDAR
NO QUE FOR PRECISO!
Em continuidade da luta dos Professores de Desenvolvimento Infantil
(PDIs), estivemos reunidos novamente com o Governo no dia 31 de agosto. É o segundo encontro, após a frutífera conversa em 17 de agosto.
Na reunião do dia 31, o Sindicato e
a Comissão dos PDIs pontuaram a urgência de construir uma solução para
o cumprimento da ADIN, que julgou inconstitucional a mudança do cargo.
Deixamos claro à Administração que
deve ser dada a GARANTIA das atribuições da função, como salário, jornada, recesso, acúmulo e demais conquistas dos PDI’s.
A Dra. Eliana Lucia Ferreira, advogada especializada em Direito Educacional, fez uso da palavra e falou sobre
a conquista histórica que os Profissionais de Educação Infantil efetivaram
em âmbito nacional com muita luta e
fundamentada na Constituição e Plano
Nacional de Carreira do Magistério.
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PRESENTES NA REUNIÃO DE 17/8/2022 - Adalberto Félix (presidente do SFPMIS), José Antunes da Silva Filho (vice-presidente
do SFPMIS), Rafael Ceroni Succi (advogado do SFPMIS), Raphael Nunes Marques (diretor do Departamento Administrativo da
Secretaria de Educação), Keli Patrícia de Andrade Lopes (diretora do Departamento Infantil da Secretaria), Elaine Gomes Ferreira Lana (Professora de Desenvolvimento Infantil), Mayco Aurélio Borges da Silva (Professor de Desenvolvimento Infantil).

A advogada apresentou uma minuta de Lei Complementar de situação
idêntica que foi contornada na cidade
de Embu das Artes, onde atua como
assessora do Sindicato.
Foram realizadas várias falas e considerações na reunião sobre o tema
e perspectivas possíveis de uma SOLUÇÃO SATISFATÓRIA. Após esclarecimentos e manifestações, foi solicitado que a Administração recebesse os
documentos e os protocolassem.

Nosso presidente Adalberto Félix solicitou nova reunião, oportunidade na
qual ao Governo deve apresentar respostas às nossas manifestações. Está
previamente agendada para 21/9.
PRESIDENTE ADALBERTO FÉLIX
“O Sindicato, desde sua fundação, preserva o princípio do diálogo e segue firme na luta incessante pela valorização
do funcionalismo municipal de Itapecerica da Serra de todos os setores.”
NENHUM DIREITO A MENOS!

5

Acesse sfpmis.org.br

6

Acesse sfpmis.org.br

7

Acesse sfpmis.org.br

FALE COM O SINDICATO

SERVIDOR COM O SFPMIS
FICA MUITO MAIS FORTE
O contato permanente entre Servidores e Sindicato é um dos principais objetivos da nossa diretoria. E para mantermos esta proximidade temos vários
canais de atendimento.
Estamos à disposição a fim de esclarecer dúvidas, informar sobre direitos,
averiguar denúncias e até recebermos
sua visita na sede.
A equipe de atendimento presencial
cuida do WhatsApp (11) 947.038.555,
telefones e e-mail e nossa assessoria
de imprensa é responsável por todas
as redes sociais da entidade. Desta forma, conseguimos garantir um atendimento mais ágil e assertivo.
PRESIDENTE ADALBERTO FÉLIX
“DIARIAMENTE, o SFPMIS recebe dezenas de SOLICITAÇÕES e realiza centenas
de atendimentos. São consultas presenciais, por meio dos NOSSOS DIRIGENTES,
pelo WhatsApp, etc.. ESTAMOS SEMPRE
à disposição e os SERVIDORES de Itapecerica sabem disso. Estejam em contato permanente conosco”, afirma nosso
presidente Adalberto Félix Rocha.
INFORMATIVO DO SERVIDOR
Publicação do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Itapecerica
da Serra (SFPMIS). PRESIDENTE: Adalberto Félix. SEDE: Estrada Joaquim Cardoso Filho,144, Jardim São Marcos. Telefones (11) 4667.5617 - 4667.4080.
SITE: www.sfpmis.org.br - PRODUÇÃO Agência de Comunicação Grita São Paulo (AGSP). WhatsApp (11) 940.376.585.
TEXTOS E EDIÇÃO: Daniel Lucas Oliveira
- Mtb 59.790/SP, Wellington Torres - Mtb
78.915/SP e equipe da AGSP. SETEMBRO
de 2022 - TIRAGEM: 3 MIL EXEMPLARES
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ESTAMOS SEMPRE
À DISPOSIÇÃO

