
Nosso Sindicato convida todos 
os Servidores para juntos come-
morarmos o 1º de Maio - Dia do 
Trabalhador. Participe!

Será das 12 às 20 horas, na 
Área de Lazer do SFPMIS, que 
fica na estrada Joaquim Cardo-
so Filho, 144, no São Marcos.

CONVITES - Sócio não paga e 
terá direito a um delicioso almo-
ço mais um refrigerante. Os con-
vites vão estar disponíveis de 16 
a 28 de abril, na sede, localizada 
no Centro - rua São João, 14.

Além de música ao vivo, have-
rá sorteio de brindes e a diversão 
é garantida. Não fique de fora!

FAREMOS UMA GRANDE 
FESTA DE 1º DE MAIO
SERÁ NA ÁREA DE LAZER, DO MEIO-DIA ÀS 20 HORAS. PARTICIPE! 

NEGOCIAÇÕES SALARIAIS CONTINUAM Saiba mais
na página 3

CONTRIBUIÇÃO MENSAL
Desde 2014 congelada, o Sin-

dicato reajusta a tabela da con-
tribuição mensal. Mesmo com a 
retirada da contribuição sindi-
cal obrigatória, não vamos reti-
rar nenhum serviço. Fique aten-
to e saiba mais na PÁGINA 4



O Encontro das Mulheres 
Servidoras do Sindicato foi 
um grande sucesso pelo se-
gundo ano consecutivo. 

Dia 17 de março, mais de 
100 Servidoras estiveram 
na Área de Lazer para con-
fraternizar o Dia da Mulher.

Reconhecemos o valor da Mulher
e realizamos um encontro especial

A LUTA SINDICAL E AÇÕES GERAIS NOS GUIAM
O Sindicato dos Servidores de 

Itapecerica da Serra é uma en-
tidade de luta. Tem a conscên-
cia do seu papel nas atuações 
permanentes por melhores sa-
lários, focando na valorização 
do funcionalismo municipal.

 Mas vamos além disso. Tam-
bém oferecemos ótimas op-
ções de lazer em uma área nos-

ADALBERTO FÉLIX ROCHA é pre-
sidente do Sindicato dos Servido-
res Municipais de Itapecerica/SP

sa, construída com muita garra  
pela atual diretoria da entidade. 

Sempre comemoramos o 1º de 
Maio, Dia do Servidor e das Crian-
ças e promovemos outras ações. 

Entendemos que o Servidor pre-
cisa sim de salários dignos, mas 
também necessita passar momen-
tos felizes com a família. E isso 
nós do Sindicato propiciamos.

Tivemos palestras, um de-
licioso almoço e aulas de 
zumba e pilates com música 
ao vivo e dança para balan-
çar o corpo com saúde.

O presidente do SFPMIS, 
Adalberto Félix, avalia: “Fi-
camos felizes com o sucesso 

do evento. Antes do encer-
ramento as companheiras, 
felizes, falavam do próximo”.

Rosana Brito, que é dire-
tora do Sindicato e respon-
sável pela Pasta da Mulher, 
afirma: “Em 2019 o evento 
será ainda melhor”. 

17 DE MARÇO - Mais de 100 Servidoras fazem parte deste 
momento histórico. 2019 tem mais e será ainda melhor!



Negociações por melhores salários 
continuam entre Sindicato e ADM

FEVEREIRO DE 2018 - Nos reunimos com representantes 
da Prefeitura para tratar das demandas do funcionalismo

Nos próximos dias, repre-
sentantes do Sindicato, da 
Comissão de Servidores e 
da Administração vão se re-
unir para definir importan-
tes detalhes da Campanha 
Salarial 2018.

DIÁLOGO - “O diálogo que 
não conseguimos ter meses 
atrás, acredito que AGORA 
será possível. Priorizamos 
a harmonia”, afirma o presi-
dente Adalberto Félix.

SÚMULA 450
Nosso Sindicato informa os Servidores 

sobre a continuidade do processo judicial 
sob o nº 1000356-14.2016.5.02.0332. 

Ele foi movido em virtude do pagamento 
irregular das férias ocorrido até o ano de 
2014, ou seja, a famigerada ação da Súmula 
450 do TST (Tribunal Superior do Trabalho).   
   Infelizmente, após a vitória na primei-
ra instância, o Tribunal Regional do Tra-

balho, da 2ª Região, reformou a sentença 
do juiz do trabalho local sob o argumento 
de que o Sindicato não possui legitimida-
de para atuar na defesa dos interesses dos 
trabalhadores, neste caso específico, pois 
se trata de direito estritamente individual. 
 Ficamos parados? NÃO! Já ingressamos 
com recurso no TST, em Brasília, a fim de 
reverter essa situação. Continue ligado!

RECORREMOS NO TST-BRASÍLIA



Venha curtir a nova temporada 
do Happy Hour do Sindicato!

Nosso Happy Hour men-
sal retorna dia 5 de maio 
para mais uma temporada.

Maurício Marçon (com o 
melhor dos anos 70, 80 e 
90), Toni Bento, DJ Sevil-
lio e DJ Led retomam à fes-
ta para animar a noite dos 
Servidores de Itapecerica.

Fique atento, pois iremos 
divulgar no site e nas redes 
sociais dias e horários de 
todos os encontros.

É preciso se divertir e me-
xer o “esqueleto”. VENHA!

VEJA O REAJUSTE NA MENSALIDADE DOS SÓCIOS 
Desde 2014 congelada, nosso Sindicato ajustou neste mês de abril a mensalidade dos sócios.
Os valores variam de R$ 18,99 a R$ 45,00, ou seja, 1,8% do salário-base. Vale destacar que os 

associados têm muitas vantagens, que vão desde à operadora de celular e Jurídico à nossa Área 
de Lazer. Mesmo com a retirada da contribuição sindical, que era obrigatória, os serviços 
permanecem os mesmos sempre com inovações. CONFIRA A NOVA TABELA DE DESCONTOS


