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EM 2 ANOS, SFPMIS REALIZA

5959 MIL MILATENDIMENTOS
AOS SERVIDORES

SINDICATO FORTESINDICATO FORTE
O SFPMIS alcançou uma incrível marca de 59.200 

atendimentos entre maio de 2019 a maio de 2021, 
mesmo diante de uma das maiores pandemias já 
ocorridas no mundo: a Covid-19.

Com serviços essenciais e exclusivos aos sócios 
e dependentes, o alto número de atendimentos, 
mais uma vez, reafirma a importância desta enti-
dade sindical na defesa do Servidor.

Destaca-se também ao longo destes dois anos o 
total comprometimento de toda diretoria do SFP-
MIS com visitas permanentes à base, entrega dos 
assessores e total empenho dos colaboradores 
que atendem o Servidor no dia a dia.

Nas páginas a seguir, você verá com detalhes 
números de cada atendimento. Caso não seja só-
cio, junte-se a nós. NÃO FIQUE SÓ!
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TRABALHO FORTETRABALHO FORTEPALAVRA DO
PRESIDENTE

Sem dúvida, alcançarmos 59.200  
atendimentos em dois anos é uma 
incrível marca. Na prática é o resul-
tado de um trabalho forte com um 
grupo de diretores, assessores e co-
laboradores comprometidos.

Mesmo com o fim obrigatório da 
contribuição sindical não nos aba-
temos. A perda foi grande, mas o 
desejo de avançar e agir depressa 
foram fundamentais para o nosso 
sucesso. Nos reinventamos. Fomos 

pra cima e não reduzimos nenhum 
serviço. Pelo contrário, melhoramos 
os suportes essenciais, como o aten-
dimento odontológico e Jurídico, fir-
mamos novas parcerias, sendo uma 
delas a Plena Saúde e intesificamos 
a divulgação de nossas ações.

Não paramos por aí. Temos novos 
planos e metas a serem cumpridos 
com o controle da pandemia. Este-
ja sempre ao lado deste Sindicato, 
porque nós lutamos por você!

ADALBERTO FÉLIX ROCHA é presidente do SFPMIS - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Itapecerica da Serra

SOMOS UMA ENTIDADE DE LUTA
Muitos Sindicatos, infelizmente, após 

o fim da contribuição sindical obrigató-
ria, viraram entidades de serviços. Mas 
nós do SFPMIS, graças ao trabalho for-
te, conseguimos o equilíbrio, ou seja, 
oferecemos bons serviços, mas man-

tivemos o verdadeiro DNA desta insti-
tuição que é a luta por direitos. Nestes 
dois últimos anos, temos intensificado 
a pressão contra o corte de direitos e 
combatido antigas administrações que 
só queriam prejudicar o Servidor.

Confira a seguir uma série de ações 
recentes do SFPMIS. Em alguns casos, 
tivemos que ir para o enfrentamento e 
combater tentativas rasteiras de preju-
dicar os Servidores. NOSSO LADO SEM-
PRE SERÁ O DO TRABALHADOR! 

SFPMIS NA PREFEITURA

SFPMIS NA SAÚDE

SFPMIS NA CULTURA

SFPMIS NA CÂMARA

SFPMIS NA EDUCAÇÃO

SFPMIS NA BASE

SFPMIS NO JURÍDICO

SFPMIS NA ADMINISTRAÇÃO

VITÓRIAVITÓRIA
Em encontro com o secretário de Administra-

ção, José de Brito, dia 10 de março, nosso presi-
dente Adalberto Félix e o vice José Antunes Filho 
tiveram a garantia do pagamento dos retroati-
vos referentes à Campanha Salarial de 2014. A 
quitação foi em 30 de março. Tudo isso se deve 
ao processo encampado pelo SFPMIS que luta 
por essa diferença salarial há mais de 7 anos. A 
LUTA AQUI SEMPRE SERÁ PERMANENTE!
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VEZES OBRIGADO
p e l a  c o n fi a n ç a

59.200
Atendimento

Odontológico

22.080
Atendimento
Presencial

9.458

Atendimento
Telefônico

4.012

Atendimento
no WhatsApp

6.590
Atendimento

Jurídico

7.360

Atendimento
Diretores na base

5.900
Atendimento com

o Presidente

3.800
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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. JUNHO de 2021 - TIRAGEM: 3 MIL EXEMPLARES.

SITE DO SINDICATO TEM MAIS 
DE 150 MIL VISUALIZAÇÕES

O site do Sindicato é um impor-
tante meio de comunicação com a 
base - www.sfpmis.org.br

De maio de 2019 a maio de 2021 
foram publicadas 512 notícias de 
interesses da categoria, como ne-
gociações com a Prefeitura, traba-
lho de base, denúncias, informes 
de andamentos de processos, etc..

No mesmo período, juntas, essas 
notícias tiveram mais de 152 mil vi-
sualizações - outro número incrível. 
Interessante, é que essas mesmas 
matérias foram compartilhadas no 
Facebook, Instagram e WhastApp.

Isso significa que os números di-
vulgados aqui, em relação ao alcan-
ce de pessoas, são bem maiores. 
Continue ligado nas publicações do 
Sindicato. Compartilhe sempre com 
um colega de trabalho as notícias e 
receba informações oficiais de sua 
entidade de luta! 

fale com o
SFPMIS

352 MIL
SINDICATO - ASSUNTOS GERAIS
Das 9 às 17 horas 
(11) 947.038.555

SINDICATO - SÚMULA ITAPREV
Das 9 às 17 horas 
(11) 947.260.250

SINDICATO - FINANCEIRO
Das 9 às 17 horas 
(11) 947.456.526

ODONTOLOGIA 
Das 9 às 17 horas 
(11) 947.415.353

GRÊMIO - RESTAURANTE
Das 11 às 15 horas 
(11) 947.023.367 | 4165.1453

GRÊMIO - ASSUNTOS GERAIS
Das 9 às 17 horas 
(11) 940.045.991

PLENA SAÚDE - ATENDIMENTO
Das 9 às 17 horas 
(11) 940.748.751

Quando a equipe de comu-
nicação disponiliza uma ma-
téria no site do SFPMIS, a mes-
ma é compartilhada nas redes 
sociais e no WhatsApp do Sin-
dicato. Só no Facebook, o al-
cance de pessoas nos últimos 
dois anos chegou a mais de 
352 mil pessoas.

FALA, PRESIDENTE
“Os números arepsentados 

são expressivos e devem ser 
comemorados, mas acionei 
a equipe do setor para já no 
próximo levantamento me-
lhorarmos mais”, afirma nos-
so presidente Adalberto Félix.  

pessoas alcançadas 
no FACEBOOK


