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EM UM ATO FORTE, COM A PRESENÇA DE MAIS DE 600 SERVIDORES, dia 
4 de maio, a categoria, após assembleia em frente à Prefeitura e manifes-
tação pelas ruas da cidade até o Centro, DEFINIU NOVA PARALISAÇÃO, 
DIA 10 DE MAIO, ÀS 8 HORAS DA MANHÃ, EM FRENTE AO PAÇO MUNI-
CIPAL. A luta é por melhores salários e ampliação do vale-alimentação. In-
felizmente, depois de dois anos sem reajuste, o Executivo ofereceu apenas 
3% ao funcionalismo municipal. O MOMENTO EXIGE LUTA. COMPAREÇA!

FALTOU VOCÊFALTOU VOCÊ

TODOS À PREFEITURA , ÀS 8 DA MANHÃ
10 DE MAIO TEM MAIS10 DE MAIO TEM MAIS
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QUEM LUTA, CONQUISTA
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NEM A CHUVA PAROU OS 
MAIS DE  600 SERVIDORES 

O Servidor público é cidadão, tem famí-
lia e paga contas. O funcionalismo de Ita-
pecerica Serra tem sentido no bolso o ar-
rocho salarial dos últimos dois anos, sofre 
quando vai pagar as contas do mês e sen-
te a “pancada” ao passar no caixa do super-
mercado. Mal dá para se manter e ainda 
sofre com o desrespeito da Prefeitura, que 
ofereceu apenas 3% de reajuste salarial e 
nada mais. Entende agora, porque nem a 
chuva parou esses companheiros(as)?!

Com esse sentimento, hoje (4 de maio), 
em frente à Prefeitura, mais de 600 Ser-
vidores reivindicaram melhores salários e 
a ampliação do auxílio-alimentação. São 
dois anos sem reajuste e os benefícios es-

tão congelados. Se não bastasse, o Exe-
cutivo impôs apenas 3% de elevação nos 
salários e continua trancado no seu mun-
do do egoísmo. Em nenhum momento 
a Administração se mostrou flexível 
para rever o índice imposto. 

PRESIDENTE ADALBERTO FÉLIX
Estou como presidente do SFPMIS, mas 

sou Servidor público. Estamos cansados 
de implorar o que é de direito. Não es-
tamos exigindo supersalários, apenas a 
inflação do período. Não somos valoriza-
dos e temos sentido a alta dos preços em 
nossos bolsos. Estamos indignados com os 
3% oferecidos e a Prefeitura sabe que pode 
melhorar este índice. A luta continua!”
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SERVIDORES PERCORREM RUAS E 
AVENIDAS POR SALÁRIO DIGNO

Mais de 600 Servidores, após a Prefeitu-
ra não melhorar o vergonhoso índice de 
3% de reajuste salarial, percorreram as 
principais ruas e avenidas no Centro, dia 4 
de maio, a fim de mostrar sua indignação 
com o descaso da atual gestão. São dois 
anos sem reajuste salarial e os benefícios 
estão congelados. Se não bastasse, o Exe-
cutivo propôs um índice irrisório e em ne-
nhum momento se mostrou flexível.

IMPORTANTES APOIOS
Insatisfeitos com essa atitude lamentá-

vel da Prefeitura, os Servidores estão in-
conformados com tamanho desrespeito e 
a falta de compromisso com os verdadei-
ros trabalhadores que fazem o município 
de Itapecerica da Serra funcionar. Sensi-
bilizados a causa, temos recebido impor-
tantes apoios do Sindicato dos Professo-
res da cidade, além de alguns vereadores 
representando a Casa de Leis.

PRESIDENTE ADALBERTO FÉLIX
“SFPMIS e outras instituições, 

Servidores, população e vereado-
res estão indignados com os 3% 
oferecidos pela Prefeitura. Será 

que isso não é o suficiente para o 
Executivo rever a sua postura 

e melhorar de fato o índice pro-
posto e elevar o valor do vale-ali-
mentação? A nossa luta é justa e 

vamos continuar mobilizados!”
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A LUTA FAZ A LEI
SERVIDORES ESTÃO INCONFORMADOS 
COM OS 3% OFERECIDOS PELA PREFEITURA

TODOS À PREFEITURATODOS À PREFEITURA
DIA 10 DE MAIO, ÀS 8 DA MANHÃ

PRESIDENTE ADALBERTO FÉLIX
“Todos à Prefeitura, dia 10 de maio, às 8 da 

manhã. Novamente vamos pressionar o prefei-
to para valorizar o funcionalismo municipal de 
Itapecerica da Serra. A LUTA FAZ A LEI. Exigi-
mos melhores salários e ampliação dos benefí-

cios. SÃO DOIS ANOS SEM REAJUSTE – BASTA!”


