
FEVEREIRO É O MÊS DA DATA BASE
CAMPANHA SALARIAL 2017

O MOMENTO EXIGE UNIÃO POR GANHOS CONCRETOS

I
niciamos nossa Campanha 
Salarial pra valer. Em fe-
vereiro é definido o rea-
juste salarial da catego-

ria e reivindicamos outros pontos 
importantes para todo o fun-
cionalismo e pautas setoriais. A 
participação do Servidor é fun-
damental para garantirmos ga-
nhos concretos para o coletivo.

POR EXEMPLO - A Prefeitu-
ra paga um salário base para a 
Saúde abaixo do salário mínimo 
nacional determinado por lei. Is-
so desrespeita a Constituição Fe-
deral que proíbe remunerações 
abaixo do mínimo (R$ 937,00).  
Queremos, por meio da pressão, 
e com o total apoio da categoria, 
mudar essa situação.

ATENÇÃO - Em breve vamos 
marcar uma assembleia para de-
liberar junto à categoria a apro-
vação da pauta de reivindica-

ções montada com a ajuda de 
cada um dos companheiros. Não 
deixe de comparecer. Participe!

Juntos somos fortes!

TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO PODE IMPEDIR AVANÇOS
SERVIDOR(A): a mudança na Administração de Carapicuíba não pode 

impedir que os trabalhadores tenham avanços concretos. Queremos repa-
rar irregularidades de Governos anteriores e corrigir injustiças que perduram. 
Por isso, companheiro(a), a sua participação é fundamental neste processo. 
Se una ao Sindicato para juntos lutarmos por valorização e respeito!

SINDICATO CRIA NOVO SITE, 
ENTRA NAS  REDES SOCIAIS 
E MUDA VISUAL DO JORNAL.

É FUNDAMENTAL QUE O SERVIDOR
ACESSE. FIQUE BEM INFORMADO!

VIRE E VEJADELEGADOS DE BASE COLHEM PROPOSTAS
Desde o início do ano estamos 

ouvindo as reivindicações de ca-
da setor. Seja através dos nossos 
delegados em cada posto, ou por 
meio de reuniões na sede admi-

nistrativa. A proposta é produzir 
uma pauta enxuta, porém, com 
os verdadeiros anseios da catego-
ria. E isso estamos fazendo. Não 
fique de fora das nossas ações!

Jessé Cassundé é presidente do Sindfusmc



SINDICATO REESTRUTURA A SUA COMUNICAÇÃO
VAMOS FICAR AINDA MAIS PRÓXIMO DO SERVIDOR

N
este mês iniciamos 
para valer uma par-
ceria com a Agên-
cia de Comunicação 

Grita São Paulo. A empresa ago-
ra é responsável por todo depar-
tamento de imprensa e divul-
gação do Sindicato. A primeira 
ação foi colocar no ar nosso site 
- o Portal do Servidor.

Com um visual totalmente re- 
paginado, links para nossas redes 
sociais, fotos e vídeos atualizados 
toda semana, o meio foi reestru-
turado a fim de manter um con-
tato mais permanente com a ca-
tegoria, que pode mandar suas 
críticas, sugestões e denúncias a 
qualquer momento.

Não deixe de acessar diaria-
mente a página e compartilhar 
o conteúdo com os seus amigos. 
O site serve também para apre-
sentarmos denúncias e pressio-
narmos os gestores contra práti-
cas erradas e expor casos de as-
sédio moral, entre outros.

DIVULGUE!
CURTA!
COMPARTILHE!

ACESSE WWW.SINDFUSMC.COM.BR

NOSSO HOTEL BEIRA MAR, EM MONGAGUÁ, COBRA 
DIÁRIA POR APENAS R$ 35 - COM TUDO INCLUSO!

Vamos falar de lazer. Quem é 
que não gosta de curtir momentos 
especiais e relaxantes com a famí-
lia e os amigos, não é mesmo? O 
Hotel Beira Mar, em Mongaguá, é 
a Colônia de Férias do Servidor de 
Carapicuíba. A diária sai por ape-
nas R$ 35,00 (pessoa) e tem pen-
são completa. Ligue: (11) 4183.3232.

TEMOS ATENDIMENTO 
MÉDICO NO SINDICATO 

TODAS AS TERÇAS,
DAS 11 ÀS 14 HORAS.

NÃO PRECISA MARCAR 
HORÁRIO. É POR 

ORDEM DE CHEGADA


