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Informativo

Nesta edição

Um novo curso para os associados

   Criado no final de 2010, o curso de violão tem 
atraído pessoas de todas as idades. 
   A iniciativa é um incentivo à cultura, uma 
forma de proporcionar aos associados e 
familiares o acesso à música.
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Empenho do Sindicato 

favorece a classe trabalhadora. 
Soma total das conquistas 

superou a inflação do período.



Expediente

EDITORIAL

Nos últimos meses estivemos 
empenhados em grandes lutas a favor 
dos servidores públicos municipais. A 
maior delas foi, certamente, o dissídio 
da data base de 2011. Toda a diretoria 
participou de várias reuniões com o 
Executivo, onde foram expostos 
argumentos fortes de que a classe 
precisava ter seus salários corrigidos, 
após anos sem reajuste. Depois de 
muitas negociações chegamos a uma 
contraposta mais favorável, com a 
concessão de um aumento de 5,46% e 
atendimento a alguns benefícios 
requeridos em pauta.

Ressalto que o apoio de cada servidor 
neste movimento foi muito importante 
para mais esta conquista e aproveito 
para agradecer a presença de todos que 
compareceram às assembleias. 

Juntos, podemos conseguir muito 
mais. O grande desafio dessa gestão é 
fazer valer os direitos da classe, para 
que todos tenham boas condições de 
trabalho e uma vida mais digna. 

Muito obrigado.

 Informática ao acesso de todos!  
 

Em defesa dos 
nossos direitos!

Presidente: Rodrigo César Peretto.
Jornalista: Kátia Q. Freitas (MTB 32.110 -SP).
Diagramação: Celso Paulo da Silva Junior.
Periodicidade: Bimestral (2 mil exemplares). Distribuição gratuita.

Uma publicação aos Servidores Públicos Municipais de Mococa. As opiniões dos 
entrevistados e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores.Todo 
o conteúdo é de responsabilidade da Diretoria do Sindicato.
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O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de 
Mococa também investe em qualificação profissional e oferece aos 
associados a oportunidade de ampliar os conhecimentos através de 
cursos, como o de informática, por exemplo.

   Dividido em módulos, as aulas são ministradas em um laboratório 
com um aluno por computador. O espaço passou recentemente por 
uma reestruturação e recebeu novas bancadas para maior 
comodidade de todos.

Muitos servidores têm aproveitado as facilidades como, 
mensalidade acessível, 
horários flexíveis e a qualidade 
do curso para aprender 
informática. Com a abertura 
de novas turmas, alguns  
matricularam a família toda, 
como é o caso do servidor 
Marco Antônio Nogueira 
("Gaúcho"). "A informática 
tornou-se um conhecimento 
essencial na vida de todos. 
Com a minha família me 
acompanhando nas aulas me 
sinto mais estimulado a 
aprender. Tiro dúvidas com os meus filhos e minha esposa. Estou 
muito agradecido ao Sindicato, pois se não fosse por esta 
oportunidade nenhum de nós estaria cursando informática, devido ao 
custo alto", agradece Gaúcho."Estou muito feliz pela chance de 
voltar para a sala de aula e aprender coisas novas junto com os meus 
filhos", diz Ana Lúcia, esposa do Gaúcho.

Entre em contato com o Sindicato (3656-1054 ou 
3656-6277) e tenha mais informações sobre horários 

e turmas com vagas disponíveis.

A família Nogueira é apenas um exemplo. Aproveite a 
oportunidade você também. Conhecer informática 
tornou-se um dos requisitos de maior importância para 
a colocação no mercado de trabalho atual, assim como 
também passou a ser necessária para a realização de 
muitas outras atividades da vida cotidiana, como: 
leitura, diversão, realização de negócios, compras, 
trabalhos, entre outras. 

Inclusão digital

CFTV

Alarme Monitorado

Cerca Elétrica

PREÇOS ESPECIAIS PARA 

ASSOCIADOS DO SINDICATO!

Rua Monsenhor João Laureano, 103
Jd. São Domingos Mococa – SP   Tel.: (19) 3656-5360



Incentivo à cultura

Curso de violão atrai pessoas de todas as idades

O curso de violão é mais uma iniciativa do Sindicato que deu certo! O objetivo 
com este projeto, iniciado no final de 2010, é oferecer aos associados a 
oportunidade de acesso à música. 

Em 2011 o número de alunos já soma mais de 40 inscritos. Nas turmas se 
misturam pessoas de todas as idades e o professor, Djair Passos, garante: “não tem 
idade certa para aprender a tocar violão, basta ter vontade. Também não é 
necessário já ter algum conhecimento. A maioria é iniciante e em pouco tempo 
consegue dominar bem o instrumento”.

Entre tantos talentos que já 
começaram a ser revelados, Evelyn 
é um deles. 

Há sete meses no curso, ela 
sempre gostou de música e tem o 
sertanejo como o seu estilo 
preferido. É no curso que ela vem 
aperfeiçoando as técnicas e 
ganhando mais afinação. “A 
animação das festas em família 
passou a ficar por minha conta 
agora”, relata. “Se não fosse pelo 
Sindicato eu não teria realizado esse 
meu sonho antigo, pois um curso de 
violão é muito caro e aqui pagamos 
uma mensalidade bem acessível”, 
complementa.

O curso popular de 
violão tem duração de 

1 ano e meio com 
aulas práticas e 

conhecimentos teóricos. 

“Muita gente que não tinha condições de pagar um 
curso hoje está tendo a oportunidade de aprender 
a tocar violão. Certamente este é um grande 
presente do Sindicato a todos os servidores que 
gostam de música”, salienta o professor.
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Ampliando o atendimento

Sindicato oferece serviços de fisioterapia

O Sindicato está disponibilizando aos seus associados e 
dependentes mais um serviço na área da saúde, a fisioterapia.

Através de uma parceria firmada com o fisioterapeuta, Dr. 
Cássio Demarco, os serviços estão sendo prestados 
diretamente na sede, sem a necessidade de encaminhamento 
prévio. Basta agendar o horário. O valor da sessão é de 
R$7,00.

“Muitas pessoas necessitam desse tipo de tratamento e 
agora estão tendo a oportunidade de contar com mais este 
serviço na sede do Sindicato. Estamos preparados para 
oferecer um atendimento de qualidade, em ambiente 
apropriado e a um custo relativamente baixo”, diz Dr. 
Demarco.

A fisioterapia abrange 
várias áreas, como: 
neurologia, ortopedia, 
geriatria, desportiva, 
massoterapia, 
relaxamento muscular, 
massagem anti-
estresse, saúde da 
mulher (incontinência 
urinária e fecal), entre 
outras.



Data bate 2011: Negociações favorec

"Foi uma grande batalha, mas vencemos!"

Licença maternidade

É assim que a diretoria do Sindicato definiu o fim das 
negociações com o Executivo a respeito da data base 
de 2011 dos servidores públicos municipais de 
Mococa. 

 
As negociações tiveram início em março e só 

finalizaram em meados do mês de abril. "Foi um 
período de constantes negociações com o Prefeito 
Antônio Naufel até chegarmos a um acordo favorável à 
classe. Num primeiro momento o Executivo respondeu 
às nossas reivindicações com uma contraproposta 
muito abaixo ao que requeremos. Voltamos a negociar 
e depois de muitas argumentações sobre a importância 
de rever os valores fechamos o acordo com o 
consentimento da maioria dos servidores", lembra a 
diretoria. 

Para os diretores, a colaboração de algumas pessoas 
foi decisiva nos resultados das negociações, como por 

exemplo, de alguns vereadores e do Presidente da 
Câmara, Adilson Guisso.

A contraproposta foi levada para votação em 
assembleia realizada no Ginásio de Esportes São Clarão 
e aceita pela maioria dos presentes. 

Foi concedido, portanto, conforme acordo firmado 
com o Executivo, um reajuste salarial de 5,46% e um 
abono de R$70,00 referentes ao mês de março. Com 
relação aos 19 itens colocados em pauta, o Prefeito 
aceitou estender a licença maternidade de 4 para 6 
meses, prometeu a uniformização de toda a categoria 
até dezembro de 2011, reduziu em 50% o valor da 
cesta básica e estuda a concessão de um seguro de 
vida subsidiado até setembro deste ano.

“A nossa luta não para por aqui. Ainda há muito o 
que conquistar e estamos confiantes de que com o 
apoio da classe conseguiremos fazer valer os nossos 
direitos“, declaram os diretores do Sindicato.

“O nosso salário estava 
totalmente defasado. Essa 
conquista não só garante 
mais dignidade à classe 
como também é um 
incentivo a fazermos o nosso 
trabalho cada vez melhor”, 
diz Cleide Nunes, professora. 

“Os servidores realmente precisavam 
desse reconhecimento. Logicamente 
que merecíamos um aumento melhor, 
mas com certeza foi uma grande 
conquista. O empenho do Sindicato 
foi fundamental”, declara Agilmar 
Alves, aposentado.
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Após acordado com o Prefeito, Antônio Naufel, o 
Sindicato apresentou à Camara Municipal a importância 
de ser aprovada a lei que concede uma prorrogação da 
licença maternidade para as funcionárias públicas 
municipais. Os vereadores foram unânimes na 
aprovação da lei, estendendo, portanto, o período da 
licença maternidade de 120 para 180 dias (de 4 para 6 
meses - 60 dias a mais). A nova lei vale também para 
as funcionárias que adotarem ou obtiverem guarda 
judicial para fins de adoção de crianças.

Mais uma grande conquista do seu Sindicato!



em a classe trabalhadora

A sua participação foi muito importante!
O Sindicato negocia e leva a voz 

do servidor, porém, é ele quem vota 
e decide os rumos da sua vida 
profissional. Historicamente a 
democracia tem pouco tempo no 
nosso país, mas deve ser um 
exercício diário na vida de todos os 
cidadãos, pois temos deveres, mas 
também temos direitos!

Qualquer que seja a batalha para 
conseguir alguma melhoria à classe, 
é valido reforçar que a participação 

   Para incentivar a participação dos servidores 
nas assembleias o Sindicato realizou, pela 
primeira vez, o sorteio de vários prêmios. 
   Além de três bicicletas foram entregues 
mais três cestas recheadas de chocolate. Os 
servidores aprovaram a ideia!

Sorteio de prêmios
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de todos nas decisões é 
fundamental. Todo resultado, 
sendo ele favorável ou não, é 
reflexo de uma luta conjunta, entre 
representantes do Sindicato e 
servidores municipais.

É um envolvimento cada vez 
maior da classe que esperamos 
poder contar, pois é a participação 
maciça das pessoas nas decisões 
que refletirá em mudanças na vida 
de todos nós!

A direção do Sindicato agradece a 
todos que marcaram presença nas 
assembleias e deram o seu apoio até 
o fechamento decisivo deste acordo 
com o Executivo. 

Participe sempre. 

A sua opinião tem um 

grande peso!

“Hoje temos um 
Sindicato atuante, 
que luta por nós! 

Ficamos contentes 
com o resultado final 

das negociações”, 
diz Matheus 

Gustavo, coletor. 



PAULA MARTINELLI CARVALHOPAULA MARTINELLI CARVALHOPAULA MARTINELLI CARVALHO

Rua Iria Josefa,  n° 181  -  Centro (esquina Cebolinha Automóveis)
Telefone: (19) 3665-4270

APARELHOS FIXOS E MÓVEIS    FAÇA UMA AVALIAÇAO GRATUITA
CONHEÇA AS VANTAGENS DO PLANO ZERO
CONVENIO COM O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

DENTES TORTOS, NUNCA MAIS!DENTES TORTOS, NUNCA MAIS!

Qualificação Profissional

Atendimento psicológico: mais respeito aos pacientes

Dívidas antigas são pagas pela atual gestão

Em parceria com a Status Treinamentos o Sindicato trouxe para Mococa uma série de cursos profissionalizantes, com o 
objetivo de proporcionar aos associados e à população no geral a oportunidade de se capacitar para o mercado de trabalho. 

A adesão foi um sucesso, somando mais de 120 inscritos. Foi concedido um desconto especial a todos os participantes 
associados do Sindicato. Os cursos tiveram início em 28 de maio e contam com aulas práticas e teóricas.
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Ao assumir a direção do Sindicato em 
2010, a nova diretoria “herdou” da 
administração anterior uma grande 
quantidade de dívidas. Para os diretores, 
foi constrangedor iniciar uma 
administração com tantos problemas 
financeiros e cobranças por parte de 
fornecedores e parceiros por 
pagamentos atrasados referentes a 
serviços prestados.

Estruturar o departamento de psicologia e 
oferecer um atendimento digno aos pacientes 
era uma das prioridades da nova gestão. Com 
a transferência da sede para o prédio atual o 
departamento passou a contar com um sala 
devidamente equipada, móveis novos, 
brinquedos, enfim, todo o material necessário 
para o desenvolvimento de um bom trabalho.

O atendimento, que por muitos anos foi 
feito em uma sala sem nenhuma estrutura, 
hoje está “humanizado”. “Nossas condições 
de trabalho melhoraram muito. Os pais e 
pacientes têm demonstrado muita satisfação 
e elogiado o trabalho desta gestão”, relata a 
Psicóloga, Dra. Dayne Heloísa Ferreira. “Até 
pouco tempo dividíamos o mesmo espaço 
com outros profissionais e hoje temos uma 
sala própria, com toda a estrutura necessária. 
Outra mudança muito positiva foi a 

“Pagar dívidas que foram contraídas em 
nome do Sindicato foi um desafio grande e 
este era o nosso objetivo maior. Hoje a 
situação está bem diferente, o que muito nos 
honra. Estamos completamente em dia com 
todos os nossos parceiros, em demonstração 
de respeito ao trabalho que prestam aos 
nossos associados. Todo o esforço da atual 
gestão tem refletido no crescente número 
de parceiros que temos conquistados nos 
últimos meses e no retorno de outros que 
voltaram a se associar. Resgatamos a nossa 
credibilidade, o que nos motiva a desenvolver 
um trabalho cada vez melhor”, relata Luciene 
Castelli, Tesoureira.

Alguns Demonstrativos

organização no agendamento das consultas, 
o que resultou em melhor atendimento aos 
pacientes”, complementa Dra. Tatiane de 
Oliveira, também Psicóloga do Sindicato.    

 O serviço está disponível a todos os 

associados e dependentes durante toda a 
semana e aos sábados, mediante 
agendamento prévio. O valor da consulta é de 
R$20,00 com direito a um retorno. O 
desconto é feito em folha de pagamento.



Realizamos todos os tipos de exames. 
Paternidade (DNA) e identificação do sexo da 

criança pelo sangue da mãe gestante.

Dra. Irene Prado
Dr. Alexandre Prado

Rua Riachuelo, 131 (ao lado da Caelmo)  -  Tel.: (19) 3656-1882

Direitos iguais para todos
Os dirigentes do Sindicato também estiveram ao lado 

dos servidores públicos que tiveram seus cargos 
ameaçados depois de uma decisão do Tribunal de Justiça 
de São Paulo que julgou inconstitucional a criação de 
diversos empregos públicos na Prefeitura de Mococa há 
quase 14 anos.

Com o final do processo o Ministério Público passou a 
cobrar atitude do Executivo para a exclusão desses 
cargos, considerados, portanto, irregulares.

O Prefeito, Antônio Naufel, apresentou um projeto de 
lei à Câmara de vereadores pretendendo a criação de 
funções de confiança que seriam ocupadas, conforme um 
compromisso assumido, pelos mesmos servidores.

Durante a tramitação do projeto de lei, em novembro de 
2010, a diretoria do Sindicato encaminhou aos 
vereadores um parecer jurídico onde defendeu a 
obrigatoriedade e possibilidade legal de manutenção dos 
salários dos servidores que ocuparam os cargos, 
independentemente, destes serem novamente nomeados.

No entanto, o projeto de lei foi rejeitado, com apenas 
cinco votos favoráveis, quando o necessário seriam sete 
votos.

O Sindicato realizou uma votação secreta para saber a 
intenção dos servidores. Como a imensa maioria optou 
pela aprovação do projeto de lei, o Sindicato remeteu 
solicitação à Câmara e à Prefeitura Municipal para que o 
projeto seja reapreciado e desta vez aprovado. O 
Sindicato e os servidores ainda aguardam pela decisão do 
Legislativo.

Em defesa dos direitos da classe trabalhadora

Nos últimos meses a diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Mococa 
esteve engajada em duas grandes lutas em defesa dos 
direitos do funcionalismo público.

Uma assembleia geral na Câmara Municipal de Mococa 
reuniu, no final de abril, um grupo de professores, diretores 
do Sindicato e vereadores para discutir um projeto de lei 
complementar de autoria do Prefeito, Antônio Naufel, que 
propõe alterar a Lei de Nº141, referente à atribuição do 
Salário Prêmio aos servidores e a Lei de Nº 2254, que se 
refere ao Estatuto do Magistério.

A proposta do Prefeito é igualar os benefícios concedidos 
aos servidores à classe do magistério. No entanto, os 
professores entendem que essa decisão implicaria em 
regredir os direitos conquistados pela classe ao longos dos 
últimos 20 anos.

Em defesa dos direitos de todos os servidores, a 
reivindicação do Sindicato é para que o Executivo faça 
exatamente o contrário, ou seja, que estenda os benefícios 
da Lei 2254 aos demais servidores.

 O projeto de lei continua em tramitação na Câmara 
Municipal e o Sindicato empenhado em lutar pelos direitos 
de todos.

Cargos ameaçados
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Homenagem

Para melhor atender os associados, o Sindicato está empenhado em 
ampliar ainda mais o seu quadro de profissionais da saúde conveniados 
à entidade. Fechamos, nos últimos meses, novas parcerias, confira!

   Dra. Daniela Magri B. Gallo - Pediatria.
   Dr. Francisco José V. Guerra - Gastroenterologia / Endoscopia.
   Dr. Luís Fernando Cípola da Costa - Reumatologia.
   Dr. Alexandre Amato Mesquita - Urologia (São José do Rio Pardo).
   Dra. Marina Meirelles Horta - Psicóloga / Arteterapeuta.
As guias para atendimento devem ser retiradas na sede, com 

desconto em folha de pagamento.

Novas parcerias

Seu nome, Roseli 
Sua missão, ser feliz!

Há quase vinte anos na Prefeitura de 
Mococa, é difícil encontrar alguém que 
não a conhece. Ao definí-la, todos são 
unânimes em dizer que Roseli é uma 
pessoa alegre, tomada pelo bom humor!

Por onde passa espalha alegria e está 
sempre com um sorriso estampado no 
rosto. Com esse seu jeito irreverente de 
ser Roseli fez, ao longo da sua vida, 
dezenas de amigos. 

Foi trabalhando como manicure que 
soube de um concurso para guarda 
municipal. “A vontade de melhorar de 
vida era tanta que em momento algum 
pensei em desistir. Apesar das 
dificuldades fui em frente, encarei o 
desafio, acreditei em mim e acabei 
passando em terceiro lugar no 
concurso”, recorda.

E já se passaram 17 anos na Guarda 
Municipal de Mococa. Roseli define o 
trabalho como uma das suas grandes 
paixões. “Sou muito feliz. Foi na Guarda 
que conquistei a minha autonomia e tive 
a chance de ter um salário melhor. 
Nestes anos todos conheci muitas 
pessoas, fiz grandes amizades e ganhei 
o respeito de todos”, salienta.

Mesmo tendo iniciado na profissão 
quando a função de guarda era exercida 
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“A felicidade está presente nas coisas 
mais simples da vida. O grande segredo é 

saber enxergá-la”, Roseli.

Acontece nos meses de junho e julho uma das festas mais populares do Brasil, 
as festas juninas. O Sindicato também entrou no clima e preparou, pela primeira 
vez, um "café junino". A sede foi decorada conforme manda a tradição, com 
bandeirinhas e balões coloridos. Todos que passaram por lá durante a semana 
foram recebidos com uma mesa farta de pratos típicos como, bolo, doces, 
pipoca, biscoitos, etc. "Esta festa inspira alegria e nada melhor que comemorar 
junto com os nossos associados. Oportunidades como esta aproximam as 
pessoas, fortalecem a classe e incentivam os servidores a frequentarem mais    
o espaço que também é seu", relata a Tesoureira, Luciene Castelli.

 
Dezenas de servidores passaram pela sede durante essa semana,   

prestigiaram o café junino e aprovaram a iniciativa!

praticamente por homens, ela afirma 
que nunca sofreu preconceitos. “A 
população mocoquense sempre foi 
muito respeitosa com as guardas 
municipais”, diz orgulhosa.

Mas não é só o trabalho que 
preenche a sua vida de alegria. Roseli 
é apaixonada pela dança, 
principalmente pelo samba e aprendeu 
sozinha outros estilos, como a dança 
do ventre, espanhola e portuguesa. 
“Não tem nada mais emocionante que 
vestir uma fantasia e cair no samba, 
brilhar na avenida!”, declara. Figura 
“carimbada” nos carnavais de 
Mococa, em 2011 representou o 
Bloco da Saúde como rainha de 
bateria. “Foi uma grande emoção. 
Levamos alegria ao povo e 
conscientização sobre prevenção de 
várias doenças”, diz.

De todas as lições tiradas da vida é 
para as filhas que ela procura ensinar 
o que aprende de melhor. “Não tem 
qualidade maior no ser humano que 
saber tratar o outro com respeito. Às 
minhas filhas deixo este como maior 
ensinamento e que tomem como 
experiência toda a minha luta para ser 
uma mulher independente”, completa.

Em Clima de Festa JuninaEm Clima de Festa JuninaEm Clima de Festa Junina

Evolução funcional:

Progressão e promoção - Níveis I, II e III - 
Estágios a, b, c, d, e

Depois do reconhecimento ao direito à evolução 
funcional, o Sindicato negociou com a Prefeitura o 
pagamento das verbas retroativas, bem como a correção 
nos cálculos dos atuais salários. No entanto, esta 
negociação não foi frutífera, o que determina que os 
servidores ingressem com reclamações trabalhistas para 
a obtenção dos seus direitos.

Servidores, procurem pelo Sindicato para mais 
informações.


