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Brindamos as
conquistas de
2011 e saudamos a
chegada de 2012
com fé, trabalho
e esperança!
Agora você poderá receber seu salário pela Caixa e concorrer a prêmios!
A partir de janeiro de 2012 os servidores do estado e do município, assim como aposentados
e pensionistas poderão optar pelo banco da sua preferência para receberem os seus salários,
não sendo mais obrigatório o saque pelo banco escolhido pela empresa.
O direito está previsto na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) de nº 3.424, de
2006 e entrará em vigor no próximo ano.
Atenção servidor, a partir de 2012 você poderá, portanto, escolher o banco para depósito do
seu pagamento, sem qualquer restrição.
O Sindicato do Servidor Público, em parceria com a Caixa Econômica Federal, está abrindo
contas para recebimento do salário através da Caixa Aqui. Informamos ainda que contamos
com um espaço reservado na sede para atendimento e esclarecimentos necessários. Aproveite
as facilidades e as vantagens como isenção de tarifas de manutenção de conta por 1 ano.
Abra já a sua conta!

Cada conta
efetivada concorrerá
ao sorteio de ótimos
prêmios oferecidos
pela Caixa.

EDITORIAL
Luciene Castelli Zeferino
Diretora Tesoureira

Um ano de muitas conquistas...

2011, um
ano para ser
comemorado!
Gosto muito de observar as pessoas e suas
reações diante dos fatos mais comuns do diaa-dia e, neste dezembro, tenho constatado
nelas uma pressa louca para que este ano
acabe e que o próximo venha. Por que será
que isso ocorre? Há uma agitação visível no
olhar das pessoas nesta época: todos com
pressa, trânsito mais perigoso, chuvas mais
intempestivas, paciência mais esgotada, calor
mais intenso e o corpo dando mostras de que
o cansaço impera, o relógio parecendo andar
mais rápido e a falta de tempo sendo o mal
comum da humanidade!
Semana passada, enquanto pensava na
solução de alguns problemas, peguei-me
fazendo um exercício de virar mês a mês a
“folhinha” retrocedendo o calendário e
fazendo um balanço deste 2011 que está
próximo a findar.
Tive surpresas ao perceber quanta coisa
boa aconteceu nesta entidade. Unimos-nos na
luta e tivemos reposição salarial;
conquistamos o respeito; lotamos
assembleias, reduzimos o valor da cesta
básica; brigamos arduamente na defesa dos
direitos já constituídos; buscamos outros,
abrimos caminhos de diálogo; nos fizemos
presentes em todas as discussões que dizem
respeito ao servidor municipal; dividimos
alegrias em uma bela festa da categoria;
sorteamos prêmios, fizemos novas e
promissoras parcerias; implantamos uma
política de mais benefício para o associado
nos convênios firmados, entre outras
conquistas. Portanto, 2011 tem motivos para
ser comemorado, não é mesmo?
Penso que todos deveriam fazer isso com
calma, tranquilidade e, principalmente,
vontade de refletir: ficar com o que foi bom e
aprender com o que de ruim aconteceu.
É saudável rever os bons momentos e
buscar neles energia para novos planos.
Tentar apagar o que aconteceu de ruim é
engano. Melhor é olhar atentamente para
essas cenas e perceber nelas onde é que se
localiza o erro e quais pistas elas nos
fornecem para acertarmos mais.
Isso é postura de adulto: curvar-se diante
de si e assumir-se, não esperando dos outros
aquilo que nem você consegue fazer para si
mesmo. Rasgar a página de insatisfação de
sua vida e plantar uma semente de otimismo,
sendo feliz com o que é possível !
Agora sim, 2011 pode se tornar passado e
2012 surgir como uma esperança.

Um feliz Ano Novo a todos nós!
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Rodrigo Peretto
Presidente

Este foi um ano de muita luta, conquistas e
realizações, mas o mais importante é refletir
sobre os acontecimentos, a jornada do dia a dia
e, concluir ao final, que tivemos um saldo de
crescimento e aprendizado.
Agradecemos a todos os servidores pela
cooperação, confiança e união, mostrando o
quanto somos fortes. Que em 2012 as
conquistas sejam muitas em prol da nossa classe.

Tivemos um ano de bastante trabalho e que
felizmente resultou em muitos avanços, tão
importantes como, por exemplo, a
profissionalização da gestão do Sindicato, a
quitação de todas as dívidas e pendências
trabalhistas, entre outras conquistas, como a
negociação de uma data base satisfatória.
Resgatando a nossa credibilidade conseguimos
Márcio L. Chagas
assinar novos convênios, sendo muito favorável
Vice-Presidente
aos associados.
Os planos da diretoria para 2012 visam, acima de tudo, melhorar
as condições de trabalho e remuneração dos servidores. Para isso,
retomaremos as propostas junto à administração para novas
negociações. Pensando também na importância de proporcionar ao
servidor oportunidades de crescimento profissional, pretendemos
oferecer à classe novos cursos de qualificação. Estamos estudando
muitas outras oportunidades de melhoria que, como o seu apoio,
certamente se concretizarão, beneficiando todos nós em 2012.
Feliz Ano Novo!

Quando fui convidado a fazer parte da
diretoria do Sindicato para concorrer as eleições
considerei que seria uma oportunidade forte de
atuar em um sindicato livre e, por conseguinte,
capaz de defender os interesses econômicos,
profissionais, sociais e políticos dos servidores.
Isso é o que procuramos fazer durante todo o
ano de 2011, desempenhar as nossas funções
Valdeli Nóbrega
com responsabilidade, honestidade e muita
Diretor Secretário
transparência, trabalhando sempre em benefício
de todos os servidores. Que 2012 seja um ano de muitas realizações
pessoais e profissionais a todos!

Expediente
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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Uma nova realidade!

Seriedade e transparência
O maior desafio encontrado
pela diretoria ao assumir a
administração do Sindicato foi de
ordem financeira. “Nos
deparamos com uma grande
quantidade de contas vencidas
(fornecedores), assim como férias
de funcionários; diversos
impostos em atraso; pendências
na Receita Federal; vários
cheques pré-datados emitidos;
nenhuma estrutura de controle
dessas contas (sistema de
gerenciamento do Sindicato);
veículos sem condições de uso;
mobiliários ruins; aparelhos e
máquinas ultrapassadas; dívidas
com banco, dentre outras
irregularidades”, recorda a
Tesoureira, Luciene Castelli
Zeferino. “O primeiro passo foi
criar um plano de ação e viabilizar
meios de quitar essas dívidas,
pois precisávamos resgatar a
nossa credibilidade para poder
realizar um novo trabalho”,
declara Luciene.
Outras decisões somaram

positivamente à realidade com que se
encontra a entidade atualmente. Em
pouco tempo toda a sede foi
reestruturada, assim como o
atendimento ao público. A
transferência das instalações para um
novo prédio (no bairro do Descanso),
favoreceu o oferecimento de um
serviço diferenciado e individualizado.
Foram feitas as aquisições
necessárias de móveis e utensílios
para o desempenho das atividades
pelos profissionais e instaladas
câmeras de segurança local e acesso
remoto. Os funcionários passaram a
desempenhar funções específicas com
uma melhor distribuição de atividades
internas; foram firmados novos
convênios com profissionais da área
da saúde para agregar ao atendimento
no Sindicato (como por exemplo,
fisioterapeuta e ortopedista); entre
outras melhorias. “Todo esse conjunto
de ações tem resultado em uma
realidade bem diferente da que
herdamos. Quitamos todas as dívidas
em atraso da gestão anterior e hoje
estamos totalmente em dia com as
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nossas obrigações como, impostos,
folha de pagamento, recolhimentos
trabalhistas, assessorias exigidas
pelos órgãos federais, etc. Estamos
com conta bancária em ordem, sem
cheques pré-datados. O grande
segredo é saber administrar bem, ter
objetivos claros, planejar e saber
empregar corretamente o dinheiro.
Trabalhando assim as melhorias em
benefício de todos aparecem, o
caixa fica positivo e não existem
dívidas”, relata o Contador do
Sindicato, Sebastião Eugênio da
Silva Júnior, da Procontábil, que
presta assessoria ao Sindicato.
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Na HALLEY PRESENTES você encontra os mais belos
relógios, perfumes importados, bolsas, cintos,
carteiras, telefones, secadores, barbeadores, enfim,
uma grande variedade de presentes!

NOVIDADE!!!!!
Óculos Champion troca alça colorido.
TEMOS TODO MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO
PARCELAMOS TODO MATERIAL
VENHA NOS VISITAR E BOAS COMPRAS!

Rua Carmo Taliberti, 470 - Centro – Mococa - Telefone: (19) 3665-4886
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Sorteio

Um grande show de prêmios!
Um dos momentos mais aguardados pelos convidados
foi o sorteio de brindes. Foram entregues vários
prêmios, oferecidos na maioria pelo Sindicato
(microondas, refrigerador, bicicleta, ventiladores, 2 TVs
LCD de 32", fogão, aparelho de DVD Player, entre
outros) e também pela Área de Lazer e Prefeitura.
Além de desfrutar de um momento de
confraternização, na companhia dos familiares e

colegas de trabalho, muitos ainda levaram um presente
para casa, como é o caso do Flaviano dos Santos Silva,
coletor de lixo. “Esse é o primeiro prêmio que ganho na
minha vida. Estou muito feliz e vou presentear a minha
filha com essa bicicleta”, relata.

Para os servidores foi uma alegria poder
compartilhar desse momento tão especial, que
demonstra reconhecimento e valorização ao
trabalho daqueles que contribuem para o progresso
da cidade.

Agradecemos a colaboração de:
Laboratório São Sebastião
Dra. Rina Mara Mazeo Alves - Podóloga
Clínica de Diagnóstico por Imagem - Dr. Fernando Rezende
Ultragáz II
Dra. Paula Martinelli Carvalho - Ortodontista
Farmácia Seiva Flora

Patrocínios em 2011
Durante o ano de 2011 o Sindicato esteve presente
em importantes eventos, patrocinando iniciativas
importantes. Em apoiou ao trabalho do Trailer da Saúde
colaborou com a compra de novos jogos de mesas e
cadeiras para o atendimento à população, assim como
para o Departamento de Vigilância Epidemiológica.
Atendendo à solicitação da equipe, forneceu uniforme a
todos os funcionários do Cemitério Municipal. Também
foi patrocinado o uniforme do time da Saúde, que

Também passaram a
trabalhar uniformizados
os diretores e toda a
equipe de atendimento
do Sindicato.
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participou do I Campeonato Interno de Futebol da
Prefeitura.
O I Simpósio de Educação de Mococa, realizado em
novembro, também contou com a colaboração da
entidade. O evento foi organizado pela EMEB – Prof.
José Barretto Coelho e contou com a participação de
palestrantes renomados.
O Sindicato ofereceu todas as pastas para esse
evento, que foi um sucesso!

A Diretora Tesoureira e
Educadora, Luciene C.
Zeferino, ao lado do Diretor
da Emeb Prof José Barreto
Coelho, Oswaldo E. Nassin.
“Esse apoio do Sindicato foi
mais uma demonstração de
incentivo à educação e muito
importante para o sucesso do
evento”, agradece Oswaldo.

Esclarecimento
Vale transporte ameaçado?
Informamos que não haverá nenhuma mudança na forma de distribuição dos
passes. Uma boa notícia para você, servidor, que tem este benefício através da Lei
Complementar nº 077 de 21-08-2001.
Têm direito ao benefício: servidores que recebem até dois pisos salariais e que
residem a dois quilômetros ou mais do seu local de trabalho.

Parceiros de Campanha
Durante o último semestre o Sindicato realizou sorteios mensais de prêmios entre os seus associados. Tivemos
parceiros importantes nessa campanha, que foi um sucesso!
Agradecemos ao Supermercado São Domingos pelos jantares concedidos; à Ultragás II, pelas cotas de gás; ao
Centro Automotivo Heliar, pelas lavagens de carro e à Zipittus, pelos rodízios de pizza, contemplando os sorteados
com vales brindes.

Um benefício a mais para você!
Através da parceria entre o Sindicato e a Porto
Seguros, os servidores públicos podem se beneficiar de
um seguro de vida onde o assegurado arca com 50% do
valor da apólice enquanto a outra parte é subsidiada pela
Prefeitura.
Trata-se de um seguro optativo, mas que já foi aderido
por mais de 50% dos funcionários pelas suas vantagens
como, por exemplo, não ter período de carência. A
cobertura estende para: morte natural, morte acidental,
invalidez acidental, invalidez por doença e auxílio funeral
para titular, cônjuge e filhos.
O benefício está aberto a novas adesões. Os
interessados devem procurar pelo Sindicato,
departamento de Recursos Humanos da Prefeitura ou
pela Corretora Hermanos Seguros, situada na Rua Irmãos
Nicola, 254, Centro.
“O seguro de vida é uma
tranquilidade para as
incertezas do futuro”,
Marcelo Bedin, Corretor.

Servidores que aderirem ao
seguro de vida têm desconto
especial em outros ramos de
seguro como: veículos,
residência, previdência
privada, entre outros.
O seguro de vida é um benefício
de grande importância para
garantir não só o amparo
familiar, no caso da morte do
assegurado, como também é
uma garantia para ele próprio,
caso venha se acidentar.

Novo convênio!
O Sindicato informa que acaba de fechar o primeiro convênio com
uma loja de roupas. A nova parceira é a Loja Três Estrelas I (Vila
Lambari) e II (Jardim São Domingos).
O convênio já está valendo. Serão oferecidos descontos e formas
de pagamento especiais aos sócios do Sindicato, além da
possibilidade de desconto das parcelas em folha de pagamento. As
Lojas Três Estrelas contam com moda masculina, feminina e infantil.
Esse é mais um benefício para você, associado, usufrua!
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Homenagem

O amor pela EDUCAÇÃO!
Nestes 29 anos de carreira,
Giselle perdeu as contas de
quantos jovens e crianças já
passaram pelas suas mãos, mas
guarda grandes recordações de
cada uma das suas turmas.
Começou a lecionar em São
Benedito das Areias, na primeira
sala aberta pela Prefeitura no
distrito. Em 2004, com a
inauguração da EMEB Lúcia
Seixas Pinto, no bairro Nélson
Niero, assumiu um novo desafio,
a direção. “Os anos todos de
experiência me deram bagagem
para aceitar essa
responsabilidade e estou muito
feliz. Descobri que trabalhar com
crianças pequenas (0 a 3 anos)
foi a maior alegria da minha
carreira”, relata.
“A educação é uma das

maiores paixões da minha
vida. Ter nas mãos o
compromisso de formar um
cidadão e colaborar para que
a criança tenha um futuro
melhor é uma grande
responsabilidade. Em
qualquer atividade que se
faça é preciso ter amor mas,
penso que nenhuma delas
exige tanta dedicação como a
do educador. É imprescindível
ter carisma, conhecer a
individualidade de cada aluno
para que a escola seja uma
extensão da sua vida familiar,
ter paciência, ser cativante,
enfim, ter todos os requisitos
necessários para fazer do
professor uma pessoa querida
e marcante na vida de uma
criança”, conclui.

“Não espere passar por um momento
difícil para valorizar a vida, amar
verdadeiramente, saber perdoar,
enxergar o belo nas pequenas coisas e
nas pessoas que convivem com você.
Faça agora, não deixe para mais tarde!”.

Uma lição de vida...

A professora Giselle Gonçalves com o
marido, Valdecir.
“O maior remédio para qualquer que seja o
problema é, em primeiro lugar, a fé em
Deus e depois o apoio da família”, relata.
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Giselle é casada e tem três filhos. Em 2009 sentiu-se traída pela
vida ao descobrir que estava com câncer (no seio). “Senti o mundo
desabar ao saber do diagnóstico. Chorei muito naquele momento,
totalmente desacreditada, mas também foram só aquelas lágrimas
em todo o tempo de tratamento”, recorda. “Eu sabia que teria uma
longa e dolorosa batalha pela frente e o primeiro passo dependia
unicamente de mim; eu precisava encarar a realidade e ter
esperança”, diz.
Giselle relata que o apoio da família foi essencial. “Todos ficaram
do meu lado, me dando forças para superar o mal estar pós-químio,
me encorajando a seguir adiante em cada fase do tratamento”,
afirma. E uma das etapas mais marcantes foi para ela o momento de
raspar a cabeça. “A gente vê tanto essas cenas na televisão e
sempre acha que não vai acontecer com a gente. Foi um momento
doloroso, onde a minha autoestima foi a zero, mas para me fortalecer
eu pensava: o que é perder o cabelo para quem ainda tem a vida?”,
lembra.
Mesmo sem cabelo Giselle não deixou de sair de casa e fazer as
coisas que mais gosta. “A única mudança foi que por onde eu ia
levava comigo o meu velho companheiro, um boné”, relata.
Embora ainda em tratamento, Giselle diz que está curada. De toda
essa experiência restou também crescimento. “Eu sempre procurei
ser feliz, mas hoje vivo de um jeito bem diferente. A vida é uma
caixinha de surpresas, que também reserva coisas ruins. O grande
segredo é saber enfrentar todas as situações com a mesma
determinação e acreditar sempre que é possível vencer. O meu lema
é paz e felicidade sempre!”, finaliza.

