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Evolução Funcional Prestando Contas

Juiz determina que perdas dos últimos anos sejam 
contabilizadas e pagas pela Prefeitura. Servidores 
devem requerer sua inclusão no processo para 
receberem atrasados.

Sindicato é elogiado pelo 
pagamento de dívida antiga 
com a Unimed. 
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EDITORIAL

A espera é angustiante e disso 
não podemos fugir! Mas assim se 
faz a nossa vida: no banco, nas 
lojas, no trânsito...são vários os 
exemplos e situações em que 
precisamos controlar a ansiedade 
e saber esperar. 

No caso específico estamos 
falando do Vale-Alimentação. 
Continuamos todos no aguardo de 
uma boa notícia, que pode sair a 
qualquer momento e que será para 
a vida toda do servidor. 

O que temos que entender é que 
isso não depende mais do 
Sindicato, o que dependia de nós 
já foi feito e bem feito! 

Esperar faz parte, sobretudo, 
quando se trata de uma decisão 
judicial, que envolve muitos 
detalhes. 

O que não pode acontecer é 
desgastar as relações, querer 
achar um culpado, sair 
propagando comentários 
negativos. Isso volta contra nós 
mesmos. 

Essa revista informativa também 
ficou “no forno” esperando uma 
notícia melhor para ser divulgada, 
mas enquanto ela não vem, vamos 
conversar sobre outras 
conquistas. 

Busque a humildade de viver e 
ser feliz a cada dia, afinal, 
estamos num período em que  
famílias estão vivendo o 
desemprego, muitas empresas 
estão fechando suas portas e 
demitindo. Já nós, felizmente 
temos o nosso emprego garantido.

               Boa leitura a todos!
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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.

Rodrigo C. Peretto 
 
Diretor Presidente 
 

Venha para o

Atenção servidor, 
aposentado 

ou pensionista:

Agora você pode receber o 
seu salário no banco que 
desejar. Deixou de ser 
obrigatório o recebimento pelo 
banco escolhido pela empresa. Portanto, venha para o     
CAIXA AQUI!

Através de uma parceria entre o Sindicato e o CAIXA AQUI 
você tem muito mais vantagens, tais como: isenção de tarifas 
de contas, concessão de empréstimo consignado com até 120 
meses para pagar e as menores taxas de juros do mercado! 

 Mesmo tendo pendências com outro banco procure o 
Sindicato e abra já a sua conta salário na CAIXA!

Aqui você também encontra as menores taxas do 
mercado para créditos consignados, apenas 1,67%*. 
Aproveite, saia do sufoco, realize o seu sonho!       
(*Valor sujeito a alteração).

Divulgação de serviços

Novamente os serviços do 
Sindicato e a sua rede de 
conveniados e parceiros foram 
apresentados ao público 
participante do II Simpósio da 
Educação, realizado em julho, 
no Teatro Municipal de 
Mococa.

Em parceria com a CAIXA 
foram oferecidos brindes a 
todos e sorteados mais de trinta prêmios entre os 
participantes. Foram apresentadas as vantagens em se 
associar a essa entidade forte e informações sobre planos de 
saúde, abertura de conta salário, consignados em folha de 
pagamento, entre outros serviços oferecidos pelo Sindicato.

A espera
de uma 
boa notícia!



Benefícios para o servidor

O Sindicato firmou novas parcerias no último bimestre. Através 
do convênio o servidor consegue descontos especiais e condições 
de pagamentos mais vantajosas, sem contar a possibilidade de 
desconto direto em folha de pagamento.

Nutricionista
Rita Maria Martineli
Rua Iria Josefa, 181 – Centro
Cel: 9351-4353

Papelarias
Halley Presentes e Papelaria
Rua: Carmo Taliberti - 470 (Centro) 
Fone: 3665-4886
Ponto . Com
Praça Dois de Novembro, 12, sala 5 (Sta Maria)

Psicólogo
Maurício C. Mangettti
Atendimento na sede do Sindicato

Lojas 
Loja Três Estrelas
Rua: Odon Carlos F. Ferraz - 824 - Vila Lambari
Fone: 3656-3692
Loja II: Rua Antônio Rabelo Cysterna - 105 - São
Domingos
Fone: 3656-7007

Despachante
Despachante Cardoso & 
Sato Elizabeth
Rua: Barão de Monte Santo, 1.935 - Centro
Fone: 3656-0220
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Nossos novos parceiros

Confira a relação completa dos conveniados no site do Sindicato: www.sindservmococa.org.br

Graciosa Moda Íntima
Atendimento domiciliar
Silmara - (19) 9357 – 4161

Terapias Naturais – Práticas integrativas e 
complementares
Adriana Dias Santos
Rua: Barão de Monte Santo, 1.397 – Sala 3 – Centro
Cels: 8188-9643 ou 9350-0483

Mais qualidade de vida!
A massoterapeuta e terapeuta holística, Adriana Dias Santos, 

trouxe para Mococa práticas interativas e complementares indicadas 
para uma infinidade de problemas através da utilização de técnicas 
naturais e imposição das mãos. 

Acupuntura auricular, Shantala, Moxaterapia, Reiki, 
Ventosaterapia, Calatonia, essas são algumas das técnicas 
praticadas pela Adriana em seu consultório. Segundo ela, todas as 
pessoas podem receber esses tipos de terapias.“Atualmente muitas 
dessas práticas estão sendo empregadas inclusive em animais, que 
respondem muito bem ao tratamento, assim como as crianças, por 
serem menos ansiosas que os adultos (no tratamento de 
hiperatividade, dislexias, etc). As terapias naturais são indicadas na 
prevenção e quando associadas a um tratamento convencional a 
resposta do paciente é muito mais rápida e eficiente, pois trabalha a 
ansiedade, aceitação, angústia, ou seja, toda a parte emocional e 
psíquica do ser humano”, complementa.

A terapeuta atende com hora marcada em um ambiente que vale a 
pena conhecer, totalmente harmonioso, climatizado, tranquilo e 
aromatizado, ideal para quem quer relaxar e buscar meios de levar 
uma vida com mais qualidade!

Reiki

Shantala



Financeiro

Má administração causa
prejuízo ao Sindicato

Existe um Seguro de Vida em grupo onde o 
Sindicato é o estipulante da apólice (contrato).

Em 2005, a seguradora era a Cosesp, mas foi 
trocada pela Porto Seguro. O contrato foi  
assinado pelo Presidente em exercício e nele havia 
uma cláusula que proibia a inclusão de 
aposentados por invalidez. Tal cláusula não foi 
observada pelo Presidente do Sindicato e sua 
assessoria. 

Existia um funcionário aposentado nessas 
condições, J. S., que continuou a ter descontado 
de seu salário o valor do seguro, sem estar 
segurado e ter sido avisado.

Com o seu falecimento a sua esposa procurou a 
empresa para receber o seguro e teve a 
informação de que seu esposo não fazia parte do 
contrato. Como ele pagava mensalmente por um 
seguro, primeiramente a família procurou o 
Sindicato, mas a diretoria da época não quis 

resolver o caso amigavelmente. Sendo assim, a 
família do servidor foi obrigada a acionar 
judicialmente o Sindicato para receber o que era 
devido.

O desfecho desse caso foi sentenciado em maio 
deste ano e o posicionamento do Juiz foi o 
seguinte: “O Sindicato agiu com culpa ao não 
verificar as restrições do novo contrato assinado...” 

Diante disso, a atual gestão teve que pagar à 
família (e justamente) um valor de R$ 22.000,00 
(vinte e dois mil reais), somando a indenização e  
despesas processuais.

“Não podemos deixar de expressar a nossa 
indignação sobre a má administração realizada pela 
gestão anterior, que deixou várias dívidas, a 
maioria de valor altíssimo, mas que felizmente 
foram e continuam sendo pagas por essa 
administração”, afirma Luciene C. Zeferino, 
Tesoureira.

Prestando contas

O Sindicato recebeu a visita do proprietário do prédio da antiga sede do Sindicato, situado na Rua XV de 
Novembro, no centro da cidade. Para a surpresa do proprietário estava em aberto o pagamento do IPTU do ano 
2009 do seu imóvel. 

Novamente restou à atual diretoria custear mais essa dívida deixada pela administração anterior. 

Fomos surpreendidos novamente!

No último mês foi apurada uma irregularidade referente ao aluguel do mesmo prédio (antiga sede, no centro da 
cidade). Uma documentação feita de forma equivocada resultou em problemas para o proprietário na Receita 
Federal. Uma retificação foi feita em busca de solução para o caso.

Mais surpresas desagradáveis!

Multa também foi paga!

Transparência

Com a nova diretoria é assim, todas as entradas e saídas são cadastradas em um sistema e 
gerados relatórios para controle contábil. Temos total transparência nos serviços!
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No mês de julho/2012 também foi paga uma multa por DCTF (Declaração de Débito e Crédito Tributário) em atraso 
aos seguintes períodos: 1º e 2º semestres/2007, 1º e 2º semestres/2008, 1º e 2º semestres/2009 meses 1,2,3,4 
e 5/2010, totalizando o valor de R$1.900,00. A gestão atual iniciou as suas atividades no mês 06/2010.



Plano de saúde

Sindicato quita dívida antiga com Unimed
Através de uma parceria com a Unimed Mococa o Sindicato oferece aos seus 

associados a oportunidade de ter um plano de saúde de qualidade com preço bem mais 
acessível. São disponibilizados pelo convênio dois tipos de planos: Simples e Com Fator 
Moderador.

Portanto, para continuar com essa parceria a atual diretoria teve que saldar uma dívida 
grande deixada pela administração passada, dívida essa que foi paga durante todo o ano 
de 2011. “Esse era um dos maiores desafios da atual gestão. O montante era alto 
demais, mais um resultado da má administração na gestão anterior, que recebia o valor 
descontado dos servidores e não repassava à Unimed”, afirma Luciene C. Zeferino, 
Tesoureira do Sindicato. 

Para o Presidente da cooperativa, Dr. Derci Maziero, a atual diretoria do Sindicato tem 
demonstrado responsabilidade e competência na condução dos trabalhos. “A quitação 
dessa dívida teve grande importância para a saúde financeira da Unimed Mococa e 
demonstrou o respeito do Sindicato a essa antiga parceria”, salienta Dr. Derci.
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Parabéns aos diretores do Sindicato 
pelos trabalhos realizados em prol 
dos sindicalizados. Desejamos que 
essa parceria possa beneficiar cada 
vez mais os nossos clientes”, 
complementa o Presidente.

UNIMED TABELA DE COBERTURA DO PLANO 330.1023

UNIMED TABELA DE VALORES DO PLANO 330.1023

R$ 99, 57

R$ 275,95

R$177,15

R$ 485,35 

A partir de 1º de setembro

04 Consultas Médicas





As conquistas são resultado do forte 
empenho do Sindicato, do compromisso da 

diretoria em buscar melhores remunerações e 
condições de trabalho para aos servidores 

somado ao seu interesse de acompanhar essa 
luta e de participar das assembleias públicas, 

fortalecendo o movimento. O Sindicato 
         agradece o apoio de todos os servidores em

cada passo das negociações. 
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Direito

Mais facilidade às 

informações!

Em decorrência de um investimento em tecnologia, feito pela 
Prefeitura Municipal de Mococa, está em funcionamento no site 
(www.mococa.sp.gov.br) um sistema de acesso a todas as informações 
pessoais dos servidores como, por exemplo, relacionadas a holerites.

Dentre as vantagens com esse novo sistema está a facilidade para 
obter informações pessoais e sem custo. 

Novas melhorias estão sendo feitas no sentido de oferecer mais 
comodidade aos trabalhadores. 

O objetivo é disponibilizar outros recursos que possam agilizar e 
facilitar o acesso às informações pessoais sem a necessidade do 
servidor se deslocar até o prédio da Prefeitura.

Sindicato ganha ação coletiva
sobre evolução funcional
Sindicato ganha ação coletiva
sobre evolução funcional

Os problemas com a 
Evolução Funcional, 
benefício que confere aos 
servidores uma 
mobilidade dentro da 
carreira, dando a eles um 
pequeno aumento 
salarial, serão resolvidos 
em breve. Todos poderão 
ser beneficiados pela 
decisão do Juiz da Vara 
do Trabalho de Mococa, 

www.mococa.sp.gov.br

que determinou que os mesmos devem ser 
reenquadrados de acordo com a Lei 2.075/92, 
sendo que as perdas nos últimos anos serão 
contabilizadas e pagas pela Prefeitura.

O Sindicato ingressou com uma ação coletiva por 
entender que todos os servidores têm o mesmo 
direito e que uma ação em nome coletivo facilitará 
a busca pelos direitos que não estavam sendo 
respeitados pela Prefeitura. Em uma ação 
individual cada servidor deveria buscar seus 
direitos isoladamente. Por outro lado, na ação 
coletiva, os servidores são substituídos pelo 
Sindicato, retirando a necessidade de participar do 
processo pessoalmente.

A ação foi julgada favorável aos servidores e a 
Prefeitura interpôs recurso ao Tribunal Regional do 

Trabalho, em Campinas. Após 
a definição desta ação, todos 
os servidores deverão 
requerer sua inclusão no 
processo para receber 
os atrasados. Esta 
habilitação deverá ser 
feita mediante a 
apresentação dos seus 
documentos no 
processo. “Aqueles 
que já 
entregaram os 
documentos 
ao Sindicato 
para a 
propositura 
da ação nada precisam fazer, mas os 
que ainda não, se desejarem receber os atrasados 
deverão comparecer à sede munidos da Carteira 
de Trabalho, Cartão do PIS/Pasep, RG, CPF e 
Fichas Financeiras dos anos de 2007 até 2012”, 
explica Dr. Renato Zeferino, Advogado do 
Sindicato.

Essa é mais uma vitória do 
Sindicato a favor dos servidores!
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Atendimento

Formado pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), Mococa 
recebeu um novo profissional na área de 
Psicologia.

Maurício C. Mangetti é de Pirassununga e 
também está atendendo em Mococa, em 
consultório particular e na sede do 
Sindicato. “Estou muito contente pela 
oportunidade de oferecer o meu trabalho aos 
servidores públicos de Mococa. Estou à 
disposição de todos aqueles que precisam 
de um acompanhamento psicológico para 
resolver algum problema, o que é essencial 
para ter mais qualidade de vida”, salienta.

Segundo Maurício, as queixas mais 
frequentes nos consultórios são: angústia, 
conflitos familiares, problemas de 
relacionamento, perda de um ente querido, 
uso abusivo de álcool e drogas, problemas 
de adaptação no trabalho (adultos) e escola 
(crianças e adolescentes), falta de 
motivação, falta de perspectiva para o 
futuro, entre outros. 

Já entre as crianças os casos mais comuns 
são: agitação, agressividade, dificuldade de 
aprendizagem, falta de concentração, 
desobediência, baixa autoestima, problemas 
de socialização, enurese noturna, medos 
excessivos, etc. “O objetivo da psicoterapia 
é favorecer o autoconhecimento do cliente e 
buscar novos caminhos no enfrentamento 
de seus conflitos. Não deixe de procurar 
ajuda profissional quando julgar necessário. 
Quanto mais cedo, maiores as chances de 
êxito no tratamento”, complementa.

Mais uma opção de profissional da 
área da Psicologia
 

Maurício C. Mangetti - Psicólogo

“

”

sentido a sua vida.

Busque o equilíbrio nas

diversas esfera, como, 

afetiva, profissional, 

  interpessoal...Reflita sobre 

  a sua própria existência e 

 o que pretende no futuro

Faça aquilo que dê

“

”

Quando estamos  

abalados psicologicamente 

o nosso organismo abre  
as portas para outras 
doenças 

“A saúde psicológica do

a sua qualidade
  

ser humano é essencial 
para 

”de vida

O Sindicato conta com uma sala 
devidamente estruturada para atendimento.  

 
As consultas devem ser agendada 

diretamento na sede do Sindicato.



Presenteando os Servidores!

Em comemoração ao dia Dia 
Internacional da Mulher  (08 de 
março), o Sindicato sorteou entre as 
servidoras 10 kits com produtos do 
Boticário.

Também recebeu um kit de 
produtos do Boticário a servidora 
Eliana C. G. Pedretti, em 
comemoração ao Dia das Mães.

CIPA em ação!
No último bimestre tomou posse a nova 

comissão da CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção a Acidentes de Trabalho). A CIPA 
tem grande importância no trabalho de 
orientação e conscientização para a prática do 
comportamento seguro. Trabalhar com segurança é um 
compromisso de todos.  

                        Proteja a sua vida e a do seu colega! 

MEMBROS INDICADOS PELO PREFEITO
CIPA - GESTÃO 2012:

TITULARES:
01 - Waldemar Pavan Neto – Presidente (Educação)
02 - Marcos Antônio Cilli (Saúde)
03 - Edmilson Vicente da Silva (Cultura)
04 - Júlio César Mariano (Almoxarifado)
05 - Ivan Francisco (Igaraí)
06 - Ana Paula Marchi (Promoção Social)

SUPLENTES:
07 - Décio Avelino Geraldo (Casa Agricultura)
08 - Gustavo Leonardo da Silva (Guarda Municipal)
09 - Paulo Roberto Delduca (P.M . Serviços)
10 - Manoel Bueno Ribeiro (Igaraí)
11 - Carlos Alexandre Evaristo (Parques e Jardins)

Adriana Silmara Marcelino - Secretária – 3665-6689
APOIO – SESMT
Fagner, Cláudio, Francisco, Nilson.

MEMBROS ELEITOS
CIPA – 2012:

TITULARES:
01 - Carlos Alberto Rodrigues
02 - Paulo Sérgio Marques
03 - Marcos Roberto Theodoro
04 - José Américo de Lima
05 - Osvaldo Rodrigues Correia 
06 - Luís Carlos Bastos 

SUPLENTES:
07 - Luís Umberto Trevisani
08 - Celso Marcos Vieira
09 - José Ananias
10 - Matheus Gustavo S. Romero
11 - Rodrigo Souza Lima

Informamos que a partir do mês de julho passou 
a ser autorizado apenas um retorno para as 
consultas médicas realizadas na sede do Sindicato. 

O retorno será autorizado mediante a 
apresentação do cartão, que deverá ser preenchido 
pelo médico no ato da consulta.

Consultas com os psicólogos não dão direito a 
retorno. 
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Compromisso com a segurança

Retorno Médico

Lembre-se:
A organização é benéfica para todos.

Importante:
As consultas devem ser agendadas com 
antecedência. 

Valores:
Pediatra: R$20,00
Clínico Geral: R$20,00
Ortopedista: R$30,00
Fisioterapia: R$15,00
Psicologia: R$20,00



Um exemplo... Um exemplo... 

Sara leciona há 25 anos e 
nesse tempo já alfabetizou 
centenas de criança, o que 
para ela é um grande orgulho. 
No entanto, sempre quis 
novos desafios para a sua 
carreira. “Estou tendo esse 
ano o prazer de trabalhar com 
o maternal e está sendo uma 
experiência fantástica. São 
crianças menores, que 
precisam de outros tipos de 
atenção e cuidados. Tem sido 
uma experiência fantástica, 
onde ensino e adquiro novos 
conhecimentos todos os dias”, 
relata.

Há aproximadamente seis 
anos Sara descobriu que é 
portadora de uma doença que 
provoca a perda auditiva 
degenerativa. “Muitos me 
aconselharam a abandonar a 
profissão, mas em momento 
algum pensei em desistir. 
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Homenagem

Sara C. Bernardes é casada com Marcelo Adineo, também servidor 
público (motorista do Departamento de Saúde). Na foto o casal 
aparece com os filhos, Augusto e Frederico.

Acreditei na possibilidade de poder conviver com esse 
problema e continuar fazendo o que amo”, descreve.

Ela lembra que passou por muitas situações 
constrangedoras e enfrentou preconceitos, mas tirou uma 
grande lição disso tudo. “Tive o respeito de quem eu mais 
precisava, da minha família, dos amigos e dos meus queridos 
alunos. Todos sabem da minha deficiência auditiva e me 
ajudam nas dificuldades”, salienta. “Nasci para o magistério, 
nunca me vi em outra profissão. Digo sempre que por maior 
que seja o problema o ser humano é capaz de se adaptar às 
novas imposições da vida. O importante é buscar outras 
possibilidades para continuar vivendo normalmente. Hoje eu 
poderia estar aposentada, mas preferi ser FELIZ”, finaliza.

Há 12 anos trabalhando no Departamento de Saúde, Adineo 
está sempre com um sorriso estampado no rosto. Faz 
questão de externar o seu prazer em servir as pessoas, 
transportando-as para diversos municípios da região. Sua 
maior preocupação é com o bem-estar dos pacientes, por 
isso busca proporcionar-lhes uma viagem segura e tranquila. 
Adineo define Sara, a sua esposa, como uma guerreira e 
admira a sua dedicação aos estudos para ser uma 
profissional melhor a cada dia. Para a alegria do casal, os 
filhos, Augusto e Frederico, também são exemplo nos 
estudos e têm os seus pais como exemplo de pessoas 
trabalhadoras, capacitadas e determinadas.

de família que se 
orgulha de servir a 
população com seu 
trabalho diário. Sara, 
na área da Educação 
e Adineo na Saúde, 
um casal cuja vida é 
pautada nos valores 
éticos e religiosos.
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Destaque na educação

Escola municipal dá exemplo de 
ensino de qualidade
Escola municipal dá exemplo de Escola municipal dá exemplo de 
ensino de qualidadeensino de qualidade

Números crescentes comprovam que o amor e 
compromisso com a educação estão fazendo a 
diferença no município de Mococa, que vem 
apresentando resultados cada vez melhores no 
IDESP, indicador que avalia a qualidade das 
escolas de Ensino Fundamental do Estado de São 
Paulo. 

As escolas de Ensino Fundamental e Médio de 
Mococa participaram dessa avaliação em 2009, 
2010, 2011 e serão avaliadas novamente esse 
ano.

A escola municipal que mais se destacou na 
última avaliação foi a EMEB “Drª. Ana Lúcia 
Pisani de Souza”. Para a Diretora, Maria Crizeide 
Risso (“Kiki”), o resultado é fruto de um trabalho 
bem feito e realizado com muita dedicação. “O 
diferencial dessa unidade escolar está no seu 
corpo docente. Esse grupo realmente acredita na 
importância da educação e está fortemente 
engajado para que o ensino seja de qualidade”, 
descreve.

Situada no Jardim Primavera, a escola atende 
alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 
um total de 308 estudantes, com idade entre 6  e 
12 anos.

Prezando pelo bem-estar dos alunos o prédio 
passou por uma ampliação para atender a 
demanda, tendo hoje um refeitório, pátio com 
bebedouro, sala de informática, quadra esportiva, 
parquinho infantil e uma biblioteca equipada. 

Através do Programa de Desenvolvimento da 
Escola (PDE) a unidade é contemplada com uma 
verba, destina pela direção à compra de materiais 
necessários para potencializar as aulas dos 
professores e, consequentemente, melhorar a 
qualidade do ensino. “É importante ressaltar que 
cada conquista é resultado de um trabalho 
conjunto que engloba corpo docente, direção, 
funcionários, comunidade e estudantes. O 
respeito do aluno ao trabalho do professor 
somado a sua dedicação aos estudos é que fazem 
a diferença no dia a dia!”, finaliza Kiki.

Diretora, Maria Crizeide 
Risso (“Kiki”).

“Esse grupo realmente 
acredita na importância da 
educação e batalha, 
cotidianamente, para que ela 
seja de qualidade”.

Kiki também é Diretora do 
Sindicato nessa gestão 
(2010/2013).

IDESP DO MUNICÍPIO (Rede Estadual + Municipal)

IDESP EMEB “Drª. Ana Lúcia Pisani de Souza”

2009       2010       2011

3,76        4,59        5,25

2009       2010       2011

3,13        3,71     
  

meta:
3,30 3,98     

  

meta:
3,80

Visita ao Aquário de São Paulo. Aula de reforço.
Passeio ao Jardim Botânico de São Paulo.


