
O projeto do pronto atendimento médico 
do SISMI, trata-se de um centro de espe-
cialidades médicas com atendimento mé-
dico 24 em urgência e emergência.

Vamos brindar nossos associados no fi nal do 
ano com a nossa tradicional cesta de natal 
que já está garantida em 2017.

Disponível no sindicato ou ao ser solicitado no seu local de 
trabalho, o cartão SISMICard, oferece aos associados do 
sindicato a opção de  consumir entre mais de cem produtos 
e serviços em várias modalidades que vão de posto de 
gasolina a supermercado.

São só elogios!!!!
Os recentes investimentos na melhoria da acessibilidade da 
sede social do SISMI demonstra que a diretoria do sindicato 
dá prioridade para atender cada vez mais e melhor os asso-
ciados da entidade sindical.

Visando oferecer lazer para você e sua família, credencia-
mos a Mafi sa Turismo para oferecer viagens terrestres, 
aéreas e marítimas em todo Brasil, inclusive para o exterior.
Neste verão os associados do SISMI poderão desfrutar des-
sa nova opção.
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CESTA NATALINA

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE ITU

UM PRODUTO DIFERENCIADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
ASSOCIADOS AO SINDICATO.
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A Escolinha do Batata como é mais conhecida 
é o resultado de  uma parceria que deu certo. A 
integração dos profi ssionais do esporte com 
as crianças, adolescentes e suas famílias. pg 2

O SISMI abre um canal de comunicação 
direto com o a Administração Municipal 
para resolver confl itos dos servidores 
públicos municipais.                        pg 2

Mais uma vez o SISMI conquista uma im-
portante parceria para oferecer ainda mais 
oportunidades ao servidor público. Ótimas 
condições para você adquirir sua casa.  pg 7

Nova parceria fi rmada entre o SISMI e BioLife saúde  vem de encontro à demanda de preço 
alternativo  para planos de saúde ; contamos com 03 operadoras de saúde e se levarmos 
em conta o número de associados que consomem o produto veremos que está aquém da 
expectativa, isso tem explicação,  o preço!

NOVA PARCERIA 
FIRMADA ENTRE O
SISMI E BIOLIFE SAÚDE.

MATÉRIA COMPLETA VOCÊ CONFERE EM NOSSO SITE - WWW.SISMI.COM.BR - E NAS PRINCIPAIS REDES SOCIAIS
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Apostando no aquecimento da economia para 2018 e 
na retomada do crescimento e desenvolvimento do Ω 
baixa meta infl acionária e a queda dos juros que vem 
se acentuando,  devem refl etir no  crescimento da 
economia, no aumento da  arrecadação e na dimi-
nuição da inadimplência de tributos, refl exos positivos 
sem dúvida para o município e de forma direta  aos 
servidores.

Em 2017, mesmo com as  difi culdades orçamentárias  
encontradas pela nova administração,  conseguimos 
garantir  a reposição de 100% das nossas perdas sala-
riais do período e estabelecer uma mesa de negocia-
ção permanente com a administração que garante:  
1) acordo coletivo de trabalho,  2) aumento do va-
lor da diária para motoristas e  política de concessão  
linear para todas as secretarias municipais, 3) Gozo 
parcelado da Licença Prêmio,  4) Revisão de todos 
os adicionais concedidos aos servidores através do 
SESMT, 5) Garantia de todos os direitos já conquista-
dos, 6) Opção de cesta básica ou cartão  alimentação; 
vamos avançar ainda mais se o cenário aponta para o 
crescimento e estabilidade econômica.

Na nossa região, tivemos inúmeros municípios que 
demitiram servidores, reduziram direitos, atrasaram e 
parcelaram salários, não deram reajuste salarial, enfi m,  
adotaram uma série de medidas de contenção de 
gastos para justifi car a redução de receitas provocada 
pela crise econômica.

Para 2018 vamos apostar na continuidade da mesa 
permanente de negociação e antecipar nossa campa-
nha salarial, propondo para a administração municipal 
a garantia de recursos orçamentários  para qualifi ca-
ção dos servidores, aplicação do plano de cargos e 
carreiras, ganho real além da reposição infl acionária, 
tickt alimentação, entre outras propostas que apresen-
taremos oportunamente.

Nesta edição, apresentamos nossos produtos e ser-
viços para atender a crescente demanda de nossos 
associados!  Mas sem dúvida merecem destaque a  
parceria SISMI/BioLife ,  mais uma opção para  saúde  
da sua família  e a Mafi saTurismo , opções diversas  
em  lazer e melhoraria  da qualidade de vida.

Lançamos aqui também o  projeto de um Pronto 
Atendimento médico 24 horas, para associados do 
sindicato que será com certeza um marco  para registrar 
mais uma vez nosso compromisso com o servidor e a 
comunidade.

Nesta edição do SISMI ATUA propomos  aos leitores, 
principalmente aos servidores públicos municipais, 
que valorizem nossas recentes conquistas e apostem 
na política de valorização da categoria, que certamen-
te será o  carro chefe nas próximas negociações com 
o Poder Público Municipal.

CONQUISTAS E DESAFIOS
EDITORIAL
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BENFEITORIAS NA 
SEDE SOCIAL

VENHA CONFERIR!

São só elogios!!!!
Os recentes investimentos na melhoria da acessibilidade da sede social 
do SISMI demonstra que a diretoria do sindicato dá prioridade para 
atender cada vez mais e melhor os associados da entidade sindical.
Amplo estacionamento calçado em 45º. graus na rua Irmãos Micai e o término 
das calçadas da Rua Suelí Aparecida Costa e Rua Ana Lucia Lopes de 
Moraes estamos entregando a primeira fase do projeto de revitalização 
do espaço.
Os espaços de circulação entre quiosques, sanitários e vestiários também 
foram revitalizados, facilitando o acesso de portadores de necessidades 
especiais que contam com toda estrutura adaptada.

Obras na Sede Social
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INVESTINDO 
NA SAÚDE DO 
SERVIDOR
Nova parceria fi rmada entre o 
SISMI e BioLife saúde  vem de 
encontro à demanda de preço al-
ternativo  para planos de saúde; 
contamos com 03 operadoras de 
saúde e se levarmos em conta o 
número de associados que conso-
mem o produto veremos que está 
aquém da expectativa, isso tem 
explicação,  o preço!
Neste sentido a BioLife saúde é a 
opção para de redução de custo 
para aqueles  que já são usuários 
de planos de saúde e têm interes-
se em fazer economia. O novo pla-
no é registrado e regulamentado 
pela ANS, a um custo individual de 
R$ 160,00 até 28 anos de idade e 
a partir de 28 anos R$ 210,00 com 
diferencial de que na mudança da 
faixa etária do usuário não encarece 
o valor da sua mensalidade.
Atentos a isso, partimos do princí-
pio de que a concorrência é sau-
dável e manteremos os planos de 
saúde que já oferecemos como: 
Unimed, Ituclínicas e Intermédica, 
que são excelentes prestadores 
de serviços de saúde.
A BioLife, quer com certeza au-
mentar o número de usuários em 
planos de  saúde, porém, oferece 
um produto diferenciado aos ser-
vidores públicos municipais asso-
ciados ao sindicato, seus familiares 
e para qualquer pessoa  que atra-
vés da fi liação como sócio contri-
buinte, poderá usufruir desse novo 
plano de saúde.
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BATATA 
SOCCER
ESCOLINHA 
NOTA 10
A Escolinha do Batata como é mais conhecida é 
o resultado de  uma parceria que deu certo.
A integração dos profi ssionais do esporte com as 
crianças, adolescentes e suas famílias é o fator 
mais importante avalia o presidente do sindica-
to “A família é a base para formar o caráter do 
jovem, e o esporte complementa!”.
Nesses quase 2 anos de atividades,  vários 
atletas foram encaminhados à times de base 
dos grandes clubes de futebol, prova de que o 
Batata e sua equipe são profi ssionais sérios e 
bem relacionados no mundo do futebol.
O espaço da Sede Social, destina-se a ativida-
des que vão muito além do mundo sindical. É 
um espaço para formar cidadãos do bem.
Venha fazer uma visita e tire a prova, a garotada 
aprende futebol e cidadania mesmo.

Aprovados no Corinthians

Aprovado no Corinthians Miguel Sub 08

Treinamento Campo do SISMITiago - sub 09 - Time Corinthians

Luis Fernando Sub 20 Time Fernandopolis



*DESCONTOS DE ATÉ 12% 
EM PASSAGENS AÉRIAS 

NACIONAIS E INTERNACIONAL

SAIBA MAIS, ENTRE EM CONTATO CONOSCO

W W W. S I S M I . C O M . B R
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ATENDIMENTO 
MÉDICO SISMI
O projeto do pronto atendimento médico do SISMI, 
trata-se de um centro de especialidades médicas com 
atendimento médico 24 de urgência e emergência 
para todas as especialidades médicas e em horá-
rio comercial. Para tanto estamos em tratativa com 
uma clinica  de especialidades que deve instalar-se na 
nossa cidade  oferecer essa opção a partir de 2018.

Qual é o diferencial dessa nova parceria?
Atingir os servidores públicos municipais associados 
que não conseguem pagar planos de saúde, ofere-
cendo exames médicos que se fi zerem necessários a 
preços totalmente dentro da realidade fi nanceira do 
associado do sindicato, um novo serviço personaliza-
do para o servidor e exclusivo para os nossos associa-
dos.

Imagem Ilustrativa

1194026-4248  

Visando oferecer lazer para você e sua família, credenciamos a Mafi sa Turismo 
para oferecer viagens terrestres, aéreas e marítimas em todo Brasil, inclusive para 
o exterior.
Neste verão os associados do SISMI poderão desfrutar dessa nova opção. 
Viajar é um investimento e não uma despesa, portanto, aperte seu orçamento e 
leve sua família para um passeio nas tantas opções oferecidas pela Mafi sa Turismo.

Visando oferecer lazer para você e sua família, credenciamos a Mafi sa Turismo 

*DESCONTOS DE ATÉ 30% 
  NA REDE INN DE HOTÉIS

*DESCONTOS DE ATÉ 25%
  NAS DEMAIS REDES

COLÔNIA DE FÉRIAS, 
POUSADA E HOTEIS  
EM TODO O BRASIL

SP - LITORAL SUL, NORTE CAMPO E INTERIOR 
MG - ESTIVA, BELO HORIZONTE SÃO TOMÉ DAS LETRAS, 
           MONTE VERDE E MAIS 22 PONTOS
RJ - BÚZIOS, PARATY ARRAIAL DO CABO, ILHA GRANDE.

CARAGUATATUBA
ILHA BELA
ÁGUAS DE LINDOIA
BERTIOGA

PERUÍBE
ITANHAÉM
CIDADE OCIAN
UBATUBA

PRAIA GRANDE
E MUITO MAIS...

*DESCONTOS DE ATÉ 12% 
EM PASSAGENS AÉRIAS 

cendo exames médicos que se fi zerem necessários a 
preços totalmente dentro da realidade fi nanceira do 

Imagem Ilustrativa

Visando oferecer lazer para você e sua família, credenciamos a Mafi sa Turismo 
para oferecer viagens terrestres, aéreas e marítimas em todo Brasil, inclusive para 

VIAJAR É A 
MELHOR TERAPIA
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RETIRE JÁ O 
SEU SISMICARD
Disponível no sindicato ou ao ser solicitado no seu local 
de trabalho, o cartão SISMICard, oferece aos associados 
do sindicato a opção de  consumir entre mais de cem 
produtos e serviços em várias modalidades que vão de 
posto de gasolina a supermercado. É O SISTEMA DE 
CONVÊNIOS SISMI, com tecnologia renovada e segura, 
onde o usuário tem acesso a todas as transações realizadas, 
consulta seu limite, planeja suas compras e forma de paga-
mento.
Muitos associados já estão utilizando a nova ferramenta, 
e o novo sistema está em atividade agradando a quem já 

utiliza a rede credenciada,  aos lojistas  e a  equipe  do 
SISMI.
O associado tem previamente a reserva da margem 
para o seu cartão, de acordo com a autorização  em seu 
cadastro de afi liação. Esta é a forma para interagir com o 
sistema de gestão de consignados da PETI denominado 
de Consiglog,  porém,  o cartão só pode ser desbloqueado 
e utilizado pelo  usuário titular, com opção de mais um cartão 
para o cônjuge.
Confi ra abaixo passo a passo para navegar no novo sistema e 
acompanhar em tempo real as informações de seu interesse.

RETIRE JÁ O 

Cesta 
Natalina

Vamos brindar nossos associados no fi nal do ano com a 
nossa tradicional cesta de natal que já está garantida em 
2017. Em dezembro também nosso sindicato comemora 
25 anos de fundação, então além da cesta natalina teremos 
mais novidades, aguardem!!
A comunicação vem se tornado indispensável, tanto para 
dar rapidez a informação como também para facilitar a vida 
das pessoas.
Associados do SISMI, mantenha seu cadastro atualizado. 
Temos informação frequente para orientar os associados 
usuários de planos de saúde, para aqueles que pagam o 
seguro de vida  e informes gerais do sindicato.
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MESA 
PERMANENTE DE 
NEGOCIAÇÃO

SISMI proporciona ao servidor acesso 
para  projeto habitacional que incluí 
Terrenos de 200m2 a partir de R$ 
88 mil, parcelamento em até 144 me-
ses direto com o empreendimento, 
Apartamentos de 2 dormitórios com 
sacada, 2 elevadores, Piscina e com-
pleta área de lazer, com descontos 
para associado SISMI de *R$10.000 
apartamentos  de R$ 170.000 por 
*R$ 160.000 entrada parcelada direto 
com o empreendimento, fi naciamento 
pela CAIXA e programa minha casa 
minha vida, são diversas facilidades. 
Entre em contato com o SISMI e saiba 
mais.

SISMI OFERECE OPÇÃO PARA SERVIDOR 
ADQUIRIR SUA CASA PRÓPRIA

Com a implantação da mesa permanente de negociação 
o SISMI abre um canal de comunicação direto com o a 
Administração Municipal para resolver confl itos dos servi-
dores públicos municipais.
Medidas administrativas adotadas pelo Governo Muni-
cipal que refl etem no funcionalismo municipal são ime-

diatamente encaminhadas à Secretaria de Administra-
ção que de imediato chama a direção do sindicato para 
tratar e esclarecer dúvidas.
Mas a mesa de negociação permanente também foi 
efi caz nas últimas negociações, pois, através dela con-
seguimos estabelecer um valor de R$ 40,00 para diárias 
de viagem dos motorista, o fracionamento da licença 
prêmio, a opção por cartão alimentação ou cesta bási-
ca,  assinatura do acordo coletivo de trabalho, revisão 
dos adicionais pagos aos servidores através do SESMT, 
entre outras conquistas.
Temos alguns temas que estão encaminhados através 
da mesa de negociação, e serão tratados nas próximas 
reuniões. 



PLANO 
ODONTOLÓGICO
O SISMI oferece vários planos odontológicos para sua 
escolha e seu bolso ( SAOS, Metodont).  Além disso, o 
servidor pode optar pelos Planos de Saúde que melhor 
atendem suas preocupações.

QUIOSQUE SISMICORTE DE CABELO 
PARA ASSOCIADOS Associados podem fazer reserva e utilizar os Quiosques 

para festas e confraternizações, pagando apenas um va-
lor simbólico para a manutenção. Além desse benefí-cio, 
o Campo de Futebol também é disponibilizado para os 
associados, com prévio pedido de reserva, por um valor 
diferenciado durante o período de 2 (duas) horas. É o 
SISMI batendo um bolão com o Servidor!

Um dos benefícios oferecidos pelo nosso Sindicato para 
os Servidores associados é o corte de cabelo gratuito.
Associados e dependentes são contemplados com cor-
te de cabelo nos melhores salões da cidade. Esse bene-
fício pode ser transferido para o cônjuge, caso o servidor 
não queira utilizar no mês. 
O interessado deve ir a um dos salões conveniados com 
o SISMI. Além do titular, terão direito ao corte todos os 
dependentes com até 14 anos.
ATENÇÃO: É UM CORTE DE CABELO POR MÊS.
Se o servidor não precisar se utilizar do corte, alguns dos 
salões oferecem a opção de substituir por outros 

PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR

MATÉRIA COMPLETA VOCÊ CONFERE EM NOSSO SITE - WWW.SISMI.COM.BR - E NAS PRINCIPAIS REDES SOCIAIS

DESCONTOS ESPECIAIS PARA 
ASSOCIADOS NAS ACADEMIAS: 
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USUÁRIOS SUJEITOS A MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA

  INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA USUÁRIO PLANO DE SAÚDE

          FÉRIAS NO TRABALHO EVITE  
  EXCLUSÃO POR INADIMPLÊNCIA

* ATENÇÃO, TODOS OS PLANOS PASSAM POR REAJUSTE ANUAL;
 * VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DA CARTEIRINHA DE SEUS DEPENDENTES, 

APÓS A MAIORIDADE SÓ PERMANECEM NO PLANO DEPENDENTES COM DECLARAÇÃO DE FACULDADE, QUE DEVERÁ SER RENOVADA; 
* DEPENDENTES A PARTIR DE 24 ANOS SÃO EXCLUSOS DO PLANO;

*DEPENDENTES EXCLUÍDOS POR IDADE PODEM ADERIR A BIOLIFE COMO TÍTULARES PASSANDO A SÓCIOS CONTRIBUÍNTES.

* USUÁRIOS EM PROCESSO DE APOSENTADORIA, TEM DIREITO AO DAP
* USUÁRIOS QUE SE APOSENTAREM E N’ÃO PERMANECEREM TRABALHANDO TE  A OPÇÃO DE CONTINUAR NO PLANO, 

MAIORES INFORMAÇÕES FALAR COM ANDRÉA, ANTES DE EFETUAR SUA RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11 4022-6563 
RAMAL 23 E-MAIL: SECRETARIA@SISMI.COM.BR 

PLANOS: HAOC, INTERMÉDICA PLANOS: INTERMÉDICA EXTRA AG1

PLANOS: UNIMED PLANOS: BIOLIFE

FAIXA   I   FAIXA    I    FAIXA    I    FAIXA   I   FAIXA
0 a18         24 a 28         34 a 38          44 a  48     54 a 58
19 a 23      29 a 33         39 a 43          49 a 53      acima 59

AGREGADOS  I  AGREGADOS
24 - 28               29 - 38         

FAIXA  I FAIXA  I  FAIXA  I  FAIXA

0 - 48     49 - 53       54 - 58     acima 59

FAIXA  I FAIXA  

0 - 28      acima 29

* ESTÁ EM PERÍODO DE FÉRIAS ACOMPANHE OS DESCONTOS DO PLANO DE 
SAÚDE NO SEU HOLERITE, CASO NÃO HOUE DESCONTO ENTRE EM CONTATO

COM O SISMI, SOLICITE O BOLETO PRA PAGAMENTO ATÉ DIA 14 DE CADA MÊS
ANTES DO FECHAMENTO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.


