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SINDICATO NA LUTA CONTRA 
A REFORMA ADMINISTRATIVA

NÃO À PEC NÃO À PEC 3232  

A Reforma Administrativa – PEC 
32, proposta pelo Governo Federal, 
nada mais é, do que um projeto que 
reduz o Estado brasileiro, precariza 
os serviços públicos, congela carrei-
ras e salários retirando direitos so-
ciais dos servidores públicos, com 
exceção dos militares, e dos servi-
dores do Poder Judiciário.

Façamos nossa parte! Pressione 
nas redes sociais os deputados que 
votam a favor dessa Reforma, con-
vença-os a mudar de lado, acesse 
www.naoapec32.com.br. 

Fale com os seus vizinhos, amigos, 
e familiares, todos serão prejudica-
dos com a precarização dos serviços. 

NÃO À PEC 32

PROMOÇÃO ESPECIAL CONVENIADO SISMI

3 AGOSTO DE 2021 - Trabalhadores de todo o País unidos contra a Pec 32. NÓS ESTIVEMOS LÁ!
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PELA MANUTENÇÃO DOS NOSSOS DIREITOS
PALAVRA DO PRESIDENTEPALAVRA DO PRESIDENTE

A Lei 173/2020, estabelece que a 
partir de 28 de maio de 2020 até de-
zembro de 2021, os gestores munici-
pais têm a vedação de não poder dar 
aumento de salário, incorporar direi-
tos sociais ou criar despesa que im-
plique em gastos com pessoal. 

Protocolamos nossa pauta de rei-
vindicações em 31/3/2020, e com a 
argumentação de que a Pandemia 
exigiria mais investimentos na saú-
de, tivemos negada a reposição in-
flacionária daquele ano, 3.31%. Em 
julho de 2020, tivemos o aumento 
da alíquota do Ituprev, passando de 
11% para 14%. Em 2021, protocola-
mos nossa pauta de reivindicações 
que propõe a reposição inflacioná-
ria de 6.9373%. Portanto, somando-se 
todos esses índices, tivemos um acha-
tamento salarial de 13,24% em 24 me-
ses. Projeta-se para a próxima data 

base – Abril/22 uma inflação estimada 
em 7%, totalizando até março de 2022, 
20.24% de perdas salariais da catego-
ria ao longo de 3 anos (Março/22).

Nesse contexto, nas negociações 
da Campanha Salarial de 2021, pela 

CONFERÊNCIA CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SAÚDE 

A VIII Conferência Municipal de 
Saúde, realizada no dia 10 de julho, 
contou com a participação de vá-
rios segmentos da sociedade ituana, 
usuários, gestores e prestadores de 
serviços e trabalhadores da saúde.

O SISMI representado por 8 dele-
gados, aprovou 18 das 20 propos-
tas apresentadas. Com foco no aco-
lhimento aos usuários do SUS e nos 
trabalhadores da saúde, nossas pro-
postas visam capacitar, valorizar e 
dar condições de trabalho aos servi-
dores da rede municipal de saúde. 

Nos sites do SISMI www.sismi.
com.br e da Prefeitura da Estân-
cia Turística wwwitu.sp.gov.br/sau-
de/conselho-de-saude, conheça as 
propostas aprovadas e que serão 
cobradas dos gestores através das 
reuniões do Conselho Municipal de 
Saúde, onde temos representação.  

JOSÉ FLAMÍNIO LEME
É presidente do SISMI - Sindicato dos 
Serviodres Públicos Municipais de Itu

inviabilidade da recuperação desse 
índice (20,24%), foi proposto que as 
Comissões de Negociações Perma-
nentes do Sindicato e Gestores, ela-
borem uma Reforma Administrati-
va para a Administração, propondo 
uma revisão e atualização no Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários, Es-
tatuto dos Servidores e demais Leis 
Municipais que estabelecem direi-
tos sociais à categoria. 

A CNP – Comissão de Negociação Per-
manente do SISMI juntamente com 
um GT – Grupo de Trabalho, composto 
por servidores de diversas Pastas, terão 
a responsabilidade de discutir, elaborar 
e apresentar aos gestores municipais 
até dezembro de 2021. Acompanhe 
esse trabalho e envie propostas atra-
vés das nossas redes sociais #Refor-
maItu, whatssap 940264248, www.sis-
mi.com.br e reformaItu@sismi.com.br.
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NOVAS AÇÕES DE REVISÃO DO FGTS
JURÍDICO SISMI ATUANTEJURÍDICO SISMI ATUANTE

Na ação promovida pelo SIS-
MI, pleiteamos a revisão dos va-
lores pagos do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS), 
que tramita na Justiça Federal 
de Sorocaba - processo judicial 
0007178-90.2014.4.03.6110. 
Para consultar acompanhe – 
www.jfsp.jus.br/foruns-federais.

Acesse sismi.com.br para sa-
ber quais os documentos ne-
cessários para o ingresso de no-
vas ações. Na base, explicamos 

todo o processo, o que deve ser 
feito e os documentos exigidos, 
bem como quem tem direito a 
participar.

Levantamento feito pelas Cen-
trais Sindicais, identificou que o 
FGTS teve grandes perdas des-
de 1999. O STF (Supremo Tribu-
nal Federal) ao julgar as regras 
dos precatórios, decidiu ser in-
constitucional usar a TR (Taxa 
Referencial) como índice de cor-
reção monetária.

BRINDES DE ANIVERSÁRIOSBRINDES DE ANIVERSÁRIOS
A diretoria do SISMI está retomando a entrega do 

brinde aniversário para os seus associados. A par-
tir do mês de setembro, os aniversariantes terão 
direito a retirada de um brinde na sede social do 
sindicato no mês do seu aniversário. É necessário 
que o associado compareça pessoalmente na re-
cepção do sindicato para retirada do seu brinde de 
segunda a sexta-feira das 08:00 as 17:00 horas.

LUTA SINDICAL -  GREVE GERALLUTA SINDICAL -  GREVE GERAL
Dia 18 de agosto, as Centrais e Movi-

mentos representativos dos trabalhado-
res como o BASTA, declararam GREVE 
GERAL dos servidores e empregados pú-
blicos municipais, estaduais e federais.

No País, muitos foram os atos de 
apoio a GREVE, pois, todos somos con-
tra a aprovação da REFORMA ADMINIS-
TRATIVA – PEC32/2020. Em apoio a GRE-
VE, químicos, trabalhadores da iniciativa 
privada, construção civil, dentre outros, 
realizaram manifestações de apoio. 

Em Itu, diretores do SISMI, realiza-
ram um trabalho de conscientização 
na base do serviço público municipal, 
alertando quanto ao risco e gravida-
de da aprovação dessa PEC-32/20. Fo-
ram distribuídas cartilhas orientativas 
e realizadas diversas visitas nos seto-
res da administração municipal.
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ESCOLINHA DE FUTEBOL DO BATATA
VENHA PARTICIPARVENHA PARTICIPAR

No SISMI (Rua Irmãos Micai, n. 200) 
são desenvolvidas atividades esporti-
vas. A Escolinha do Batata (ex jogador 
do Ituano e Corinthians) oferece para a 
faixa etária de 2004 a 2010, ambos os 
sexos, formação com vista para avalia-
ções e inserção nos grandes clubes do 
futebol. O funcionamento da Escoli-
nha é as segundas, quartas e sextas, 
das 15 às 17 horas. Contato para ins-
crições: (11) 934765339.

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS AOS SÓCIOSBENEFÍCIOS EXCLUSIVOS AOS SÓCIOS
ATENDIMENTO JURÍDICOATENDIMENTO JURÍDICO
CORTE DE CABELOCORTE DE CABELO
CONVÊNIOS MÉDICOSCONVÊNIOS MÉDICOS
CONVÊNIOS ONDONTOLÓGICOSCONVÊNIOS ONDONTOLÓGICOS
AMPLA REDE CREDENCIADAAMPLA REDE CREDENCIADA
APLICATIVO DO SISMIAPLICATIVO DO SISMI
BRINDE DE ANIVERSÁRIO BRINDE DE ANIVERSÁRIO 

AMPLA ÁREA DE LAZERAMPLA ÁREA DE LAZER
CAMPINGCAMPING
E MUITO MAISE MUITO MAIS

MAIS INFORMAÇÕESMAIS INFORMAÇÕES
Acesse www.sismi.com.br

(11) 9 4026-4248

FIQUE COM O SISMI

São benefícios para você e 
toda a família. Não perca tem-
po e tenha muitas vantagens! 

Quem se associa ao Sindicato, além de 
fortalecer nossa luta por mais avanços 
e conquistas, tem muitas vantagens. O 
SISMI oferece muitos benefícios para 
os Servidores associados nas áreas de 
saúde, lazer, educação, serviços e ou-
tros. É importante que os companhei-
ros aproveitem as vantagens com pre-
ços acessíveis e descontos especiais. 

LIGUE NO SINDICATO: 4022-6563 
ou mande WhatsApp para (11) 94026-
4248 e um de nossos diretores irá en-
trar em contato contigo.


