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Justiça garante que Sintap é o
representante dos professores

Pág. 3

Nosso Sindicato foi, até o momento,

vitorioso em ações judiciais impetradas pela

Apeoesp e pelo Sineduc. Essas ações tinham

como objetivo retirar do Sintap a repre-

sentação dos professores dos municípios de

Mogi das Cruzes e Guararema. Entretanto,

a Justiça vem interpretando que o Sintap  é

o legítimo representante dessa categoria na

região. A importante decisão redobra nossa

responsabilidade. Continuaremos atuando

como um Sindicato que luta pelos direitos

de todos os servidores públicos, que negocia,

presta serviços e está presente no dia-a-dia

dos companheiros.

O Sintap também procura aprimorar a

comunicação com a categoria, através da

presença nos locais de trabalho, na distri-

buição de jornal, vídeo  e com forte presença

nas redes sociais.

Sintap e você:  estamos juntos na luta!

Vitória na luta em defesa do
 quinquênio e  da Sexta Parte

Pág. 3

A Justiça  considerou  impro-

cedente a ação rescisória que a

SEMAE  ingressou com o objetivo de

retirar dos trabalhadores os benefícios

conquistados pelo Sintap, referentes

aos recebimentos do quinquênio e

sexta parte. O Sintap comemorou

essa vitória, mas, ao mesmo tempo,

lançou uma nota pública, na qual

repudia a postura da direção da

SEMAE. Na foto ao lado, os diretores

do Sintap Ferrugem e Paulo dis-

tribuem nosso jornal aos tra-

balhadores naquela autarquia
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Grito dos Excluídos
manifesta-se em
defesa de direitos
 e da democracia

Pág. 3

Desconto da
mensalidade sindical

pode ser feito na
 folha de pagamento
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CONJUNTURA

Entenda a importância de ser sócio do Sintap

Grito dos Excluídos  realiza ato em
defesa de direitos e democracia

A 23ª edição do Grito dos Excluídos deste

ano teve como lema “Por direitos e democracia”

e aborda a realidade de um Brasil em crise, com

desemprego, retirada de direitos trabalhistas e que

em breve enfrentará a votação da reforma da

Previdência, proposta que ameaça a

aposentadoria de milhões de brasileiros.

A atividade ocorreu em todo o Brasil. Em

São Paulo,  teve o  tradicional ato organizado pela

Central de Movimentos Populares (CMP),  com

concentração às 9h, na Praça Oswaldo Cruz,

ponto inicial da Avenida Paulista. A manifestação

seguiu pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio em

direção ao Monumento às Bandeiras, ao lado do

Parque do Ibirapuera.

O coordenador da CMP em São Paulo,

Raimundo Bonfim, explica que neste ano a

atividade destacou o desmonte dos direitos e
procurou alertar a população sobre os
parlamentares que traíram o povo brasileiro, ao
apoiarem a reforma trabalhista e o arquivamento
das denúncias contra Michel Temer (PMDB).

 Grito dos Excluídos
O Grito, mais do que uma articulação, é um

processo que tem com ponto máximo a Semana
da Pátria, mais especificamente o Dia 7 de
Setembro – Dia da Independência do Brasil.

A proposta não só questiona os padrões de
independência do povo brasileiro, mas também
contribui com a reflexão para um Brasil que
queremos, ou seja,  melhor e mais justo para todos
os cidadãos e cidadãs. Assim, o Grito dos
Excluídos é um espaço aberto para denúncias
sobre as mais variadas formas de exclusão.

Nos últimos anos, muitas prefeituras e
empresas tentam mostrar aos trabalhadores que
os sindicatos não possuem a mesma importância
que tiveram no passado. Mas a verdade não
é bem essa.

O movimento sindical tem sido, através da
história, a grande força da classe trabalhadora em
defesa de direitos sociais, salários justos, respeito
profissional. Portanto, os sindicatos têm dado
também uma contribuição muito marcante para
conquistarmos uma sociedades mais justa.E isso
incomoda muita gente.

Por essa razão, empresários, banqueiros, go-
vernos procuram enfraquecer a representação
sindical e desmoralizar os sindicatos. Na realidade,
eles querem o caminho livre para explorar ainda
mais o povo.

É  através da ação de  sindicatos combativos
que a classe trabalhadora tem condições para
defender seus direitos e garantir avanços sociais.
Sendo assim,  fortalecer o sindicato da categoria,
é  fortalecer a organização e a luta da classe tra-

balhadora. E você,   será o
grande beneficiado.  É por
isso que  precisa ficar  sócio
do seu Sindicato, o Sintap.

Com a sua adesão, o
Sintap ficará mais forte
para negociar com a admi-
nistraçãomunicipal, fechan-
do acordos  que garantam
recuperação salarial, manu-
tenção de conquistas histó-
ricas e  com estrutura para
lutar  para que os servidores
tenham melhores condi-
ções de trabalho. Além
disso, você  ainda tem  no
Sintap uma eficaz assistên-
cia jurídica, com  orientação sobre seus direitos
e  diversos convênios com clínicas, consultórios
e serviços em geral, colônia de férias, etc.

O Sintap se mantém por meio das
mensalidades dos sócios . Por isso, sua associação

é importante. Venha participar com a gente.
É muito fácil você se sindicalizar. Ligue ou

fale diretamente com um diretor do Sindicato.

Sintap presente na defesa dos interesses dos servidores

Vamos juntos nessa luta!

TABLOSERVSETEMBROF.pmd 11/09/2017, 17:002



Página 3Setembro de 2017

DIREITOS E CONQUISTAS

O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial
do Estado de São Paulo (Apeoesp) entrou com uma

ação na Justiça  com o objetivo de ter a representação

exclusiva de todos os professores dos municípios de

Mogi das Cruzes e Guararema.

No entanto, decisão proferida pela 9ª Câmara

de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo

negou o atendimento a esse pleito da Apeoesp.

Houve um entendimento que a entidade é um

sindicato de base estadual, repre-sentativa dos

docentes e especialistas em educação das redes

públicas do Estado de São Paulo e não das redes

públicas municipais  no Estado de São Paulo.
A Apeoesp recorreu da decisão, mas estamos

atentos e com plena convicção de que conti-

nuaremos a representar a todos os servidores

públicos dos municípios de Guararema e Mogi

das Cruzes, incluindo os professores e demais

profissionais da educação.

Ressaltamos nosso respeito pelo trabalho de

Justiça garante ao Sintap a plena
representação dos professores

organização dos professores,
que é feito pela Apeoesp, entre-

tanto, por estarmos presentes

no dia-a-dia dos professores do

município, conhecemos mel-

hor os problemas que os

afligem,  temos um diálogo

mais próximo e melhores

condições de atender a esses

professores, com  muito mais

rapidez e atenção do que uma

entidade como a Apeoesp que

já possui cerca de 180 mil
associados. Portanto, continuamos à disposição dos

professores dos dois municípios.

Ação do Sineduc
O Sintap obteve também outra importante

vitória.  Esta foi numa ação movida pelo Sineduc
(Sindicato dos Trabalhadores na Educação do

Município de Riberão Pires e Região). Em decisão
publicada no dia 31 de maio de 2017, foi reconhecida
a nossa plena representação dos  professores do
município de Mogi das Cruzes.

Trata-se de uma vitória que aumenta ainda mais
o nosso compromisso de representarmos  cada vez
melhor a categoria dos professores.

Podem contar conosco!

Recente decisão judicial considerou como

improcedente a ação rescisória que a SEMAE
(Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi

das Cruzes) ingressou com o objetivo de retirar

dos trabalhadores os benefícios conquistados

pelo Sintap, referentes aos recebimentos do

quinquênio e sexta parte.

Diante desse fato,  o  Sintap emitiu no dia

30 de agosto uma nota pública, esclarecendo

os fatos. A nota ressalta a importância do nosso

Sindicato na representação dos interesses dos

servidores públicos e critica a postura do

comando da SEMAE:

“ É lamentável que, em vez de resolver da
melhor maneira os problemas criados na relação

com os trabalhadores, motivos das ações contra a

disfunção em diversos setores, a ADMI-

NISTRAÇÃO PÚBLICA representada por sua

AUTARQUIA SEMAE propôs lide temerária contra

toda a categoria, com total desrespeito aos direitos

Sintap na luta em defesa do
 quinquênio e  da Sexta Parte

dos profissionais nela inseridos”.

Ao final, a diretoria do Sintap reitera o

compromisso de lutar pelos direitos e interesses da

categoria dos servidores, seja de forma individual ou

coletiva. É isso aí.

Desconto da
mensalidade sindical
é direito do servidor

A mensalidade sindical é uma contribuição
que o sócio sindicalizado faz, facultativamente,
a partir do momento que opta em filiar-se ao
sindicato representativo. Esta contribuição é nor-
malmente feita através do desconto mensal em
folha de pagamento, no valor estipulado em con-
venção coletiva de trabalho, conforme define a
CLT, no artigo 54

 
5:

“Os empregadores ficam obrigados a
descontar na folha de pagamento dos seus
empregados, desde que por eles devidamen-
te autorizados, as contribuições devidas ao
Sindicato...”.

Há, no entanto, alguns órgãos públicos em
Mogi das Cruzes que vêm colocando obstáculos
a isso, sob a alegação de que excede o limite dos
descontos em folha. Trata-se de uma pequena
mensalidade,  mas que incomoda a muitos que
não querem que se fortaleça a organziação dos
servidores. Portanto, exerça seu direito. Associe-
se e exija que sua mensalidade seja descontada
direto na folha de pagamento.

TABLOSERVSETEMBROF.pmd 11/09/2017, 17:003



Página 4 Setembro de 2017

Funcionamento do Sintap

Visite o site do  nosso sindicato.  Você terá muita

informação. www.sintapmc.com.br

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Municipal de Mogi das Cruzes e Guararema (Sintap. Sede: Rua Senador Dantas, 847 –
centro – Mogi. Presidente: Benedito F. S. Filho  Contato: (11) 4738-6648.  E-mail: sintapmc@hotmail.com.br.   Site: www.sintapmc.com.br Material
produzido por Lavra Assessoria de Imprensa – João Caetano do Nascimento – Mtb 14.747 – Fotos - Leandro Gomes -  Lavraimprensa@gmail.com

Cartão ALELO

Para visualizar mais convênios,  entre em nosso site:  www.sintapmc.com.br

SISTEMA
PREVER

FUNERÁRIA

Parcerias do Sintap

Você que é sócio (a)
aproveite os serviços
que o Sintap oferece.

Temos uma parceria com o Sindicato da
Construção Civil e Mobiliários de Mogi das Cruzes e
Suzano que garante o acesso à Colônia de Férias
daquele Sindicato, localizado em Bertioga (Veja foto
ao lado).

 Temos também parceria com a Colônia de Férias
do Sindicato dos Químicos do ABC, situada na cidade
de Caraguatatuba.

Colônia de Férias ao dispor dos sócios

COLABORADORAS DO SALÃO

Serviços do Sintap

O Sintap funciona de Segunda a sábado. Na
segunda-feira, atendemos  das 9 às 18 horas. De
terça a sexta-feira, das 9 às 20 horas. No sábado, o
cabeleireiro atende das 9 às 18 horas. Anote aí.  Em

caso de dúvida, ligue pra gente:  11 4738 6648

SEU SINDICATO

Veja como será a divisão
do lucro do FGTS

Metade do lucro do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) em 2016 foi repartida entre 88 milhões
de trabalhadores até o dia 31 de agosto. O pagamento de
R$ 7,28 bilhões  foi  proporcional ao saldo de cada conta
no dia 31 de dezembro do ano passado.Com isso, o
rendimento do fundo subirá de 5,11% em 2016 (sem a
divisão do lucro) para 7,14%. Ou seja, haverá um acréscimo
de 1,93%sobre o retorno normal do FGTS, que é de 3%
ao ano mais a variação da taxa referencial (T.R.).

E quem sacou o FGTS?
A divisão do lucro fará com que a rentabilidade do

FGTS fique acima da inflação do ano passado, que somou
6,29%. Contudo, continua abaixo dos ganhos da caderneta
de poupança, que foi de 8,30%. No ano passado, o governo
informou ao anunciar a medida que o objetivo era igualar
o rendimento do FGTS ao da caderneta. Para saber qual é
seu saldo no FGTS é preciso acessar a página da Caixa na
internet. No site, é preciso fornecer o número do CPF ou
o número do PIS.O Serviço de Atendimento ao Cliente
da Caixa também prestará informações, no telefone 0800
726 2017. Também é possível consultar o saldo pelo
aplicativo do FGTS no celular. O trabalhador que sacou o
dinheiro de sua conta inativa este ano também receberá
sua parte do lucro no fundo. Mas este valor não poderá
ser sacado sem justificativa. Ele só poderá ser retirado em
situações específicas previstas por lei, como demissão por
justa causa, extinção da empresa, aposentadoria, quando
o trabalhador ou dependente for portador do vírus HIV,
idade igual ou superior a 70 anos, etc.

Para calcular o valor a ser pago, multiplique o saldo
total de sua conta em 31 de dezembro de 2016 por 0,0193
(que corresponde a 1,93%).

Quanto vou receber ?

R$ 10

R$ 50

R$ 100

R$ 500

R$ 1.000

R$ 5.000

R$ 10.000

R$ 20.000

R$ 50.000

R$ 100.000

SALDO PAGAMENTO

R$ O,19

R$ 0,96

R$ 1,93

R$ 9,65

R$ 19,30

R$ 96,50

R$ 193,00

R$ 386,00

R$ 965,00

R$ 1.930,00

Maiores informações no

 telefone do sindicato (11) 4738-6648.

O Sintap fez a
declaração de
Imposto de Renda
de cerca de 80
associados(as) de
Mogi das Cruzes e
G u a r a r e m a ,
g r a t u i t a m e n t e .

Manteremos esse serviço nos próximos anos.

Imposto de Renda

Nosso mais recente convênio foi feito com o Laboratório
Sancet que oferece 30% de descontos sobre a tabela
particular para a realização de exames de Análises Clínicas e
Anatomia Patológica. Basta apenas apresentar a carteirinha
de sócio para obter o desconto.

MANICURE/PEDICURE - GREICIANNE

NOVO VISUAL SINTAP

CABELEIREIRA - PRISCILA
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