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Pedidos mais comuns feitos ao departamento jurídico do 
Sintap referem-se à concessão de quinquênio, licença-
-prêmio, insalubridade, desvio de função e horas extras

Além das 124 ações trabalhistas, Sintap cuida de 91 processos administrativos e sindicâncias

MAIS DE 100 AÇÕES SÃO 
encaminhadas à Justiça

Sinpat passa  
a atender  
servidores de 
Guararema

Depois de três anos de atuação em 
Mogi o Sindicato dos Trabalhadores da 
Administração Pública Municipal  (Sintap) 
extendeu sua base territorial para Guararema 
e desde fevereiro deste ano vem atuando 
na defesa dos interesses dos funcionários 
públicos do município vizinho.

A extensão se deu pela necessidade urgente 
de organizar os trabalhadores e fornecer a 
eles toda a assistência necessária, tendo em 
vista o total descaso do poder público local 
no cumprimento dos direitos trabalhistas. 

Essa intransigência da Prefeitura marcou 
as primeiras tratativas entre o Sintap e o 
órgão que, incomodado com a atuação da 
entidade repassou o dinheiro do imposto 
sindical para a Justiça do Trabalho.

Além de exigir e defender as conquistas 
dos trabalhadores, é também papel do 
Sindicato lutar pela garantia de melhores 
salários e condições de trabalho. Mas so-
mente com um corpo de associados forte, 
atuante e organizado é possível avançar 
nas conquistas. Por isso, quanto maior o 
número de sócios, maior a força da en-
tidade e poder de negociação perante as 
autoridades para garantir e ampliar direitos. 

No caso do Sintap, os servidores asso-
ciados ajudam a pressionar a administração 
pública a conceder os benefícios assegu-
rados na Legislação à categoria, que não 
são cumpridos em Guararema. 

Desde que iniciou sua atuação em Mogi, 
há três anos, o Sintap ingressou por 

meio de seu departamento Jurídico com 
124 processos na Justiça do Trabalho e 
ainda cuida de 91 processos administrativos 
e sindicâncias de servidores perseguidos 
pela administração pública. Os principais 
pedidos feitos ao associados referem-se à 
concessão de quinquênio, licença-prêmio, 
insalubridade, DSR, desvio de função, assédio 
moral e horas extras. 

O departamento Jurídico do Sintap está 
à disposição dos servidores interessados 
em ingressar com ações trabalhistas contra 
a Prefeitura de Mogi (confira no quadro 
ao lado os documentos necessários). O 

DOCUMENTOS  
NECESSÁRIOS (CÓPIAS)
 » RG, CPF ou CNH

 » Comprovante de endereço

 » Três últimos holerites

 » CTPS 

 » Número do PIS

atendimento é feito duas vezes por semana, 
sendo às quartas e quintas-feiras, das 16 às 
20 horascom o Dr. Rafael Milani Urban. As 
consultas devem ser agendadas pelo telefone 
4738-6648.

PERSEGUIÇÃO

EXTENSÃO

Exatamente um ano após ser demitido 
injustamente e de forma arbitrária, o pre-
sidente do Sintap, Benedito Francisco de 
Souza Filho, o Ferrugem, retornou às suas 
atividades normais no Semae no dia 5 de 
maio deste ano. Mesmo com a readmissão, 
Ferrugem continua na luta para receber 

os salários referentes ao período em que 
foi impedido injustamente de exercer sua 
função no serviço público mogiano.

Ferrugem começou a trabalhar no Semae 
há mais de dez anos e sua demissão arbitrária 
é considerada uma perseguição, uma vez 
que sequer lhe foi assegurado o direito de 

defesa. Isso aconteceu porque enquanto 
líder sindical Ferrugem vem combatendo 
e denunciando as injustiças praticadas pela 
Prefeitura o que, consequentemente, o torna 
uma ameaça à administração municipal, 
que por sua vez não mede esforços para 
dificultar essa tramitação. 

Readmitido, Ferrugem luta para receber atrasados


