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REVISTA DO SERVIDOR

Sindserv - Sindicato dos Servidores Municipais de Barueri

Servidores de Barueri já podem
contar com um Sindicato mais forte
Nós do SindServ terminaremos este 
ano da mesma maneira que começamos: 
mantendo as reuniões e encontros com 
a nossa base e recebendo os sócios em 
nossa sede, bem como já estamos prepa-
rando a “Agenda de Lutas” para o ano de 
2014. Trabalhando muito conseguimos 
atender as expectativas da categoria.
Foi assim que enfrentamos os desafios e 
dificuldades, tendo em vista os proble-
mas que a mudança de governo causou e 
durante todo o ano a revista do Servidor 
veio mostrando as ações do sindicato.
Além disso, este ano foi um ano de ma-
nifestações populares nas ruas. O povo 
levantou bandeiras de lutas que há tem-
pos a sociedade civil organizada levanta. 
Os sindicatos há muito  reivindicam não 
só suas causas trabalhistas mas também as 
pautas sociais são discutidas e requisitadas 
pelos representantes dos trabalhadores.
Exemplo disto é a nossa Pauta de Reivin-
dicações que apresentamos para o pre-
feito no segundo semestre deste ano. As 
exigências dos trabalhadores são amplas, 
porém plausíveis.
A Revista do Servidor, durante o ano, 
veio informando toda a categoria sobre 
os passos do sindicato e os resultados al-
cançados pelos trabalhadores. Podemos 
constatar avanços que poderão de uma 
vez por todas, servir como um marco 
histórico para nós servidores municipais.
A nova aprovação do Projeto Habitacio-
nal “Lar Sind Lar”, bem como o clube 
de campo da categoria. Avançamos na 
questão salarial para 2014 e em vários 
outros itens da Pauta de Reivindicações 

entregue ao prefeito como diminuição da 
carga horária semanal de trabalho e se-
gunda (ou mais)folga mensal para plan-
tonistas da saúde. Entretanto os diretores 
do sindicato continuam se encontrando 
com Secretários de Governo e com as 
chefias destes, para que novos avanços se 
concretizem efetiva e rapidamente.
Contudo, sem duvida, o nosso maior 
avanço é a participação efetiva dos traba-
lhadores na elaboração do nosso PLANO 
DE CARREIRA E SALÁRIOS. Onde os 
outros itens da Pauta serão contemplados. 
Este por seu lado, é um documento gran-
de e difícil de ser elaborado. É nele que 
os Servidores Municipais depositam as 
esperanças na estabilidade e crescimento 
salarial/profissional.  Então a participação 
efetiva de todos será muito importante.
O trabalhador da prefeitura pode esperar 
que em 2014, estaremos nos reunindo se-
torialmente com todos, a fim de juntos, 
elaborarmos este documento. Ou seja, 
será trabalhoso mas o nosso futuro depen-
de disto. Companheiros, o SindServ está 
atento! Junto com você traremos avanços 
importantes para a vida de todos nós.
Outro fato recente que merece destaque 
foi o nosso 5º SINDFEST. Um encontro 
que comemora o Dia do Servidor Públi-
co. Uma confraternização dos sócios e 
de suas famílias num ambiente tranquilo, 
seguro e descontraído.
Tudo saiu perfeito e o sócio do SindServ 
não teve do que reclamar. Veja algumas 
fotos do evento.
Agora, quero deixar por último para eviden-
ciar o meu orgulho e satisfação que TODOS 

OS FUNCIONÁRIOS E FUNCIONÁ-
RIAS DO SINDSERV MERECEM. 
Durante o ano mostraram sua fibra e for-
ça de vontade em fazer o melhor para o 
sócio SindServ. Muito obrigado pela de-
dicação! Parabéns pelo empenho!
Meus agradecimentos também ao pessoal 
do atendimento odontológico ARM que 
dia após dia estão juntos conosco preo-
cupados em atender da melhor maneira 
o nosso sócio bem como seus depen-
dentes. Obrigado também aos parceiros 
SindServ. Sem eles tudo seria mais difícil.
Finalmente à minha equipe de Diretores 
simplesmente afirmo que nosso trabalho 
valeu a pena. E que venha 2014!
Forte abraço a todos os servidores mu-
nicipais e em especial ao sócio SindServ, 
boas festas e um ano novo cheio de no-
vas conquistas. 
Eduardo Assarito,
presidente do Sindserv.
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Confira como
foi o nosso Sindfest
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A entrega dos Prêmios
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