
dirEtoria do sisEMug  assuME a 
rEsponsabilidadE dE rEErguEr o sindicato

Qual o papel do Sindicato?
Como ele funciona? 

Como se Sindicalizar?
Tudo isso e mais algumas 

informações você encontra na
PÁG 03

Você sabia?
Aulas de dança, cursos 

profi ssionalizantes, parcerias 
com instituições de ensino (pós 
graduação), próximos eventos, 

você encontra na 
PÁG 04

Vem por aí!
Como a assistência Jurídica 

do SISEMUG funciona? Como 
você pode usufruir desse 

benefício, quais os horários de 
atendimento você encontra na

PÁG 03

Jurídico

Marcelo Moreira 
(Educação)

Magali Zago 
(Educação)

Gilmar da Silva 
(Trânsito)

Elvis de Andrade 
(CODESG)

Fábio Moreira 
(Saúde)

Diva Maria 
Aparecida (Educação)

Presidente: José Eduardo Ayres 
(CODESG)
Vice-Presidente: Katia de 
Oliveira (Educação)
1° Secretário: Erivaldo Guedes 
(Educação)
2° Secretário: Cecília Zanelli 
(Administração)
1° Tesoureiro: Agda Lopes 
(CODESG)
2° Tesoureiro: Danilo Costa 
(CODESG)
1° Diretor Social: Fábio 
Barbosa (Educação)
2° Diretor Social: Luis Augusto 
Costa (CODESG)
1° Diretor Jurídico: Marcos 
Vinícius (Educação)
2° Diretora Jurídica: Joaquina 
Lemes (Saúde)
1ª Diretora de Patrimônio: 
Erika Silva (Fazenda)
2ª Diretora de Patrimônio: 
Eliana de Castro (Fazenda)
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No dia em que foi assumido o 
SISEMUG, também foi assumida 
a responsabilidade de reerguer o 
Sindicato e sua imagem que estava 
e ainda está desacreditada pelo 
Trabalhador.

Desde então todos os diretores 
trabalham arduamente para que 
o Trabalhador Municipal volte a 
acreditar nas mudanças, para melhor, 
que teremos ao longo desses quatro 
anos de mandato.

Compõe a diretoria do SISEMUG 
(Sindicato dos Servidores Municipais e 
Autárquicos de Guaratinguetá): 

conselho fiscal diretoria
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Quando assumimos o 
Sindicato, no dia 6 de Agosto 
de 2015, encontramos os 
departamentos sem condições 
de trabalho. A maioria dos 
computadores não estavam 
funcionando e apenas dois, que 
funcionavam, não atendiam as 
necessidades do Sindicato, assim 
como o sistema de telefonia e a 
recepção, que se encontravam em 
condições precárias. 

Colocamos tudo para 
funcionar para que pudéssemos  

começar o trabalho e logo quando 
tudo estava organizado e aparelhado 
foi o que começamos a fazer. 
     Para que isso acontecesse, 
instalamos um sistema de PABX, 
colocamos todos os computadores 
para funcionar e criamos uma 
recepção. Tudo isso para poder 
atender melhor os nossos 
associados. Hoje cada Diretor 
tem sua sala informatizada, 
ramal telefônico e seus arquivos 
organizados.

Aparelhamos também 

Sindicato forte, categoria forte!

Editorial

nossa assessoria jurídica para 
que possam atender melhor os 
associados e também dar agilidade 
nos processos existentes e aos 
que forem acontecendo durante 
nossa gestão, que hoje já somam 
55 processos, 35 que já existiam 
e 20 que foram gerados durante a 
nossa gestão, todos em andamento 
e alguns já solucionados.  
temos muito trabalho pela frente 
e estamos só começando. Todas 
as contribuições feitas para o 
Sindicato retornam em benefício 



Sindicato dos Servidores Municipais e Autárquicos de Guaratinguetá 3

O sindicato é uma associação 
que reúne pessoas de um 
mesmo segmento econômico ou 
trabalhista.

Os sindicatos têm como 
objetivo principal a defesa 
dos interesses econômicos, 
profissionais, sociais e políticos 
dos seus associados. São também 
dedicados aos estudos da área 

onde atuam e realizam atividades 
(palestras, reuniões, cursos) 
voltadas para o aperfeiçoamento 
profissional dos associados.

Os sindicatos de trabalhadores 
também são responsáveis 
pela organização de greves e 
manifestações voltadas para a 
melhoria salarial e das condições 
de trabalho da categoria.

Portanto o SISEMUG existe 

para atender os seus direitos 
como Trabalhador Municipal e 
também para ser o elo entre o 
Servidor e a Prefeitura Municipal 
de Guaratinguetá   e CODESG. 
Todas as contribuições feitas para o 
Sindicato retornam em benefícios 
para você mesmo. A contribuição 
ao Sindicato é o que garante seus 
direitos e fortalece a categoria. 
Conte sempre com seu Sindicato.

Sindicato forte, categoria forte!

o que é um Sindicato de Verdade?

 No SISEMUG você pode 
contar com a assessoria jurídica. 
Atualmente o jurídico do Sindica-
to atende 55 processos, 35 que já 
existiam e 20 que foram gerados 
durante a nossa gestão, todos em 
andamento e alguns já soluciona-
dos. Se você ainda não é associado 
e está precisando de um advogado, 
você pode se associar ao sindicato, 
sem custo de matrícula e sem tem-
po de carência, e automaticamente 
começar a usufruir dos beneficios 
que todos os associados possuem, 
incluindo consulta com os advo-
gados. O horário de atendimento 
é das 09h até às 17h., de segunda a 
sexta-feira.

Jurídico

Você sabia?

   Fala associado!
 Gostou do con-
teúdo? Quais assuntos você 
gostaria de ler aqui? Você 
associado pode participar do 

nosso próximo informativo, man-
de sua reclamação, suas fotos, sua 
opinião. Todo mês alguns textos 
serão selecionados e publicados na 
edição seguinte. Por isso não deixe 

de participar do espaço do leitor. 
Mande seu texto com ideias, recla-
mações e elogios para os e-mails 
sisemug@gmail.com ou comuni-
caçãosisemug@bol.com.br. 
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VEnha FazEr hidroginástica no sisEMug

O SISEMUG  está sempre 
trabalhando para você 
sindicalizado. Pensando nisso 
promoveremos em breve alguns 
cursos que farão o seu currículo 
e também de seus dependentes 
darem uma guinada. Em parceria 
com o Jornalista Jackson Gracher, 
três cursos: Telemarketing, 
Oratória e Princípios da Venda 
com Excelência no Atendimento. 
Todos esses cursos são de extrema 
importância, tanto para quem 
já está com uma estabilidade no 

VEM por aí!

trabalho, quanto para aqueles que 
desejam lutar por uma vaga no 
mercado.

Pensando também na saúde 
dos Servidores Municipais, o 
Sindicato, em parceria com o 
professor de dança Eliezer Batista 
Rosa, realizará em seu Salão Social, 
localizado na Vila Paraíba, aulas de 
Zumba. Você que está pensando 
em fazer algum exercício físico, 
tanto pela saúde quanto para entrar 
em forma, essa é a oportunidade 
perfeita pra você.

No ramo da Educação, você vai 
poder fazer sua pós-graduação sem 
pagar a matrícula e com mais um 
desconto de 10% nas mensalidades 
dos cursos da UNIPLAN. Você 
associado e seus dependentes 
terão um ensino de qualidade com 
preços justos.

Tudo isso para melhorar a 
qualidade de vida de você 

Trabalhador  Municipal.  
E ainda vem mais por aí! 

Dando uma utilidade para 
a piscina da Sede do SISEMUG, 
o Presidente Eduardo Ayres 
juntamente com sua Diretoria 
resolveu contratar a Professora 
Sandra Soriani para ministrar aulas 
de Hidroginástica para associados, 
dependentes e amigos. 

As aulas acontecem 
segunda e quarta-feira das 
17h30min às 18h20min, 
terça e quinta-feira das 09h10min 
às 10h00, sendo que quem fizer a 
matrícula terá direito a fazer as 
aulas  pela mensalidade de R$20,00.

Você que ainda não fez sua 
matrícula, ainda dá tempo, é só 
dirigir-se à sede do Sindicato, 
localizada na Rua Santa Clara, 433, 
Campinho, e inscrever-se.

Não perca essa oportunidade!

aulas de Hidroginástica agora na sede do Sisemug
INscrIçõEs abErTas

Expediente: Jornalista responsável – Juliana Sales; Diagramação – Juliana Sales, 4fstudio; Fotos e texto - Julia-
na Sales; tiragem: 2.000 exemplares; e-mail – sisemug@gmail.com


