
ANO I - Nº 06 - OUTUBRO 2015 - SUPLEMENTO DO SERVIDOR

URGENTE.COM

Servidor Público Municipal de Sorocaba, hoje é um dia especial e o SSPMS quer parabenizá-lo 
por esta data em que se comemora o dia do Servidor Público.

Também somos servidores municipais e vivenciamos como você a experiência de servir uma 
população. 

Gostaríamos de ter muito que comemorar neste dia, infelizmente a administração pública 
municipal vem a cada dia piorando as nossas condições de trabalho porque ainda não entendeu 
que servidor público não é despesa, é investimento!

Neste ano, pelas assembleias sindicais, manifestações e atos públicos organizados pelo 
sindicato o servidor pode manifestar publicamente sua indignação as péssimas condições de 
trabalho que em geral estão sendo oferecidas. Mas, não fugiu da sua responsabilidade profissional 
e sobretudo do seu compromisso social em superar as dificuldades materiais, físicas e emocionais 
imposta ao desempenho da sua função para atender a população sorocabana.

Servidor Público Municipal, você é um guerreiro, um lutador, um idealista, um trabalhador que 
está a serviço de uma cidade, mas que também precisa ser valorizado no exercício do seu cargo e 
para isso conte sempre com o SSPMS pois assim como o servidor está a serviço da população nós 
estamos a serviço do servidor. Parabéns.

• I nserção na rádio cruzeiro FM durante os dias 26 a 30 de outubro;
• I nserção na rádio Ipanema FM no dia 28 de outubro;
• P ublicação de meia página do jornal Cruzeiro do Sul – edição do dia 28 de outubro;
• O utdoor (1) Av. Dom Aguirre, 44 (rotatória marginal pinheiros) de 19 a 30 de outubro;
• O utdoor (2) Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 367 – (próximo a prefeitura) mesma data;
• O utdoor (3) Av. Dr. Afonso Vergueiro, 1620 (frente ao shopping Sorocaba) mesma data;
• F ixação de faixas em locais estratégicos de grande aglomeração de pessoas;
 • Panfletagem nos terminais de ônibus, centro e bairros de Sorocaba da CARTA ABERTA A 
POPULAÇÃO – de 20 a 30 de outubro;
• D oação de sangue no hemocentro de Sorocaba (“DOE SANGUE POR SOROCABA) – dia 28 de • 
outubro;
• P anfletagem nos locais de trabalho dos servidores do “Suplemento ao Servidor” e “Carta Aberta a 
População”;
• A to Público em Defesa do Serviço Público Municipal – dia 28 de outubro a partir das 14horas na 
praça Cel. Fernando Prestes (ver detalhes no verso).

SERVIDOR PÚBLICO NÃO É DESPESA,
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“SERVIDOR E POPULAÇÃO JUNTOS,
POR UM SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE”

SERVIDOR PÚBLICO NÃO É DESPESA,

É INVESTIMENTO!

PARTICIPE!

DIA 28 DE OUTUBRO
QUARTA-FEIRA - A PARTIR DAS 16H
�CONCENTRAÇÃO A PARTIR  DAS 14H�
LOCAL: PRAÇA CEL. FERNANDO PRESTES

Estaremos nesse ato colhendo  assinatura

da população em apoio as melhorias das

condições de trabalho dos servidores

públicos municipais de Sorocaba.

TRAGAM SEUS CARTAZES,
SUAS FAIXAS E SUA CRIATIVIDADE.
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