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o. O nosso Sindicato ganhou diversas 

ações na justiça para que o 
Município de São José do Rio 

Preto reconheça os direitos dos 
servidores. O direito a contagem de 
mais uma referência salarial e do 
tempo de celetista para o cálculo 
do quinquênio e da sexta-parte são 
exemplos de iniciativas jurídicas do 
nossos advogados. 

Ao ganharmos as ações jurídicas em 
favor dos servidores municipais, criamos 
o que se chama “jurisprudência” 
e agora basta qualquer advogado 
solicitar o direito referenciado nestas 
ações, devendo, no entanto, serem 
consideradas todas as peculiaridades, 
bem como a situação funcional 
individualizada de cada servidor, não 
sendo possível a garantia por parte de 
qualquer advogado da chamada “causa 
ganha”.

Nosso Sindicato nunca criou obstáculos 

para que os advogados particulares 
contratados pelos servidores busquem 
seus direitos. Porém, advogados mal-
intencionados estão ultrapassando o 
limite da ética profissional.

Alguns advogados gananciosos querem 
cobrar por um serviço que já está 
sendo realizado e é oferecido sem a 
cobrança de honorários advocatícios 
pelo nosso departamento jurídico. 
E, para tanto, estão espalhando 
mentiras e até induzindo servidores 
aposentados a fazerem o serviço de 
“captação” irregular de clientes, o que 
viola frontalmente o Código de Ética e 
Estatuto da OAB.

Esses advogados estão oferecendo 
aos servidores vantagens ainda não 
reconhecidas judicialmente, o que 
poderá fazer o servidor ser prejudicado 
no futuro, com perdas e pagamento 
de custas processuais e honorários aos 
procuradores do Município.

Muitos servidores estão 
recebendo telefonemas, 

cartas e até visitas 
de tais advogados. Na 

dúvida procure o nosso 
Sindicato ou um advogado 

da sua confiança.
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O Rancho de pesca e lazer do 
Sindicato passou por uma 
ampla reforma que remodelou 

o ambiente para proporcionar mais 
conforto e segurança aos associados 
frequentadores deste espaço. 
Na área externa, a fachada de 
entrada do rancho ganhou um 
murro de divisa e a antiga grade foi 
substituída por um portão metálico 
com acionamento elétrico. O 
estacionamento recebeu um piso 
em concreto e blocos de pisograma. 
Na área de pesca, o batelão será 
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reforçado e o acesso melhorado.
A área interna, entre a sala com 
TV e as cozinhas, ganhou um 
fechamento lateral e forro visando 
o conforto térmico. Na área das 
churrasqueiras foi assentado piso 
cerâmico e construídas quatro novas 
churrasqueiras (as duas antigas 
foram demolidas). Toda a instalação 
elétrica foi revisada e as paredes, 
portas e janelas receberam uma nova 
camada de tinta.
Localizado na margem mineira do rio 
Grande a 60 quilômetros de São José 
do Rio Preto, próximo ao município de 
Fronteira-MG, o Rancho do Sindicato 
possui 10 quartos acomodando 4 
hóspedes em cada quarto. Sendo 
1 quarto com acessibilidade para 
cadeirantes. As reservas para o 
final de semana começam as 8hs da 
segunda-feira por ordem de chegada 
do associado ou dependente com 
autorização.

As reservas para o final de semana 
no Rancho começam a partir do dia 

10 de setembro.


