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Seis anos de luta

pelo Servidor Público
HOJE TEMOS 93 ENTIDADES FILIADAS. VAMOS CRESCER MAIS!
A Federação dos Sindicatos dos
Servidores Públicos Municipais de
São Paulo (Fesspmesp) nasceu em

FESSPMESP presente na Marcha com
480 Servidores municipais

6 outubro de 2006, com 14 Sindicatos. Atualmente, já são 93 entidades filiadas que representam mais
de 100 municípios.
Temos como meta a organização
dos Servidores do Estado e o resgate da dignidade do funcionalismo,
por meio da sua valorização.
A Federação também participa das
principais discussões de interesse
da classe trabalhadora em geral.
Nosso trabalho não se restringe
apenas a São Paulo. Atuamos em diversos Estados do Brasil, ajudando
na organização do setor público.

Sempre presente na defesa do trabalhador

Nossa Federação participa de mobilizações e eventos na defesa do Servidor municipal. Combatemos práticas antissindicais, perseguições,
assédio moral, desindustrialização nacional e muito mais. Quando precisar, lá estaremos! - Página 8

Manifesto em São José do Rio Preto

Lutamos contra a desindustrialização

Fesspmesp apoia Sindicato de Suzano

Federação durante ato em Itapevi

Filie-se à Fesspmesp e tenha muitos benefícios

2

- Informativo Fesspmesp - Julho/2012

Caminhar com determinação
EDITORIAL

Quando em 1993 iniciamos nossos

mesmos ideais, fomos buscando ca-

contra a estagnação e o abandono. Nes-

passos no movimento sindical e em

minhos alternativos para atender às de-

ses quatro anos, mesmo com poucos

seguida conhecemos e participamos

mandas da nossa categoria.

recursos, mostramos nossa cara, nos-

de uma federação como secretário-ge-

DISPOSIÇÃO - Sem recursos, mas

ral, tínhamos noção da importância de

com muita disposição para o trabalho,

uma organização de 2º grau, o seu

trilhamos nosso caminho e agregamos

LIDERANÇAS - Ao percorrer todos os

papel e onde podíamos chegar.

forças. Em 2006 fomos audaciosos e

cantos do Estado de São Paulo conhe-

Diante da inércia e da insegurança

criamos nossa própria Federação. Ha-

cemos novas lideranças que agregaram

do diretor presidente daquela entidade

via um sentimento de esperança e, ao

reforços valiosos. Hoje, com quase 100

percebemos que nenhum projeto avan-

mesmo tempo, de desconfiança.

entidades filiadas, olhamos o horizon-

çaria em razão das deficiências.

sos projetos, nosso trabalho e formamos um grupo vencedor.

Muitos não acreditavam, mas a se-

te ainda distante, gigante, mas visível.

EXPERIÊNCIA - Aquela experiência

mente germinou. Com a entrega de nos-

Apresentamos aqui um pouco de

nos proporcionou a oportunidade de co-

sa Certidão Sindical em 2008, os Ser-

nosso trabalho, realizado passo a pas-

nhecer novas lideranças que tinham a

vidores municipais do Estado de São

so graças à unidade do grupo. Esta-

Públicos Municipais) e do Sindicato dos Ser-

mesma visão. Unidos em um mesmo

Paulo passaram a ter opção e espe-

mos de portas abertas para quem de-

vidores de Americana e Nova Odessa

objetivo, com as mesmas ideias e os

rança. Foram mais de 10 anos de luta

seja trabalhar. Venha somar conosco!

AIRES RIBEIRO é presidente da Fesspmesp
(Federação dos Sindicatos dos Servidores

EXPEDIENTE
AIRES RIBEIRO (Americana)
Presidente
ARAKEM LUNARDI (Sumaré)
Vice - presidente
RUBENS FAGUNDES (São Vicente)
Secretário-geral
CLÁUDIO SANTOS (Suzano)
Secretário de Finanças
DENILSON BANDEIRA (Guarulhos)
Secretário de Imprensa
ROBERTO CRUZ (Leme)
Secretário de Relações Públicas
MAURO ANDRADE (Marília)
Secretário de Assuntos Sindicais

LEGALIDADE

Fesspmesp obteve Carta
Sindical no final de 2008
Nossa Federação recebeu a Carta Sindical em 19 de novembro de
2008. O documento, fornecido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego,
à época liderado por Carlos Lupi,
reconhece a legalidade e representatividade da entidade.
FILIADOS - Quando recebemos

Informativo Fesspmesp - Publicação

a Certidão tínhamos 33 Sindicatos

da Federação dos Sindicatos dos

filiados, número que quase triplicou

Servidores e Funcionários Públicos das
Câmaras de Vereadores, Fundações,
Autarquias e Prefeituras do Estado de
São Paulo. Sede: rua Tuiuti, 670, Santa
Catarina, Americana, SP. Telefone (19)
3621.6176. Escritório em São Paulo:
rua Silveira Martins, 53, 2º andar, Praça
da Sé. Telefone (11) 3101.9625.
Assessoria de Comunicação - João
Carlos Hoio (MTb 33.041/SP).

em quatro anos.
O presidente da Fesspmesp, Aires Ribeiro, afirma: “O recebimento
da Carta Sindical foi a realização de
um sonho de muitos companheiros”.

LEITURA - Presidente Aires acompanha leitura da Carta feita pelo então
Ministro Lupi; ao lado, Medeiros, Secretário de Relações do Trabalho

www.fesspmesp.com.br
PRODUÇÃO: AGSP (Agência Grita
São Paulo). Telefones (11) 2862.4975
e 7779.0844. Fotos: João Carlos
Hoio. Textos e edição: Daniel Lucas
Oliveira (MTb 59.790/SP), Wellington
Torres e André Dantas. Julho/2012.
www.gritasaopaulo.com.br/agencia

ALEGRIA - Sindicalistas comemoram entrega da Certidão Sindical
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Entidades filiadas recebem
certificado da Federação
Nossa Federação dá total apoio

VANTAGENS
de ser filiado

aos Sindicatos filiados e defende
seu fortalecimento como entidade
representativa, a fim de trazer ganhos
concretos ao Servidor municipal.
A entidade que se filia à Fesspmesp recebe uma certificação e tem
à sua disposição uma série de benefícios. Entre eles: apoio jurídico
e técnico; apoio em eleições, eventos e mobilizações; cursos de formação sindical e muito mais.
INFORMAÇÕES - Mais informações sobre filiação e benefícios, ligue na Federação: (19) 3621.6176
e fale com a Joelma. Você também
pode obter mais esclarecimentos
pelo e-mail fesspmesp@hotmail.com

SECRETÁRIO de Finanças da Fesspmep, Cláudio Santos (Ted), entrega certificado
de filiação e cumprimenta representante dos Servidores de Peruíbe

Filiação do Sindicato de Junqueirópolis

Entidade de Boituva recebe certificado

MAURO (MARÍLIA)

Entrega de certificado para Mogi Guaçu

1) Assessoria jurídica
2) Assessoria técnica
3) Assessoria em eleições
4) Apoio em mobilizações
5) Curso de formação
6) Espaço para publicação
7) Apoio de 14 regionais
8) Assessoria de imprensa
e de comunicação
9) Curso de qualificação
10) Assessoria em processo
de negociação
11) Orientação sindical

Certificação de filiação de Mauá

PROCESSO DE CRIAÇÃO

Apoio na fundação de Sindicatos

Representatividade
“A criação de Sindicatos em municípios é um momento de muita alegria para nós, mas em especial para
os trabalhadores. Levamos esperança para Servidores que antes não tinham representatividade e sofriam
com abusos das Administrações Municipais. Na prática, é a Federação
cumprindo seu papel na luta permanente pela organização sindical dos
Servidores públicos municipais do
Estado de São Paulo.”

A Fesspmesp tem trabalhado na
fundação de entidades sindicais.

Além de cursos de formação aos
diretores recém-eleitos, ajudamos

Damos total apoio nesse proces-

na estruturação da nova entidade.

so, que vai desde a publicação de

Superadas estas etapas, já com

edital até a entrega da Certidão Sin-

o trabalho de sindicalização, o Sin-

dical, feita pelo Ministério de Tra-

dicato passa a ter condições de se-

balho e Emprego (MTE).

guir com o seu trabalho.

Fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Águas da
Prata (acima); e de Brotas e Torrinha
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Automóveis zero, ampla sede, apoio em manifesta

Estrutura da Fesspmesp con
Ampla sede em Americana/SP, 14

tro e com equipamento de som, que

regionais divididas em pontos es-

atendem à demanda de uso con-

tratégicos do Estado e um escritó-

forme a proximidade das cidades.

rio na Praça da Sé na Capital. Tudo

Com isso, Praia Grande, Cruzeiro

isso faz a Fesspmesp possuir ex-

e Mauá receberam o primeiro; Be-

celente estrutura para atender Sin-

bedouro, Guaíra, Ribeirão Preto e

dicatos filiados.

Tanabi, o segundo; Jaú, Taquaritin-

REGIONAIS - Para agilizar e am-

ga, Marília e Martinópolis, o tercei-

pliar a atuação da Federação, ela

ro; e Mogi Guaçu, Itu e Araçatuba,

foi divida em regionais (veja mapa

o quarto veículo.

CARROS NOVOS - Trarão mais agilidade e ampliarão alcance na base

ao lado). Todas recebem recursos

Outros serviços oferecidos pela

e todo apoio para desenvolverem

nossa entidade destacam-se: 1) As-

sobre editais, atas, estatutos, regis-

urnas e cédulas, e todo apoio em

seus trabalhos de formação, mobili-

sessoria jurídica - A Fesspmesp

tros cartorais, atualizações junto ao

geral para a realização do pleito.

zação e assessoria aos filiados.

concede apoio jurídico a filiados;

MTE e CNPJ.

4) Formação de dirigentes - Em

VEÍCULOS - Recentemente, com

2) Assessoria técnica - Por meio

3) Assessoria para eleições -

razão da estrutura, nossa Federa-

o intuito de proporcionar maior agi-

da assessoria técnica, é feita a as-

A Fesspmesp propicia assessoria

ção consegue preparar membros

lidade dos trabalhos e de ampliar o

sistência da fundação de Sindicato

para as eleições nos Sindicatos:

da entidade para ministrarem cur-

alcance da base, foram entregues

até o recebimento da Carta Sindi-

editais (publicações), mesários, veí-

sos de formação sindical a outras

quatro veículos, todos zero-quilôme-

cal. A Federação também orienta

culos, coordenador de mesários,

lideranças.

Cláudio (o Ted)
Sindicato de Suzano

SUCESSO - Federação ministra curso de formação sindical em Junqueirópolis

“Nossa Federação dá total apoio a
Sindicatos filiados quando estão em período eleitoral. Ou seja, organizamos
toda a eleição a fim de evitar maiores
problemas durante o pleito. Auxiliamos
aos companheiros com importantes
orientações, além de conceder todo suporte estrutural. O planejamento antecipado do processo eleitoral é fundamental. Contem conosco.”

FEDERAÇÃO INVESTE EM COMUNICAÇÃO

Agilidade na informação será prioridade
Nossa Federação acredita nos
efeitos da comunicação. Por isso,
passa a investir forte no setor.

mico, fácil de navegar, terá vídeos,
enquetes e muito mais.
REDES SOCIAIS - Agora, você

JORNAL - A meta da entidade é

pode acompanhar as principais mo-

fazer seis jornais por ano. Na publi-

bilizações e trabalhos da nossa Fe-

cação iremos trazer um balanço das

deração por meio das redes sociais:

principais ações da Fesspmesp.

Youtube, Facebook, Twitter e Flickr.

NOVO SITE - Até o final de agos-

Em breve, os links vão estar dispo-

to, iremos colocar no ar o novo site

níveis, com destaque, no novo site

da Federação. Ele será mais dinâ-

da entidade.

Acesse www
.f
esspmesp
.com.br
www.f
.fesspmesp
esspmesp.com.br

Denilson Bandeira
Sindicato de Guarulhos
“A comunicação sindical é fundamental para trazer ganhos à classe trabalhadora. Aprendi que quando bem feita ela organiza, mobiliza e informa o
trabalhador sobre seus direitos e deveres. Eu e nossa equipe de comunicação da Fesspmesp estamos trabalhando muito, a fim de profissionalizar cada vez mais o setor. Vamos
melhorar ainda mais.”
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ação, organização de eleições, formação sindical

ntribui para seu crescimento

QUATRO VEÍCULOS - Aires Ribeiro, Ted e demais lideranças da Fesspmesp durante entrega de veículos zero-quilômetro

LEME (ITU)

ESTAMOS EM TODO O ESTADO
12 Taquaritinga

13 Bebedouro

Coordenador - Gilberto Favero

14 Guaíra
Coordenador - José Avelino Barros

Coordenador - Lourival Rosa Basílio

11 Marília
Coordenador - Mauro

Papel das Regionais

Cirino de Andrade

10

“As 14 regionais da Fesspmesp organizam e participam das mobilizações do setor público. Têm por objetivo aproximar a Federação dos Sindicatos, discutir as questões regionais,
trazer fortalecimento político, financeiro
e administrativo. Tudo isso resulta em
melhor assistência aos companheiros.
Temos por meta, também, multiplicar
o número de Sindicatos filiados.”

Martinópolis

Coordenador - Maria
Regina Leite

9

Araçatuba

Coordenador - Mauro
José Pereira

8
7

Jaú

Tanabi

Coordenador - Alessandro José Pollo

Coordenador - Ademir Gabriel Andreolli

6 Ribeirão Preto
Coordenador - Wagner de Souza Rodrigues

5

Mogi Guaçu

2

Coordenador - Valdomiro Suterio

4 Itu
Coordenador - José Flamino Leme

Mauá

Coordenador - João Gilberto de Oliveira

3 Cruzeiro
Coordenador - Gilmar de Abreu Alves

1

Praia Grande

Coordenador - Givanildo Berto da Silva
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Secretaria da Mulher atuante
A Fesspmesp tem uma Secretaria da Mulher muito participativa.
Liderada pela companheira Maria Cláudia Adum (Tatuí), o setor defende a necessidade de valorizar o
trabalho das mulheres, que ao longo dos anos mostram seu valor e
conquistam merecidos espaços.
Prova disso é o número elevado
de mulheres, inclusive dentro de nossa Federação, que presidem entidades sindicais.
ATENÇÃO, LIDERANÇAS FEMININAS: se engajem nessa luta. Procurem a Fesspmesp!

ENCONTRO - Segundo encontro de mulheres em Tatuí reúne lideranças do Estado

Queremos o Ministério do Trabalho

CLÁUDIA (TATUÍ)

no controle do cadastro sindical
Durante visita do ministro Brizola

o cadastro e controle do registro sin-

nejamento [defensor dos interesses do

Neto à Força Sindical, dia 29 de ju-

dical do setor. Questionado, Brizola de-

patrão] controle a organização sindical”.

nho, nosso presidente Aires Ribeiro fa-

fendeu que cabe ao Ministério do Tra-

SUCESSO - Nosso presidente ain-

lou da preocupação da entidade pela

balho o controle do registro. Aires afir-

da declarou total apoio do setor ao mi-

falta de definição de qual ministério fará

ma: “Não podemos admitir que o Pla-

nistro Brizola e desejou sucesso!

29/6 - Aires diz a Brizola considerar inaceitável o Planejamento controlar o registro sindical

IVANDRO (GUARULHOS)

Aires, Brizola Neto e Denilson Bandeira

Secretaria da Mulher
“Os Sindicatos têm por obrigação
ter uma Secretaria da Mulher atuante.
Elas representam entre 60 e 70%
dos Servidores públicos municipais.
Nosso trabalho deve ser realizado em
conjunto com outros órgãos, como
a Delegacia da Mulher, o Creas e o
Conselho da Mulher.”

PRESENTE NAS DISCUSSÕES EM NÍVEL NACIONAL
A luta da Fesspmesp pelos direitos do Servidor não se limita apenas em São Paulo. Veja:

CÂMARA DOS DEPUTADOS - Audiência Pública debateu OIT 151.
CONFERÊNCIA INTERNACIO-

6º CONGRESSO - Participamos

NAL - Marcamos presença na 1ª

do Congresso da Força Sindical com

Conferência Sindical Internacional

cerca de quatro mil dirigentes.

organizada pela CSPB.

CÂMARA DO SETOR PÚBLICO
NO CONSELHO NACIONAL DO
TRABALHO - Somos representados
por Rubens, Cristina e Aires.
GRUPO DE TRABALHO - Nomeado pelo MTE, o Grupo de Trabalho

Grupo de Trabalho

do Setor Público tem como repre-

“O Grupo de Trabalho é composto
por pessoas que têm grande conhecimento do setor público e se dedicam
em apresentar projetos de organização. Na prática, o grupo apresenta
muitas ideias a fim de garantir mais
conquistas para o Servidor. Lutamos
pelo direito de greve, manutenção de
contribuição sindical, liberação de dirigentes sindicais, entre outros.”

sentante o dirigente Ivandro Moreira (Sindicato de Guarulhos).

EM PESO - Servidores comparecem em peso no 6º Congresso da Força Sindical

Rubens, Aires e Cristina em Brasília
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Cursos de qualificação

preparam lideranças
Nossa Federação visa um sindi-

DETALHES - Os cursos tratam de

sos nas regiões, a fim de contem-

calismo forte e de grande represen-

como funcionam a estrutura sindi-

plar o maior número de participan-

tatividade. Trabalha para que seus

cal brasileira, o papel do Sindicato,

tes. A qualificação é fundamental

dirigentes tenham qualificação para

o papel do dirigente sindical, orça-

para a prática sindical. Os ganhos

bem representar o Servidor.

mento e previdência municipal, con-

serão concretos e o Servidor terá

tabilidade sindical, secretaria sindi-

lideranças ainda mais preparadas

cal, entre outros.

para defender seus interesses.

Para isso, além das palestras ministradas nos Sindicatos, com as novidades do sindicalismo nacional, a

COMO FUNCIONA - A Federação

INFORMAÇÕES - Saiba mais

Fesspmesp oferece cursos de qua-

faz um levantamento da carência

pelo telefone (19) 3621.6176 ou en-

lificação para os dirigentes sindicais.

dos dirigentes e organiza os cur-

vie e-mail fesspmesp@hotmail.com

São eles
1) Estrutura sindical brasileira
2) Papel do Sindicato
3) Papel do dirigente sindical
4) Orçamento municipal
5) Contabilidade sindical
6) Secretaria sindical
7) Previdência municipal

QUALIFICAÇÃO - Curso prepara dirigentes da região de Martinópolis; evento também teve a participação de lideranças de todo o Estado de São Paulo

RUBENS (SÃO VICENTE)

TONINHO (OSASCO)

REGINA (MARTINÓPOLIS)

WAGNER (RIBEIRÃO PRETO)

Conselho Nacional

Saúde e Previdência

Atuação no Interior

Trabalho da Fesspmesp

“Por meio da Câmara do Setor Público, as Centrais Sindicais fazem as
suas reivindicações. Nós, da Federação, somos os responsáveis por levar essas reivindicações ao Conselho Nacional do Trabalho (CNT). Eu e
a Cristina de Itapira somos os titulares, e o Aires é suplente. Na Câmara
discutimos questões importantes,
como a regulamentação da OIT 151.”

“A Fesspmesp promove palestras
sobre Previdência para os Servidores públicos. Ainda faz um trabalho
de orientação sobre segurança e saúde nos Sindicatos. Está sendo iniciado mais um trabalho sobre a aposentadoria especial para os profissionais
da saúde e das guardas municipais.
Agora, não é só para dirigentes, mas
para todos os filiados.”

“No Interior são mais coronéis que
estão à frente das Administrações.
Muitos deles não dão prioridade aos
direitos dos Servidores. Com a intervenção da Federação, hoje, o prefeito de Martinópolis e os de outras cidades da região recebem os Sindicatos não como partidos políticos, mas
como uma instituição comprometida
com os interesses do Servidor.”

“Por sua atuação arrojada em todo
o Estado de São Paulo, o Sindicato
dos Servidores de Ribeirão Preto e
os demais Sindicatos que faziam parte da antiga federação sentem orgulho de pertencer ao quadro de filiados da Fesspmesp. Fico ainda mais
satisfeito porque a Federação nos representa também em nível nacional.
O bom trabalho deve continuar.”
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Mobilização em defesa
da classe trabalhadora

Nossa Federação organiza, mo-

dores eram forçados a se desliga-

entidade. A pressão deu resultado!

biliza e participa de vários atos em

rem do Sindicato. Após a interven-

MARCHA DOS TRABALHADO-

defesa do Servidor municipal e da

ção da nossa Federação, os Servi-

RES - Realizada na avenida Pau-

classe trabalhadora em geral.

dores não foram mais intimidados.

lista em 2011, a Marcha teve parti-

Veja algumas ações:

ITAPEVI - Lá fizemos manifesta-

cipação em peso da nossa Fede-

ITIRAPINA - Na cidade de Itirapi-

ção na Câmara dos Vereadores em

ração. Demos todo apoio logístico

na, a Fesspmesp organizou forte ma-

apoio ao Sindicato, que não era re-

aos filiados. Levamos mais de 400

nifestação contra práticas antissin-

cebido pela Prefeitura para nego-

pessoas em um ato que reuniu cer-

dicais, que estavam ocorrendo por

ciar os interesses do trabalhador.

ca de 80 mil trabalhadores.

parte da Administração. Os trabalha-

A Administração não reconhecia a

MARTINÓPOLIS - Em Martinópolis apoiamos a luta do Sindicato,
que pleiteava pagamento de salá-

FOTO MAIOR - Marcha da classe trabalhadora; acima, greve em Nova Odessa; abaixo, Fesspmesp na linha de frente contra a desindustrialização

rios atrasados e cobrava mais respeito para com o trabalhador.
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Intervimos em conjunto com entidades da região, além de outras Centrais, para que não ocorresse a demissão, sem motivos, de uma direGREVE - Apoiamos a greve dos Servidores municipais de Leme por mais avanços

tora do Sindicato dos Servidores.

Nossas principais bandeiras de luta
cal; 7) Direito de participação de gre-

Entre as principais bandeiras de luta

ve; 8) Defesa da unidade sindical na

de nossa Federação está:
1) Valorização do funcionalismo pú-

base; 9) Pemanência do sistema con-

blico municipal; 2) Fortalecimento da

federativo. Além disso, lutamos contra

estrutura sindical; 3) Regulamentação

a desindustrialização, o fim do fator pre-

da OIT 151; 4) Manutenção da contri-

videnciário, 40 horas para os trabalha-

buição sindical com extensão aos Ser-

dores da iniciativa privada, continuidade

vidores estatutários; 5) Redução de jor-

do Ministério do Trabalho no cadastro

nada; 6) Liberação de dirigente sindi-

LIDERANÇAS debatem regulamentação da OIT 151, em Americana

dos Sindicatos do setor, entre outros.

