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BALANÇO DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2012

Federação avança e vem
ainda mais forte em 2013
A CRIAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES FOI UM DOS DESTAQUES

LIDERANÇAS de Federações e Sindicatos apoiam a formação da Confederação;
abaixo: Cláudio dos Santos (Ted), nosso
secretário de finanças, fala da necessidade da criação de uma nova entidade

DIVERSAS entidades sindicais de todo o País comparecem em peso à criação da nova Confederação, ligada à Força Sindical

Nossa Federação faz um balan-

culos zero quilômetro, ampliou o nú-

ticipou de importantes eventos na

OBJETIVOS - Nosso presidente

ço positivo dos últimos seis meses

mero de filiados, investiu na comu-

defesa do Servidor e teve papel fun-

Aires Ribeiro afirma: "2013 será um

de 2012. Nesse período, estruturou

nicação da entidade, passou a di-

damental na criação da Confede-

ano de muito trabalho na defesa do

ainda mais as 14 Regionais, inclu-

vulgar lutas e conquistas dos Sin-

ração dos Servidores Públicos Mu-

funcionalismo do Brasil. O setor está

sive com a aquisição de cinco veí-

dicatos parceiros (site e jornal), par-

nicipais ligada à Força Sindical.

organizado e mais forte".

CARAPICUÍBA É

CRUZEIRO TEM

Sindicato dos Servidores se filia à

Contemplados com o curso de

Fesspmesp. Entrega do Certificado

Formação Sindical são da cidade

CURSO DA FESSP

MAIS UM FILIADO
ocorreu em novembro.

Página 4

JESSÉ (centro) recebe nosso Certificado

de Cruzeiro e região.

Página 4

GILMAR de Abreu discursa no evento

ACESSE! COMPARTILHE! WWW.FESSPMESP.COM.BR
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EDITORIAL

Alegria e preocupação
COMPANHEIRO(A): 21 de novembro

balhos bem-sucedidos à frente da Fess-

mãos para organizar o setor público

de 2012 é uma data que ficará de vez

pmesp. Sei das dificuldades que iremos

de todo o País. Sabemos do imenso tra-

guardada em minha memória. Neste dia,

encontrar, porém, hoje estamos ainda

balho e da imensa dificuldade que tere-

durante o 1º Seminário Nacional do Se-

mais fortes e preparados para defender

mos. Conto com o apoio do grupo e da

tor Público da Força Sindical, fui esco-

os interesses do Servidor municipal de

equipe que temos, como também com o

lhido para presidir a nova Confederação

São Paulo e de todo Brasil.

apoio da Força Sindical porque só assim

dos Servidores Públicos Municipais.
Agradeço muito o empenho de lideranças da Fesspmesp e das Federa-

Divido essa importante conquista em

conseguiremos construir uma Confede-

dois momentos antagônicos: alegria e

ração forte e representativa que venha de

preocupação.

fato fortalecer a nossa categoria.

ções do Estado do Mato Grosso (Fess-

ALEGRIA - Por criarmos a Confede-

A Confederação dos Servidores Mu-

pmemt) e Espírito Santo (Fespufemes).

ração dos Servidores Públicos Munici-

nicipais surge com projetos e metas,

Todas, sem exceção, tiveram partici-

pais. Uma entidade que nasce da base,

compromissada em garantir mais dig-

pação decisiva, inclusive as mais de 120

vinda dos Sindicatos. Uma entidade

nidade e a valorização do funcionalis-

Públicos Municipais), da Confederação do

entidades sindicais de todo o País, que

que nasce para atender às necessi-

mo. A nova entidade será fundamental

Sindicato dos Servidores Públicos Munici-

compareceram em peso.

dades dos Sindicatos e dos trabalha-

para organizar, verdadeiramente, o se-

dores de sua base.

tor público em todo o País. Estamos

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

pais e do Sindicato dos Servidores de Ame-

EXPERIÊNCIA - Pretendo levar para

ricana e Nova Odessa. Fale com Aires pelo

a Confederação as experiências acu-

PREOCUPAÇÃO - Pela grande res-

muladas em mais de seis anos de tra-

ponsabilidade que está em nossas

e-mail fesspmesp@hotmail.com

Aires aborda
setor público
na Bahia e
Mato Grosso

Nosso presidente Aires Ribeiro foi
um dos palestrantes da plenária da
Força Estadual da Bahia, que ocorreu em Salvador, no mês de agosto.
Na ocasião, ele falou da organiza-

juntos, companheiros. A luta continua.
OBRIGADO PELA CONFIANÇA!

CONFERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

Acata propostas da Fesspmesp
A Fesspmesp, representada pelo

máticos. Nossa Federação participou

co, que será apresentado em nova

nosso secretário de imprensa De-

do debate "Governança, Participação

conferência no Rio de Janeiro, ain-

nilson Bandeira, teve participação

Social e Diálogo Federativo".

da sem data definida. Nesse even-

decisiva na 1ª Conferência Estadual

Com as propostas aprovadas,

to, será decidido se as nossas pro-

de Desenvolvimento Regional de

que vão se somar às demais para

postas seguirão para aprovação fi-

São Paulo. Membros da conferên-

a elaboração de um documento úni-

nal em Brasília.

cia acataram nossas propostas de
cursos de capacitação para dirigentes sindicais e para o Servidor
público e participação social.
EVENTO - A conferência foi realização sindical do setor público e da
agenda de luta da Força Sindical para
o funcionalismo municipal.
MATO GROSSO - O evento ocorreu também em agosto, no Paiaguás
Palace Hotel, em Cuiabá. Aires afirma: "Fiquei muito feliz em participar
da plenária. Tratei de vários assun-

da, em setembro, pelo Centro de Estudos e Pesquisas de Administração
Municipal (Cepam), que fica na USP.
O evento debateu diversos eixos te-

DENILSON Bandeira (à direita) durante importante participação na Conferência

CIÊNCIAS DO TRABALHO DO DIEESE

Federação tem um membro
O Dieese apresentou, em agosto, a primeira turma de alunos do curso de Ciências do Trabalho.
A Fesspmesp conta com um parti-

tos, entre os principais a organização
do setor público no País e o fortalecimento do setor dentro da Força.

cipante de peso: Denilson Bandeira,
nosso secretário de imprensa. Ele foi
um dos 42 alunos selecionados para
cursar o bacharelado.

DENILSON durante apresentação

Força destaca
nosso novo site
O novo site da Federação foi citado, em julho, na página da Força
Sindical. A Central destacou: "Uma
página mais dinâmica, com muitas
informações, links para as redes sociais, vídeos, enquetes e várias fotos. Esses são os novos atrativos
do site da Federação".

www.fesspmesp.com.br
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ENTIDADE DE LUTA

Aires é eleito presidente da nova
Confederação dos Servidores
Nosso presidente Aires Ribeiro foi

de seis anos vem trazendo resulta-

escolhido para presidir a Confede-

dos concretos para a Fesspmesp

ração dos Servidores Públicos Mu-

(leia editorial ao lado).

nicipais. A criação da entidade

CRISTINA - A coordenadora da

aconteceu em novembro durante o

Secretaria Nacional do Setor Públi-

1º Seminário Nacional do Setor Pú-

co da Força Sindical, Cristina Hele-

blico da Força Sindical.

na, disse que a Força soube reco-

Além da Fesspmesp, as Federa-

nhecer o setor público e a Confe-

ções do Estado do Mato Grosso

deração dos Servidores nasce for-

(Fesspmemt) e Espírito Santo (Fes-

te com o apoio da Central.

pufemes) tiveram participação deci-

Vale lembrar que quando a For-

siva. Mais de 120 entidades sindicais

ça realizou o 6º Congresso (em

estiveram presentes no evento.

2009), tinha 62 Sindicatos filiados
e representava 240 mil Servidores.

DESAFIO - Aires pretende levar
para a Confederação muitas experiências de um trabalho que há mais

LIDERANÇAS de entidades do setor público elegem Aires Ribeiro presidente da
nova Confederação dos Servidores Públicos Municipais, ligada à Força Sindical

NEGOCIAÇÃO COLETIVA E DIREITO DE GREVE

Centrais definem
documento unitário
TIVEMOS PARTICIPAÇÃO DECISIVA!

A Fesspmesp, representada por Ai-

batidas e eliminadas algumas diver-

res Ribeiro, o secretário-geral Rubens

gências que existiam entre as Cen-

Fagundes e o tesoureiro Cláudio dos

trais, quando o assunto era nego-

Santos (o Ted), juntamente com lí-

ciação coletiva e direito de greve.

deres das Centrais Força, CUT, No-

DOCUMENTO - Após consenso,

va Central, CTB, UGT e CSP partici-

foi elaborado um documento unitá-

pou, em setembro, de uma mesa de

rio destinado ao governo federal

negociação para tratar de temas re-

com o posicionamento das Centrais.

lacionados ao Servidor.
DIVERGÊNCIAS - Na reunião,
coordenada pelo Dieese, foram de-

Aires afirma: "Nossa Federação
está na linha de frente para obter
essas conquistas”.

Atualmente são 358 entidades e
mais de 638 mil Servidores.

PARTICIPAMOS DE SEMINÁRIO
DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA
Nosso presidente Aires Ribeiro, jun-

co, Antonio Rodrigues dos Santos,

tamente com o presidente do Sindi-

participou do 2º Seminário Nacional

cato dos Servidores de Araçatuba,

de Previdência Pública, realizado em

Mauro José Pereira, e o vice-presidente

Porto Alegre, no mês de agosto.

do Sindicato dos Servidores de Osas-

O tema principal foi "Uma Perspectiva dos Regimes Próprios de
Previdência Social - RPPS".
Aires afirma: "Enquanto estamos
discutindo se o RPPS é vantajoso,
lá eles estão debatendo o gerenciamento do Fundo e as formas de aplicação. Voltamos com uma boa ba-

TONINHO (Osasco) - à esquerda, e
Mauro José (Araçatuba) no vento

gagem do seminário e com uma visão muito mais ampla".

ESTIVEMOS NO CICLO DE DEBATES
DO CENTRO DE MEMÓRIA SINDICAL
O Centro de Memória Sindical realizou, em outubro, o Ciclo de Debates com o assunto: "Sindicalismo e
Movimentos Sociais na Imprensa, Comunicação Sindical e Novas Mídias".
Denilson Bandeira representou a Fe-

REPRESENTANTES das Centrais Sindicais, Federação e Sindicatos definem importante documento unitário em prol dos Servidores públicos municipais

deração e falou sobre o trabalho de
comunicação da Fesspmesp.

DENILSON fala do trabalho da Fesspmesp
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MAIS DOIS PARCEIROS

Sindicatos de Carapicuíba e Tupã
recebem Certificado de Filiação
Com a missão de organizar o setor público em todo o Estado de São
Paulo, a Fesspmesp deu outro importante passo: em novembro, entregamos o Certificado de Filiação
para o Sindicato dos Servidores Mu-

DIRETORIA de Tupã recebe camisetas

nicipais de Carapicuíba (Sindfusmc).
Nosso presidente Aires Ribeiro fa-

TUPÃ - Recebeu nosso Certifica-

lou do compromisso da Federação

do de Filiação em setembro. Esti-

com o Servidor e abordou a atuação

veram presentes a companheira
PRESIDENTE do Sindicato de Carapicuíba, Jessé Fernandes, recebe o Certificado
de Filiação da Fesspmesp. A cerimônia de entrega contou com a presença em peso
de membros da Federação e lideranças de entidades da região

Regina Leite (da Regional de Marti-

afirma: "Essa parceria nos dará

PARTICIPANTES - Além do Aires,

dos Santos - Ted (Suzano), além do

mais forças para lutar por melho-

participaram nossos secretários

tesoureiro Lucas Santos Oliveira, o

res benefícios para o funcionalis-

Cláudio dos Santos, o Ted (finan-

presidente do Sindicato de Tupã,

mo. O Servidor de Carapicuíba re-

ças) e Denilson Bandeira (comuni-

Marcos Antonio Barbosa, e Mauro,

cebe salários baixos, mas, com

cação). Muitos companheiros da

da Regional de Marília.

apoio da Fesspmesp, tenho certe-

região, como os de Itapevi e Osas-

za, que isso vai mudar”.

co, também compareceram.

da entidade nos últimos anos.
JESSÉ - O presidente do Sindfusmc, Jessé Fernandes Cassundé,

REAFIRMAR COMPROMISSOS

FEDERAÇÃO VAI
À ENTIDADES DA
REGIONAL DE
MARTINÓPOLIS
O fortalecimento do setor públi-

tas vantagens! Ligue (19) 3621.6176.

Nossa Federação vem percorrendo todo o Estado a fim de garantir
o curso de Formação Sindical para
lideranças do setor público.
CRUZEIRO - No final de outubro,
mais um curso foi ministrado pela

te Aires Ribeiro, juntamente com a

nossa Federação. Os contempla-

coordenadora Maria Regina Leite,

dos foram os companheiros do Sin-

para refirmar compromissos.

Filie-se à Fesspmesp! Tenha mui-

Contempla lideranças de Cruzeiro

pmesp. Por isso, nosso presiden-

des da Regional de Martinópolis

de São José do Rio Preto), Cláudio

CURSO DE FORMAÇÃO SINDICAL DA FESSPMESP

co é a principal bandeira da Fess-

visitou em novembro várias entida-

nópolis), Alessandro Pollo (Regional

dicato dos Servidores de Cruzeiro,
Queluz, Bananal e região. Além dis-

AIRES ministra nosso Curso de Formação, muito bem aceito pelos participantes

so, o curso beneficiou lideranças do

Os temas abordados e ministra-

lização e Ação; Formação Sindical;

Sindicato dos Aposentados de Cru-

dos pelo nosso presidente Aires

Organização/Administração Sindical

rabá Paulista, Rosana e Narandiba.

zeiro, que aprovaram a iniciativa.

Ribeiro foram: Organização, Mobi-

e Negociação Coletiva no Setor.

Maria Regina e Aires em Panorama

Nossos diretores visitam Narandiba

Fesspmesp vai ao Sindicato de Marabá

Sindicato de Rosana recebe Federação

CIDADES VISITADAS: Junqueirópolis, Panorama, S. Mercedes, Ma-

www.fesspmesp.com.br -
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AGORA NO JORNAL

Fesspmesp divulga as principais
conquistas e lutas das Regionais
Desde julho de 2012, nossa Federação vem divulgando as principais lutas e conquistas de Sindicatos parceiros em nossa
página na web (www.fesspmesp.com.br). Agora, a partir desta edição, vamos fazer o mesmo no jornal da entidade. É importante que os companheiros enviem as informações para o e-mail fesspmesp@hotmail.com ou falem com o nosso secretário de
imprensa, Denilson Bandeira. CONFIRA NAS PRÓXIMAS PÁGINAS OS DESTAQUES DE ALGUMAS ENTIDADES.
REGIONAL ITU

TIETÊ GARANTE INSALUBRIDADE PARA
FAXINEIRAS E REINTEGRA TRABALHADOR
O Sindicato dos Servidores Municipais de

causa em 2007. Segundo a presidenta do Sin-

Tietê obteve grandes vitórias. Uma delas se

dicato, Vali Aparecida Borges, o trabalhador

deve à ação conjunta impetrada pela entida-

ficou muito feliz. Ela afirma: “Com mais essa

de, que conseguiu para os trabalhadores da

vitória combatemos outra injustiça que per-

faxina insalubridade em grau médio (20%

durava. Apesar das dificuldades, o Sindicato

sobre o salário mínimo), representando um

de Tietê segue firme na luta”.

valor de R$ 124,40, à época.
VALI Aparecida Borges é presidente do Sindicato de Tietê

MEMÓRIA - “Em 2011, a pressão do Sin-

OUTRA CONQUISTA - Reintegração de um

dicato também foi fundamental para reinte-

Servidor que havia sido demitido por justa

grar mais cinco trabalhadores”, arremata Vali.

REGIONAL MARÍLIA

MARÍLIA GANHA AÇÃO E PREFEITURA TERÁ DE

PAGAR R$ 8,1 MILHÕES EM ATRASADOS AO IPREMM

FESTA EM BOITUVA
REÚNE MAIS
DE 500 PESSOAS
O Sindicato dos Trabalhadores do

A Prefeitura de Marília foi conde-

DÍVIDA - O valor se refere à dí-

Serviço Público de Boituva realizou,

nada a pagar R$ 8,1 milhões em

vida da Administração Bulgareli/To-

dia 27 de outubro, uma grande con-

atrasados ao Instituto de Previdên-

ffoli que vinha de dezembro de

fraternização para comemorar o Dia

cia do Município de Marília (Ipremm),

2010 a janeiro/maio de 2011.

após perder o processo movido pelo

Nesse período não foram repas-

Sindicato dos Servidores Públicos

sados os valores das contribuições

Municipais de Marília (Sindimmar).

previdenciárias dos Servidores muni-

A sentença foi dada pela juíza da

cipais ao instituto. O valor de R$ 8,1

3ª Vara Cível, Daniele Mendes de

milhões também se refere à corre-

Melo, e publicada em setembro.

MAURO é presidente do Sindimmar

ção monetária do período de atraso.

do Servidor. A data oficial é 28 de
outubro e a festa teve a presença
de mais de 500 pessoas. Entre elas,
nosso presidente Aires Ribeiro e
outras importantes lideranças.

VOTUPORANGA

CHAPA 2 É ELEITA

REGIONAL TANABI

Com 55% dos votos válidos, o Ser-

TANABI CONQUISTA VITÓRIA JUDICIAL

vidor de Votuporanga elegeu, em novembro, a Chapa 2, que é encabeça-

Ação impetrada pelo Sindicato dos

lores devidos aos Servidores, porém,

da por Inácio Pereira de Oliveira. A elei-

Servidores Municipais de Tanabi ga-

a Administração entrou com recurso.

ção transcorreu em conformidade

rantiu o retorno de benefícios con-

Mas em outubro saiu a sentença fi-

com o seu Estatuto. O pleito vitorioso

quistados em 2004. A sentença dada

nal: a Prefeitura foi condenada a pa-

foi coordenado pela Fesspmesp, sob

em 2011 pela Justiça do Trabalho

gar os débitos da primeira vitória e ain-

condenou a Prefeitura a quitar os va-

da terá que arcar com os honorários.

a liderança do secretário de finanças
Cláudio dos Santos, o Ted. Quatro
ARAKEM na contagem de votos

chapas estavam na disputa.
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REGIONAL PRAIA GRANDE

Greve geral liderada pelo Sindservsv

garante salários e benefícios atrasados
MOVIMENTO VITORIOSO - Mais de
500 Servidores lotam o Sindicato

Desde novembro, os Servidores

GREVE - Entre os dias 28 de de-

MARA - A presidenta do Sindica-

de São Vicente sofriam com atrasos

zembro e 4 janeiro, todos os Servi-

to, Mara Valéria Giangiulio, afirma:

de recebimentos e corte de horas-

dores aderiram à greve (mantendo

"Na data prometida, o prefeito cum-

extras. Os primeiros descontentes

30% do atendimento de urgência

priu o acordo. Fizemos um movi-

foram os trabalhadores da Saúde.

em Hospitais, da Guarda Municipal

mento justo e pacífico. Mais uma vez,

No mês seguinte, a falta de paga-

e os Agentes de Trânsito). O movi-

a união Sindicato/Servidor venceu".

mento de salários e benefícios con-

mento foi fundamental para que a

A greve garantiu o pagamento de

tinuou. Então, o Sindicato da cate-

Prefeitura assumisse o compromis-

salários atrasados e dos seguintes

goria organizou um movimento jus-

so com o Sindicato de quitar todos

benefícios: cesta-básica, vale-ali-

to na defesa do funcionalismo.

os débitos até 15 de janeiro.

mentação e vale-transporte.

REGIONAL SÃO PAULO

AÇÃO CONTRA
ADMINISTRAÇÃO
INTRANSIGENTE

Curso de Formação Sindical
da Fespmesp chega a Mogi

dservsv) está sob nova direção. Em
outubro, ocorreu a solenidade de posse da nova diretoria - gestão 2012/
2016. A companheira Mara Valéria
será a líder de um grupo composto
de ao trabalho de Rubens Fagundes.

ENCONTRO DAS
MULHERES REÚNE
70 COMPANHEIRAS

niu com lideranças do Sindicato de
Mogi das Cruzes para estudar entrar
com um ação contra a Administra-

O 4º Encontro das Mulheres Servi-

ção da cidade. O problema é que o

doras, realizado pelo Sindicato dos

prefeito Marco Bertaiolli se recusa a

Servidores Públicos Municipais de São

receber o Sindicato para tratar de as-

AIRES com o Jurídico do Sindicato

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Vicente (Sin-

por 32 pessoas. Ela dará continuida-

Em novembro, a Fesspmesp se reu-

suntos de interesse da categoria.

NOVA DIRETORIA
DE SÃO VICENTE
É EMPOSSADA

CURSO em Mogi reafirma a necessidade da qualificação do líder sindical

Vicente (Sindservsv), foi um sucesso.
Durante os dias 14, 15 e 16 de setem-

A Fesspmesp tem percorrido todo o

Apresentado pelo presidente da

bro, na Colônia de Férias da Federa-

Estado a fim de ministrar o curso de

Federação, Aires Ribeiro, os assun-

ção dos Empregados de Agentes Au-

Formação Sindical para dirigentes do

tos foram: Estrutura Sindical Brasi-

tônomos do Comércio (Feaac), em

setor público. Em julho, lideranças do

leira, o Papel do Sindicato, o Papel

Peruíbe, o evento reuniu 73 mulheres

Sindicato dos Servidores de Mogi das

do Dirigente Sindical, Orçamento e

a fim de debater a importância e o va-

Cruzes foram contempladas.

Previdência Municipal, entre outros.

lor da mulher na sociedade atual.

www.fesspmesp.com.br -
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Sindicato de Suzano investe
mais de R$ 15 mil em melhorias
O Sindicato dos Servidores de Suzano investiu forte na Casa do Servidor: melhorou a fachada da entidade e fez importantes modificações
na parte interna. Com isso, o trabalhador será ainda melhor atendido e
terá mais serviços à sua disposição.
Além disso, o Servidor passa a ter
novos computadores, novo mobiliário, arquivo amplo e muitas outras novidades. A sede fica na avenida Armando Salles Filho Oliveira, 555, no
Centro de Suzano.
O presidente do Sindicato e se-

NOVA fachada do Sindicato dos Servidores de Suzano

cretário de finanças da nossa Federação, Cláudio dos Santos (Ted),
afirma: "Não poupamos esforços
para que o trabalhador seja bem recebido em nossa sede. Está tudo
muito bonito e funcional. Porém, não
paramos por aí! Em breve o Servidor terá muito mais novidades".

ESTÁ NO AR O NOVO SITE DA ENTIDADE
Áde
NO
O Sindicato dos Servidores
Suzano também investiu no setor de comunicação: fez um novo site, que ficou muito mais bonito e atrativo, entrou nas
principais redes sociais (Facebook, Twitter, Flickr e Youtube) e criou importantes mecanismos para se comunicar com o Servidor por meio da página.
ACESSE www.sservidores.org.br e confira muitas novidades!

NOTÍCIAS DO SINDICATO DE OSASCO E REGIÃO (SINTRASP)
PCCS DA SAÚDE

TÉCNICO DE RAIO X

LEI EM JANDIRA

Servidor aprova Sindicato obtém
É derrubada
Plano de Cargos avanço concreto graças à pressão
GUARULHOS

Em setembro, o Sintrasp partici-

CHAPA 1 VENCE COM
92,08% DOS VOTOS

pou de reunião com o secretário de
Saúde, dr. Ewandro de Castro Ruck.
Na ocasião, pediu a retirada dos

Com grande comparecimento de

Técnicos efetivos do Hospital Cen-

eleitores aptos a votar, a Chapa 1 (Sin-

tral e a sua redistribuição.
PCCS agora é realidade em Jandira

O Sintrasp apresentou em setembro, no Teatro Municipal de Jandira, o Plano de Cargos (PCCS) dos
Servidores da Saúde. Mais de 200

O problema é que a empresa contratada não cumpriu com o acordado em reuniões anteriores e os Servidores estavam sendo muito prejudicados. O Sindicato agiu e venceu!

dicato Forte - Sempre com o Servidor),
PRESSÃO na Câmara dos Vereadores

O Sintrasp conseguiu, em setem-

venceu a eleição para renovação da

bro, importante conquista para os

diretoria do Sindicato dos Servidores

Vigias e Seguranças Escolares:

de Guarulhos (Stap), em setembro,

após forte pressão da entidade, os

com 92,08% dos votos válidos.

trabalhadores participaram, deba-

vereadores votaram pela retirada

teram e aprovaram o plano.

da pauta e arquivamento de dois

O PCCS foi elaborado por direto-

projetos de lei que prejudicavam os

res do Sindicato, uma Comissão de

Servidores. Segundo o Sindicato,

Servidores e pela Secretaria de Saú-

a presença da entidade na Câma-

de. Foram realizadas 10 reuniões

ra Municipal foi determinante para

para definir melhorias.

SINTRASP se reúne com secretário

encabeçada por Pedro Zanotti Filho

conseguir os avanços.

PEDRO Zanotti comemora vitória
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REGIONAL MOGI GUAÇU

COMPROMISSOS
Sindicato de Mogi
cobra Reforma
Administrativa

Sindissu conquista redução
da jornada para os Enfermeiros
O Sindicato dos Servidores Municipais de Sumaré (Sindissu), após
muita pressão junto à Administração,
conseguiu a redução da jornada de

TRABALHADORA É BALEADA

SINDICATO DE SUMARÉ COBRA SEGURANÇA

trabalho dos Enfermeiros de nível su-

tro, balearam uma enfermeira e leva-

perior. A carga horária passou a ser

ram celulares, relógios e um carro.
O presidente da entidade, Araken

de 150 horas mensais. A conquista

Lunardi, afirma: "O Sindicato está fir-

representa um aumento na qualida-

me na luta para impedir novas ocor-

de de vida dos Servidores.
APROVAÇÃO - A Câmara aprovou
VALDOMIRO explica Reforma

a redução da jornada de 200 para

O Sindiçu (Sindicato dos Servido-

150 horas. A medida alcança 100%

res de Mogi Guaçu) reuniu, em se-

dos profissionais de enfermagem. Os

tembro, os candidatos à Prefeitura da

Servidores pleiteavam a redução na

cidade. Na ocasião, com a presença

jornada há muito tempo e, depois de

de muitos Servidores, foi apresentado

muita luta do Sindissu, por meio de

o projeto de Reforma Administrativa.

reuniões e negociações, consegiu

Valdomiro Sutério, presidente do
Sindiçu, disse que o projeto foi elaborado em conjunto com os Servidores.
De acordo com a liderança, foram realizados alguns encontros durante todo
o ano para tratar sobre o tema. Ele

que o projeto fosse aprovado.

rências. A vida do Servidor vale muito
LIDERANÇAS pedem mais segurança

O Sindicato dos Servidores Municipais de Sumaré fez a Campanha
Saúde Pede Segurança, em agosto
passado. A iniciativa se deve ao ataque que Servidores sofreram no CIS
(Centro Integrado de Saúde). Na ocasião, cinco homens invadiram o Cen-

SANTA GERTRUDES
Servidores vão ter planos odontológico,
funerário e seguro de vida. Tudo grátis!

afirma: "Em nossa apresentação deixamos claro que o candidato eleito
terá plenas condições de aplicar as
mudanças necessárias”.

e deve ser preservada".

O Sindicato de Santa Gertrudes
conquistou recentemente plano
odontológico, seguro de vida e plano funerário. As conquistas vão
contemplar todo funcionalismo.

SERVIDORAS aderem à campanha

ATENÇÃO, FILIADOS

COMUNICADO
IMPORTANTE

A Fesspmesp defende a continuidade do recolhimento da Contribuição Sindical dos Servdores
Estatutários porque a prática obedece uma norma estabelecida na

REGIONAL RIBEIRÃO PRETO

RIBEIRÃO

Entidade exige
aplicação de lei

ACESSE NOSSO SITE

FIQUE BEM
INFORMADO

Desde julho de 2012, o site da Fesspmesp é atualizado quase todos os

Constituição Federal.
APOIO - Além disso, o Supremo
Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consideram a contribuição dos Servidores Estatutários constitucional.

Em Ribeirão Preto, o Sindicato dos

dias. São matérias de Sindicatos par-

Servidores Municipais cobra da Pre-

ceiros e ações da Federação na defe-

ATENÇÃO - Caso o município

feitura que aplique um decreto con-

sa do Servidor. Hoje, quem acessa a

não cumpra a lei, ações de cobran-

quistado pelo Sindicato que garante

nossa página fica por dentro da luta do

ças serão feitas pelos Sindicatos

setor público em todo o Estado. Na prá-

e pela nossa Federação.

a suspensão dos trabalhos externos
quando a umidade relativa do ar estiver abaixo dos 20%. A entidade quer
fiscalização nas Secretarias.

tica, fica bem informado.
Acesse! Divulgue! Compartilhe!

www.fesspmesp.com.br

Mais informações, ligue na Fesspmesp (19) 3621.6176 e fale no
Departamento Jurídico.
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