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SERVIDOR DE ITATIBA TEM UMA
FEDERAÇÃO FORTE E ATUANTE

PORÉM O ATUAL PRESIDENTE NEI PRETENDE SE DESFILIAR DA FESSPMESP E, POR CARGOS E INTERESSES PESSOAIS, QUER SE LIGAR A UMA ENTIDADE QUE AINDA NEM EXISTE. QUE VERGONHA!
Fotos: Agência Grita São Paulo e Júnior Montrazio

A Fesspmesp (entidade que
representa milhares de Servidores) vem combater a atitude da
atual diretoria do SSPMIM (Sindicato dos Servidores de Itatiba), que pretende se desfiliar da
nossa Federação.
Por interesses pessoais e cargos “importantes”, o presidente
Nei quer se aventurar em outra
entidade que ainda nem existe
e muito menos terá representatividade na defesa do Servidor.
Em razão disso, a diretoria da
Fesspmesp decidiu fazer um jornal exclusivo para o Servidor de
Itatiba e mostrar quem realmente sempre esteve com vocês.
Confira nas páginas a seguir
o trabalho da nossa Federação.

SEMPRE JUNTO - Desde o primeiro dia
(dos 17 da greve), nossa Federação esteve junto com os Servidores durante todos os passos da luta. Fornecemos toda
estrutura da Fesspmesp para o Servidor
sair vitorioso desta dura batalha. Agora,
a atual diretoria do SSPMIM pretende
traiçoeiramente prejudicar o Servidor

REPRESENTAMOS MAIS DE 140
SINDICATOS EM TODO O ESTADO
A Fesspmesp surgiu em 6 de
outubro de 2006, com 14 filiados.
Atualmente, já são mais de 140.
Mas não foi fácil. Somos a maior
Federação dos Servidores do
Brasil porque nascemos com objetivos, metas e compromissos.

SERVIDOR DE ITAPEVI já foi contemplado
por nossa estrutura em greve vitoriosa

Temos uma estrutura boa, que
tem contribuído para o nosso rápido crescimento. Na página 2,
você confere um breve resumo do
trabalho da Fesspmesp na luta
permanente em prol da organização e fortalecimento do setor.

EDITORIAL
PRESIDENTE AIRES
ALERTA SOBRE
TENTATIVA TRAIÇOEIRA
Na página 2, o Servidor de
Itatiba confere o editorial do presidente da Fesspmesp, Aires
Ribeiro, sobre a iniciativa traiçoeira da diretoria do SSPMIM.
LEIA E REFLITA!

CONFIRA NO SITE DA FEDERAÇÃO TODOS OS PASSOS DA GREVE
DOS SERVIDORES EM JUNHO DE 2014 - WWW.FESSPMESP.COM.BR
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PALAVRA DO PRESIDENTE

AIRES RIBEIRO é presidente da Fesspmesp (Federação dos Sindicatos dos Servidores Municipais do Estado de São Paulo), da Confederação dos Servidores Públicos Municipais e tesoureiro do Sindicato dos Servidores de Americana. Fale
com Aires: fesspmesp@hotmail.com

“Agora, Servidor, fica a
pergunta: será que precisamos mudar de federação ou mudar a atual diretoria da entidade?”

COMPANHEIRO É COMPANHEIRO E...
Ficamos surpresos e indignados
com o edital publicado no jornal
"Agora", edição de 8 de abril de
2015. Nele, o presidente do SSPMIM (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itatiba e Morungaba) convoca os Servidores
para autorizar o Sindicato a criar
uma nova federação e mudar sua
filiação da Central sindical.
Respeitamos o direito das pessoas em buscar novos caminhos
e opções. O que não aceitamos é
a forma traiçoeira e rasteira como
vem sendo encaminhado o processo pelo presidente Nei.
ENTENDA - Por tudo que fizemos e fazemos para os Servidores de Itatiba, inclusive pela própria entidade sindical, o mínimo que
esperávamos era: 1) Respeito; 2)
Honestidade; 3) Transparência.
Tudo que nasce de forma sorrateira no fundo tem algo que não cheira bem. Felizmente o Estatuto do
Sindicato estabelece que esta decisão tenha que passar pela autori-

zação dos trabalhadores, ou seja,
não ficando a mercê de interesse
pessoal, vaidade pessoal ou interesse financeiro do seu presidente.
Infelizmente têm presidentes que
buscam interesses pessoais, como
políticos partidários. Outros buscam
cargos nas entidades que lhe tragam status e massageam seus
egos. E o outro tipo são aqueles que
buscam retorno financeiro altíssimo.
Em razão disso, neste material
estamos nos apresentando. Aqui, o
Servidor fica por dentro de quem
somos, conhece nossa estrutura,
confere nossas principais ações em
prol do trabalhador, além do que propiciamos aos Sindicatos filiados.
Também, nesta publicação, estamos relembrando o empenho do coletivo da Fesspmesp na última greve dos Servidores de Itatiba.
Portanto, você, Servidor, terá a
oportunidade de decidir o que é
melhor para a categoria e não para
o presidente da entidade. Sabemos que o trabalhador de Itatiba

tem, hoje, como estrutura de apoio
um Sindicato fraco, com dirigentes
despreparados e acomodados,
porém apoiado por uma Federação que é a maior do Brasil, com
mais de 140 Sindicatos filiados,
tendo forte estrutura, com dirigentes preparados e experientes, além
de contar com o apoio da maior
Central do estado de São Paulo.
VEJA BEM - O Nei, atual presidente da entidade, propõe que o
Servidor continue com um Sindicato fraco e com dirigentes despreparados e acomodados. E o
que mudará para o Nei é que ele
passará a ter status, porque terá
um cargo "importante" na nova federação, que nascerá sem estrutura alguma, com uma central que
não conhecemos.
PERGUNTA - Agora, Servidor,
fica a pergunta: será que precisamos mudar de federação ou mudar a atual diretoria da entidade?
Reflita e fique ao lado de quem
luta por você. Não fique só!

SÃO MAIS DE 140 SINDICATOS FILIADOS

ESTRUTURA DA FESSPMESP CONTRIBUI PARA O SEU CRESCIMENTO
A Fesspmesp surgiu em 6 de
outubro de 2006, com 14 Sindicatos. Atualmente, já são mais
de 140 entidades filiadas que
representam 150 municípios.
Temos como meta a organização dos Servidores do estado e
o resgate da dignidade do setor, por meio da sua valorização.
Após quase nove anos, estamos
colhendo os frutos plantados dia
a dia com muita garra.

Atualmente, temos uma entidade estruturada, com dirigentes preparados para lutar pelos
interesses dos Servidores.
Temos 14 veículos novos equipados com som, veículos esses
que estiveram TODOS em Itatiba para contribuir na greve.
Temos um caminhão de som,
que tem percorrido todo o estado para fortalecer greves, protestos, mobilizações, entre ou-

tros. O caminhão onde chega faz
a diferença e ajuda na luta.
Temos uma equipe de eleições,
com pessoas competentes para
realizar pleitos legítimos.
Temos um Jurídico atuante,
que tem contribuído muito nas
ações em prol dos direitos do
funcionalismo municipal.
Temos uma comunicação ágil
que tem trabalhado com empenho para divulgar as lutas e con-

PARTE DA ESTRUTURA - São 14 veículos equipados com som e um caminhão de som que tem
fortalecido muitos movimentos na defesa dos interesses dos Servidores de Itatiba e do estado

tribuir com as entidades filiadas.
Temos uma equipe técnica especializada, que tem contribuído
para regularizar a documentação
de muitos Sindicatos.
Temos uma sede em Americana e um escritório na Capital.
Temos uma equipe que trabalha na formação e qualificação
dos dirigentes sindicais, com cursos sindicais na prática.
SAIBA MAIS NA PÁGINA 4
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ESTIVEMOS EM TODOS OS MOMENTOS
COM OS SERVIDORES NA GREVE DE 2014
FORAM 17 DIAS DE LUTA - Os companheiros tiveram o nosso apoio de campo, com 23 cidades presentes; apoio na comunicação, com a publicação de 12 matérias; além de todo apoio Jurídico no TRT
Campinas; INVESTIMOS MAIS DE R$ 30 MIL NO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES DE ITATIBA
Quem não se lembra da greve
de junho de 2014? Foram 17
dias de muita luta até garantirmos a acachapante vitória no julgamento do Tribunal Regional
do Trabalho da 15ª Região, em
26 de junho. Inesquecível.
Na ocasião, dez desembargadores consideraram o movimento legítimo e a Justiça puniu a
prefeitura com multa de R$ 100
mil por práticas antissindicais.
APOIO - Tivemos o apoio de
23 Sindicatos do setor público
de todas as regiões do estado
(veja quais são no box ao lado),
além do apoio de comunicação
e jurídico, inclusive no dia da sentença final.

Nosso advogado orienta Servidores

Nosso presidente Aires Ribeiro afirma: “Só foi possível conceder todo o apoio porque hoje
temos uma forte estrutura, aliás,
estrutura construída com muito

JURÍDICO
Os Servidores de Itatiba também
contaram com todo apoio Jurídico
da Fesspmesp. Atualmente, temos
nove advogados especializados em
questões do Servidor. Nossa equipe atuou em conjunto com o dr.
Rodrigo, do SSPMIM.

Olha o Nei aí comemorando a vitória. Agora quer nos trair e prejudicar o Servidor

CONFIRA AS CIDADES DOS
SINDICATOS QUE NOS AJUDARAM NA GREVE Americana, Aparecida, Boituva,
Campinas, Guarulhos, Itapira,
Itu, Iperó, Jaguariúna, Leme,
Marília, Mococa, Mogi Guaçu, Osasco, São Vicente, Suzano, Tatuí, Santa Gertrudes,
Votuporanga, Tambaú, Cosmópolis, Espírito Santo do Pinhal e Praia Grande.
trabalho coletivo, com muito suor
em quase nove anos de lutas e
grandes batalhas. Consolidamos
nosso espaço porque temos compromisso com o Servidor”.

Servidores comemoram em frente ao Tribunal a decisão da Justiça do Trabalho

EM PLENO DOMINGÃO - Em junho de 2014, nosso diretor de imprensa
Denilson Bandeira orientava dirigentes e Servidores sobre a entrega do boletim combatendo mentiras do prefeito Fattori. Além disso, coordenou a
saída dos veículos de som da Fesspmesp que percorreram a cidade para
informar a população sobre os motivos da greve. SERÁ QUE A OUTRA
ENTIDADE TRABALHARIA EM PLENO DOMINGÃO?!

COMUNICAÇÃO
O apoio da Fesspmesp na comunicação entre o Sindicato e
base durante a greve também foi
decisivo: além dos meios eletrônicos, que totalizaram 12 matérias
publicadas, também demos vez
aos materiais impressos, que foram quatro ao todo. Acompanhamos tudo em tempo real. Colocamos todas as fotos do impresso
no Flickr, nosso álbum on-line. Produzimos reportagem (vídeo), inclusive na Câmara Municipal, além de
gravarmos um comunicado sobre
a greve que circulou em nossos
carros de som por toda a cidade.

Um dos boletins produ
zidos pela
equipe da nossa Fede
ração
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DIRETORIA DE ITATIBA É DESPREPARADA
E ACOMODADA. NÃO BUSCA QUALIFICAÇÃO
NOSSA FEDERAÇÃO É UMA ENTIDADE QUE DESDE O SEU SURGIMENTO TEM TRABALHADO FORTE EM PROL
DA QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DO DIRIGENTE SINDICAL. NOS ÚLTIMOS ANOS, FORAM VÁRIOS CURSOS,
SEMINÁRIOS, PALESTRAS E EVENTOS OFERECIDOS AOS SEUS FILIADOS. VEJA ALGUMAS INICIATIVAS:

SEMINÁRIO NACIONAL

CURSO DE CAPACITAÇÃO

EVENTO DA MULHER

O papel do dirigente sindical

Para dirigente sindical

Sem medo de ser Maria

Diretores de Itatiba não participaram

Diretores de Itatiba não compareceram

Dirigentes de Itatiba ausentes

CURSO DE PREVIDÊNCIA

CIRANDA SINDICAL

FORMAÇÃO SINDICAL

PCCS e Orçamento Municipal

Sobre o Fundeb e PNE

Administração do Sindicato

Diretoria de Itatiba não compareceu

Diretores de Itatiba não se interessaram

Nenhum dirigente de Itatiba presente

CURSO DE LIDERANÇA

SEMINÁRIO DA GUARDA

NEGOCIAÇÃO NA PRÁTICA

Qualificando os presidentes

Lei de poder de polícia

Campanha Salarial passo a passo

Presidente de Itatiba não se interessou

Itatiba não enviou representantes

Dirigentes de Itatiba ausentes

Estes são alguns de vários outros eventos realizados para atualizar, qualificar, formar e
preparar o dirigente sindical para as tarefas do dia a dia de uma entidade sindical. Mesmo gratuitos, o desinteressado e acomodado presidente Nei não compareceu em nenhum deles e, muito menos, enviou um representante. ALIÁS, PRESIDENTE: COMO
ANDA A CAMPANHA SALARIAL DESTE ANO? Está tão preocupado em criar uma federação que esquece do elementar, defender os interesses do Servidor público de Itatiba.
ACORDA, PRESIDENTE NEI - Acha que pode enganar o Servidor?!

