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FESSPMESP SE REESTRUTURA
PARA AMPLIAR CRESCIMENTO
ALÉM DE COMPRAR MAIS DOIS CAMINHÕES DE SOM, NOSSA FEDERAÇÃO CRIOU 4 MACRORREGIÕES
PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO AOS FILIADOS; ORGANIZAÇÃO POR REGIÃO TEM SIDO O DIFERENCIAL
Foto: Agência Grita São Paulo

ESTRUTURA - Atualmente, temos 18 veículos e três caminhões de
som. Todos eles fortalecem mobilizações, greves, protestos e estão
sempre presentes em eleições. Vamos comprar outro caminhão!

Se reestruturar para avançar
mais. Essa tem sido a postura
da diretoria da Fesspmesp.
Nos últimos meses, muitos encontros têm ocorrido para ajustar ações e definir estratégias de
luta para os próximos anos.
AVALIAÇÃO - Segundo o presidente da Fesspmesp, Aires
Ribeiro, quem trabalha cresce.
Ele afirma: “Crescemos muito
nos últimos anos e queremos
crescer mais. A reestruturação
faz parte de um processo para
avançarmos enraizados.”

CAMINHÕES - A Fesspmesp,
atendendo aos pedidos dos Sindicatos filiados, comprou mais
dois caminhões de som.
“No total, agora, são três, e vamos comprar, em breve, o quarto caminhão, com o objetivo de
cada um ficar em uma Macro”,
enfatiza o nosso tesoureiro Cláudio Aparecido dos Santos (Ted).
MACRORREGIÕES - As quatro Macros da Fesspmesp foram
criadas com o objetivo de descentralizar as decisões e agilizar o atendimento.

José Flamínio Leme, vice-presidente da Federação, é o coordenador geral e, cada Macro,
terá seus representantes.
Segundo Jesomar Alves Lobo,
que lidera a Macro 1 - Mauá, a
iniciativa é positiva porque irá
oferecer melhor estrutura para as
entidades. “Temos um Estado
extenso, que exige uma reorganização para atuar com eficácia.
Agora, os coordenadores terão
de corresponder às exigências
estabelecidas em suas novas
funções”, afirma Jesomar.

EDITORIAL
REESTRUTURAÇÃO
NECESSÁRIA
Na página 2, o presidente da
Fesspmesp, Aires Ribeiro, avalia a iniciativa da entidade em
descentralizar as decisões.
Reafirma aos companheiros a
necessidade da reorganização
e convida todos os dirigentes para cumprirem com as atribuições
que lhe foram confiadas.
VAMOS AVANÇAR MAIS!

CONFIRA AS DIVISÕES DAS MACRORREGIÕES E SEUS COORDENADORES

Páginas 3 e 4
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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 o Aires: fesspmesp@hotmail.com

NOSSA REORGANIZAÇÃO É NECESSÁRIA
Com o crescimento da nossa Federação, inclusive da demanda de
serviços, houve a necessidade de
nos reestruturarmos para que pudéssemos aproximar, ainda mais,
a Federação dos Sindicatos.
DESCENTRALIZAR - Ao pensarmos nessa descentralização, decidimos dividir o Estado em quatro
Macrorregiões, das quais cada uma
terá um coordenador e cada coordenador terá sob sua responsabilidade um número x de municípios,
de Sindicatos e regionais.

PRIMEIRO MOMENTO - Neste primeiro momento, cada Macro,
terá uma estrutura mínima, com
assessores, caminhões e veículos (ambos equipados com som)
e um recurso financeiro para poder tocar algumas demandas.
FORTALECIMENTO - Nossa
meta, com a iniciativa, é fortalecer
ainda mais a Federação, regularizar os filiados, atrair novos Sindicatos, fazer o trabalho de enfrentamento aos maus gestores e garantir melhor preparo aos dirigentes.

IMPORTANTE - É fundamental que os
companheiros avisem com antecedência.
Caso precise do suporte de alguma Macro, entre em contato com os coordenadores ou ligue (19) 3621.7519.
NÃO AVISE EM CIMA DA HORA!

RAIO X DAS MACRORREGIÕES
COORDENADOR - MACRO 1 Mauá
Jesomar Alves Lobo
INSTALAÇÃO
Sindicato dos Servidores de Mauá
E-MAIL
sindserv@globo.com
TELEFONES
(11) 4519.4973 e (11) 7741.5182
COORDENADOR - MACRO 2 Campinas
Tadeu Cohen
INSTALAÇÃO
Sindicato dos Servidores de Campinas
E-MAIL
paranatinga62@gmail.com
TELEFONES
(19) 3236.0865 e (19) 98121.8472

Queremos em cada Macro formar um grupo de pessoas capacitadas para os processos eleitorais, mobilizações, protestos, greves, negociações, entre outros.
NOVOS SINDICATOS - Com isso sacramentado, vamos atuar
nos municípios que ainda não têm
Sindicatos e estruturar aqueles
que estão desorganizados.
Portanto, companheiros, temos
muito mais trabalho pela frente. O
momento exige mais união e compromisso naquilo que foi atribuído.

O QUE CADA MACRO TERÁ?
1) Tesoureiro
2) Secretário
3) Caminhão de som
4) Veículos com som
5) Assessores
6) Recurso financeiro

COORDENADOR - MACRO 3 Martinópolis
Maria Regina Leite
INSTALAÇÃO
Sindicato dos Servidores de Martinópolis
E-MAIL
reginaleit@hotmail.com
TELEFONE
(18) 99641.3137
COORDENADOR - MACRO 4 São José do Rio Preto
Carlos Henrique
INSTALAÇÃO
Sindicato dos Servidores de São José do Rio Preto
E-MAIL
cho@sspm.org.br
TELEFONES
(17) 3214.9690 e (17) 99112.9503

COORDENADOR GERAL DAS MACROS
José Flamínio Leme
CARGO NA FESSPMESP
Vice-presidente
E-MAIL
presidencia@sismi.com.br
TELEFONES
(11) 4022.6563 e (11) 94003.9136

“Reconhecemos todo o ava
ção até aqui. Refletindo toda
chegamos à conclusão de q
rio nos reorganizarmos”, afir
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MACROS DA FESSPMESP DARÃO SUSTENTAÇÃO
Com muita frequência, o grupo
de diretores da Fesspmesp se
reúne para apresentar propostas,
debater e encontrar as melhores
soluções para os problemas.
A ideia de que as Macros darão bem mais sustentação para
Fesspmesp e ajudarão no crescimento consistente da entidade
foi consensual.
TIRAR DO PAPEL - “O grande avanço é que as Macros já
saíram do papel e estão definidas com os seus representantes. Agora, o momento é de mos-

anço da Federaas as realizações
ue era necessárma Leme.

trar serviço e cada região cumprir com as metas estabelecidas”, afirma Rubens Fagundes,
secretário-geral da Fesspmesp.
IMPORTANTE - Os Sindicatos devem indentificar a Macro
a qual fazem parte. Em seguida,
manter contato permanente com
os representantes e procurar ajudar no que for preciso.
AMPLO - O Estado de São Paulo é amplo. E só avançaremos
mais com o empenho de todo o
coletivo da Família Fesspmesp.
Contamos com o seu apoio!

ENCONTROS PRODUTIVOS - Um dos diferenciais da Fesspmesp é que as decisões mais importantes são tomadas com a aprovação do coletivo. O grupo entendeu o avanço que as Macros garantirão e abraçou a causa. 2016 será um ano de
muitas lutas e manifestações, em razão do momento difícil o qual atravessa
o País. Neste momento, a união das entidades filiadas
fará toda a diferença para avançarmos mesmo
diante de uma crise econômica e política
VAMOS EM FRENTE!

NÃO FIQUE SÓ!

Junte-se à Família Fesspmesp

MAIS DETALHES DAS MACROS

Ligue (19) 3621.7519
E-mail: fesspmesp@hotmail.com

Site - www.fesspmesp.com.br
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FESSPMESP TEM CONTAS APROVADAS

DELEGADOS RECONHECEM BOM TRABALHO DA ATUAL DIRETORIA
O trabalho da nossa Federação em assistência aos Sindicatos dos Servidores públicos é
feito da maneira mais clara possível e fazemos questão de
expô-lo não só aqui, mas também em reuniões com todos os
filiados. O dinheiro do Servidor
é administrado com seriedade
por nossa equipe e empregado
de maneira coerente.
APROVAÇÃO - A fim de prestar contas de todo exercício de
2014, realizamos dia 31 de julho uma assembleia de prestação de contas em Americana,
que contou com a forte participação de representantes e delegados de mais de setenta municípios do estado.
Nosso levantamento orçamentário foi analisado e aprovado
por todos, comprovando assim,

APROVAÇÃO GERAL - Delegados aprovam, por unanimidade, contas da Fesspmesp
de todo exercício 2014; abaixo, da esquerda para direita, nosso tesoureiro Ted e os
conselheiros fiscais Jesomar, Vali e Ditinho durante apresentação de números

mais uma vez, que estamos bem
estruturados para beneficiar o
funcionalismo municipal.
RESULTADO PRECISO - Nosso tesoureiro Cláudio Aparecido
dos Santos (Ted), que minuciosamente apresentou os resultados, declarou que a organização
da atual gestão da entidade tem
sido fundamental.
“Nós não podemos agir com
imprudência, já que o Servidor
nos dá um voto de confiança se
filiando ao Sindicato. Fazemos
nosso papel e administramos de
maneira consciente todo o orçamento em prol desse trabalhador”. avalia Ted.
OUTRAS AÇÕES - No encontro ainda teve a aprensentação
das quatro Macrorregiões, palestras e filiações à nossa Federação. Foi um grande dia!

BOM TRABALHO DA FEDERAÇÃO ATRAI NOVOS FILIADOS
Assembleias de prestação de
contas, eleições, curso de formação, ou seja, sempre quando
há um evento organizado pela
Fesspmesp ampliamos o número de novos filiados.
“Muitos deles dizem que o bom
trabalho da Fesspmesp é o principal responsável por eles se jun-

tarem ao nosso projeto”, afirma
o presidente Aires Ribeiro.
NÃO FIQUE SÓ - Quem filiase à Fesspmesp tem uma série
de vantagens. Atualmente, temos mais de 130 Sindicatos filiados e vamos crescer mais. Confira algumas vantagens:
Assessoria jurídica; assesso-

ria técnica; assessoria para eleições; qualificação de dirigentes;
apoio em mobilizações; espaço
para publicação; apoio de quatro Macrorregiões; assessoria
de imprensa e de comunicação;
curso de qualificação; assessoria em processo de negociação;
orientação sindical; e muito mais.

CONFIRA AS RECENTES FILIAÇÕES - Sindicatos dos Servidores Municipais de Bertioga,
Iporanga, Guarujá, Salto de Pirapora, Coronel Macedo, Sorocaba, Rio das Pedras, Ouroeste,
Paranapanema, Cauiá, Olímpia
e Caraguatatuba.

FILIE-SE - NÃO
PERCA TEMPO!
Para filiar-se é muito simples. Ligue (19) 3621.7519 e solicite a visita de um de nossos diretores. Não
fique só e participe de uma entidaParanapanema está com a Federação

Caraguá já foi alcançada com serviços

Olímpia tem suporte da Fesspmesp

de verdadeiramente representativa.

EXPEDIENTE - AIRES RIBEIRO (Americana) - Presidente; ARAKEN LUNARDI (Sumaré) - Vice-presidente; JOSÉ FLAMÍNIO LEME (Itu) - Segundo Vicepresidente; RUBENS FAGUNDES (São Vicente) - Secretário-geral; CLÁUDIO APARECIDO DOS SANTOS - TED (Suzano) - Secretário de Finanças;
DENILSON BANDEIRA (Guarulhos) - Secretário de Imprensa; e RODRIGO CESAR PERETTO (Mococa) - Secretário de Assuntos Sindicais. Informativo
Fesspmesp - Publicação da Federação dos Sindicatos dos Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras Municipais de Vereadores, Fundações,
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Lucas Oliveira (MTb 59.790/SP) e equipe AGSP. Fotos: AGSP e colaboradores. Outubro de 2015. Acesse www.agenciagsp.com.br

