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Federação amplia estrutura
e compra caminhão de som
FIZEMOS MAIS DO QUE O ESPERADO E CUMPRIMOS PROMESSA FEITA EM 2012

A Fesspmesp vem consolidando o

som, ar, trava elétrica e direção hidráu-

seu espaço. Atualmente, somos uma

lica. Os veículos têm ajudado muito na

Federação de direito e de fato. Temos

locomoção de nossas lideranças. O

ampliado as ações em todo o estado.

atendimento aos Sindicatos filiados

Temos combatido com veemência os
maus administradores e arrancado muitos ganhos graças à ação sindical.

FEDERAÇÃO compra novos veículos. Agora, ao todo, temos 18. São 17 carros e um
caminhão (trio elétrico). 15 deles com equipamentos de som e todos com ar-condicionado, direção hidráulica e trava. Nosso trabalho está ainda mais fortalecido

vem sendo mais rápido e eficiente.
Nosso secretário de finanças Cláudio Aparecido dos Santos (o Ted) afir-

VEÍCULOS - Recentemente, cumpri-

ma: “Os investimentos feitos na estru-

mos promessa feita em 2012 e com-

tura, no setor da comunicação e em

pramos novos veículos para agilizar

cursos de formação têm sido planeja-

ainda mais nossa atuação.

dos. Hoje, o Servidor tem uma Fede-

Ao todo, são 17 carros e um cami-

ração que o coloca em primeiro lugar”.

nhão (trio elétrico). Todos eles com
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Durante o 2º Seminário do Setor

NOVA diretoria eleita comemora o resultado positivo do pleito: 100% de aceitação

NOTA ESCLARECE
SOBRE FILIAÇÃO

Público, que ocorreu em março, na

Nossa Federação divulga nota de

Praia Grande (Litoral), o atual presi-

esclarecimento a fim de orientar os

dente da Fesspmesp, Aires Ribeiro,

Sindicatos sobre o processo de filia-

foi reeleito. Na ocasião, ele se com-

ção. No texto, destacamos que os

prometeu em ampliar o trabalho no

interesses do Servidor têm de estar

estado e combater ainda mais os

acima de qualquer ideologia ou op-

maus administradores.
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EDITORIAL

AIRES RIBEIRO é presidente da Fesspmesp
(Federação dos Sindicatos dos Servidores
Públicos Municipais), da Confederação do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e do Sindicato dos Servidores de Americana e Nova Odessa. Fale com Aires pelo
e-mail fesspmesp@hotmail.com

Federação de direito e de fato
COMPANHEIRO(A): os Sindicatos
sonhavam em ter uma Federação forte,
atuante e compromissada em garantir o
fortalecimento do setor público.
Hoje, esse sonho é uma realidade.

assembleia em Espírito Santo do Pinhal, manifestações em Itatiba, protestos em Marília, Araçatuba, entre outros.
Nossos dirigentes estavam presentes em todos os lugares. Um dia em

ESTRUTURA - Embora a estrutura
que temos ainda esteja aquém do que
o estado precisa, e os nossos recursos sejam poucos, procuramos atender a todos os companheiros, indepen-

Mostramos a cada dia (a todo o estado
de São Paulo e Brasil) o propósito para
que fomos criados, o que estamos fazendo e onde queremos chegar.
Digo isto, logo após um momento muito delicado enfrentado por todo o setor

Mococa e Campinas. No outro em Itirapina, depois em Sumaré e assim por
diante. Em alguns momentos, simultaneamente, nossas lideranças se dividiram para atender todas as solicitações de apoio.

dentemente da distância. O trabalho
e a estrutura da Fesspmesp têm crescido de acordo com os novos filiados.
A repercussão do nosso trabalho no
estado, por meio do site da entidade,
jornal da Federação e as redes so-

público. Participamos de várias batalhas
para garantir melhores salários e mais
direitos para o funcionalismo.
Meses atrás, estivemos em várias
cidades para apoiar e participar de
atos na defesa do Servidor. Enfrentamos greves em Itirapina, Sumaré e em

CARRO DE SOM - Nossos 14 carros de som também marcaram presença. Em Itirapina, durante a mobilização coordenada pela companheira
Claudete, deixamos um veículo para
ajudar nos protestos. Em Mococa, Campinas e tantos outros municípios nos-

ciais, tem mostrado nossa seriedade
e compromisso com a categoria. Somos a diferença porque trabalhamos
sem medir esforços. Usamos toda a
estrutura da Federação a serviço do
Servidor público municipal do estado
de São Paulo. Faça parte desse time.

Mogi das Cruzes. Eleições em Mococa, Campinas e Americana, além de

sos carros também ajudaram nas eleições e manifestações.

Venha trabalhar conosco pela valorização e fortalecimento da categoria.

REUNIÃO COM AS 14 REGIONAIS

Lideranças planejam ações para 2013
Nossa Federação tem 14 Regionais
espalhadas em pontos estratégicos de

manter um contato permanente com

do pelo vice-presidente da Federação,

os Sindicatos filiados.

Araken Lunardi. Assuntos debatidos:

todo o estado. Elas ajudam, e muito,

No início do ano, em Mogi Guaçu, os

na organização do setor público. Na

coordenadores das Regionais se reuni-

prática, as Regionais são importantes

ram para definir a agenda de ações dos

Araken orienta: “Os Sindicatos filia-

interlocutoras da Fesspmesp, a fim de

próximos meses. O encontro foi lidera-

dos devem manter contato conosco”.

FOMOS À ALESP
defender o setor

seminários, encontro para mulheres, curso de formação e muito mais.

Diretoria da Fesspmesp entrega aos
deputados Francisco Sardelli e Regina Gonçalves o nosso informativo

Com o objetivo de buscar novos
caminhos de entendimento com as
administrações, nosso presidente
Aires Ribeiro e o presidente do Sindicato de Itapevi, Cláudio Beserra,
estiveram na Assembleia Legislativa de São Paulo para expor as
LIDERANÇAS durante reunião em Mogi

DIRIGENTES abordam pontos importantes dos próximos eventos da Fesspmesp

principais necessidades da categoria. Os deputados estaduais Fran-

ATENÇÃO, FILIADOS: ATENDIMENTO EM AMERICANA É TODA TERÇA E QUARTA

cisco Sardelli e Regina Gonçalves,

A fim de melhorar o contato com os mais de 100 Sindicatos filiados disponibilizamos, toda terça e quarta, das 9 às 16 horas,

ambos do PV, receberam nossos

dois diretores da Federação (Araken Lunardi e José Flamínio Leme) para esclarecer dúvidas, colher sugestões e orientações

diretores, inclusive um exemplar

sobre procedimentos administrativos, entre outros. O ATENDIMENTO SERÁ EXCLUSIVO! Mais informações, ligue (19) 3621.6176.

do nosso jornal (edição 4).

Estivemos com representante do
governo em prol da Convenção 151
A fim de encontrar soluções para an-

ções do Trabalho no Serviço Público;

tigas reivindicações do setor, como di-

Cristina Gomes, coordenadora do se-

reito de greve e negociação coletiva,

tor; o secretário-geral da Central, Ju-

Aires Ribeiro participou de reunião na

runa; e Ivandro Moreira, diretor do Stap

Força, em fevereiro. Estiveram também

(Servidores de Guarulhos) e membro

Sérgio Mendonça, secretário de Rela-

da Comissão que debate a 151.

JURUNA, Ivandro, Cristina, Aires e Sérgio Mendonça (governo) durante reunião
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NO 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DO SETOR

Aires é reeleito com 100% dos votos
Com 100% dos votos válidos, nosso
presidente Aires Ribeiro foi reeleito e ficará à frente da Fesspmesp, pelo menos, por mais cinco anos.
O pleito ocorreu durante o 2º Seminário Estadual do Setor Público, realizado em março, na Colônia de Férias
do Sindicato dos Borracheiros de São
Paulo, que fica na Praia Grande.
Após o anúncio da vitória, Aires reafirmou: “Nada nos desviará do nosso
foco. Temos objetivos, temos propostas concretas que ajudam na organização do setor público, temos uma
estrutura boa e vamos sempre fazer o
melhor em prol da valorização e dignidade do Servidor".

REPRESENTANTES de 80 Sindicatos compareceram em peso ao Seminário. Capacitação foi o foco principal do encontro

Aires disse que a pressão contra os
maus prefeitos vai aumentar. "Não vamos admitir que o Servidor seja desrespeitado. Vamos pressionar os administradores para que recebam o Sindicato
e negociem os interesses da categoria".

2º SEMINÁRIO ESTADUAL DO SETOR PÚBLICO - Foi organizado pela nossa Federação e a Força Estadual.
Foi um sucesso. O evento reuniu 80 Sindicatos na Colônia de Férias do Sindicato dos Borracheiros de São
Paulo, que fica na Praia Grande. Diretores das entidades filiadas debateram assuntos sobre leis orçamentárias,
assédio moral, negociações coletivas, eleições, comunicação sindical, entre outros. Os companheiros participaram de palestras, perguntaram, trocaram experiências e definiram prioridades para os próximos anos.

7ª MARCHA A BRASÍLIA

ENCONTRO COM MANOEL DIAS

Saudamos o novo ministro do Trabalho

ESTIVEMOS ENTRE
AS 50 MIL PESSOAS

gociação coletiva e reconhece a estrutura sindical do funcionalismo.
Na fala do nosso presidente Aires
Ribeiro, representando milhares de
Servidores e mais de 100 Sindicatos
de todo o estado de São Paulo, ele
desejou muita sorte na nova empreitada e alertou o ministro sobre alguns
Representantes da Fesspmesp estiveram, dia 26 de março, na Força Sindical, para saudar o novo ministro do
Trabalho e Emprego, Manoel Dias.

NO ENCONTRO, Aires Ribeiro cumprimenta Manoel Dias e explica as
principais dificuldades do setor; abaixo, Ted, Cristina, ministro Manoel, Aires, Paulinho da Força e Denilson

problemas enfrentados pelo setor.
Aires afirma: "Um deles é a regulamentação da Convenção 151. Temos
um acordo firmado com as outras Centrais. Temos uma proposta definida e

Na ocasião, nossas lideranças pe-

pedimos que isso seja resolvido. O

diram mais atenção da Pasta para

outro é referente à Contribuição Sindi-

com os Servidores municipais e agili-

cal dos Servidores Estatutários. Mui-

dade na regulamentação da Conven-

tos Sindicatos precisam e dependem

ção 151, que garante o direito de ne-

dessa contribuição".

Uma comitiva com mais de 100 Servidores marcou presença na 7ª Marcha da Classe Trabalhadora, que
ocorreu dia 6 de março, em Brasília.
O ato, definido como um movimento
histórico e vibrante, reuniu mais de
50 mil manifestantes de todo o País.
O ato teve por objetivo reafirmar reivindicações trabalhistas e sociais.

COREN OFERECE PALESTRAS PARA OS SERVIDORES DA ENFERMAGEM
O Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo) oferece vários cursos para os profissionais. O
nosso interlocutor em assuntos relacionados ao Conselho é o companheiro Toninho do Caps. Mais informações sobre
datas disponíveis, procure pelo Toninho no telefone (11) 3682.8718. O celular dele é (11) 97476.5112.

AIRES ergue bandeira da Fesspmesp
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ENCONTRO DE MULHERES

Reafirma luta pelo reconhecimento

EVENTO reuniu mais de 65 Servidoras de entidades filiadas. Compareceram mulheres de todo o estado. SUCESSO!

O Encontro de Mulheres da Fessp-

O encontro tratou dos seguintes te-

Maria Cláudia Adum, presidente do

mesp foi um sucesso. Ocorreu em abril,

mas: mulher na política; mulher no

Sindicato dos Servidores de Tatuí e res-

na Colônia de Férias do Sintrasp (Sindi-

movimento sindical e movimentos so-

ponsável pela Secretaria da Mulher da

cato dos Servidores de Osasco e Re-

ciais. Outros temas abordados foram:

Fesspmesp, afirma: “O encontro foi um

gião). Com o tema "Sem medo de ser

políticas públicas para a mulher; direi-

sucesso. Agradeço de coração as com-

Maria", o evento reuniu mais de 65 Ser-

tos da mulher; e saúde feminina.

panheiras que participaram em peso”.

vidoras de entidades filiadas.
A abertura do encontro contou com a
presença do presidente Aires Ribeiro e
do companheiro Cláudio Aparecido
dos Santos (Ted). Aires destacou o excelente trabalho das mulheres e reafirmou a importância de todas elas na sociedade. Dos mais de 100 Sindicatos
filiados, 15 são liderados por mulheres.

DA ESQUERDA para a direita: Cláudio Santos, Cristina Helena Gomes, Aires Ribeiro, Claudia Adum e Mercedes Lopes. Encontro mostrou a força das companheiras

EVENTO OCORREU NA CIDADE DE LOUVEIRA, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO

Fesspmesp propicia dois dias de curso
traram na Estância Santa Mônica para
participar de um Curso de Formação.
Foram mais de 24 horas de intensivas
palestras e muita interação. O encontro foi excelente!

COMPANHEIRA Cristina Gomes
foi uma das homenageadas

Homenagem
No encontro de 2012 foi instituída a
medalha Elisete Soares Matos, uma
homenagem da nossa Federação para aqueles que se destacaram durante o ano com ações que fizeram a diferença para as Servidoras. Este ano,
as medalhas foram entregues para
Cristina Helena Gomes, Neuza Barbosa de Lima e Aires Ribeiro.

VEM AÍ NOVOS
CURSOS DE FORMAÇÃO

A Federação está preparando novos cursos ainda este ano para os
nossos filiados. Conforme acordado
pelos dirigentes das nossas 14 Regionais (leia mais na página 2) iremos estender o Curso de Formação

Veja todas as fotos
do Curso em Louveira em nosso Flickr
LIDERANÇAS ficaram satisfeitas com todo o ensinamento oferecido no curso

www.flickr.com/fesspmesp

ATENÇÃO, LIDERANÇAS - Para ter
acesso a nossa agenda entre em
contato pelo telefone (19) 3621.6176

Nossa Federação sempre priorizou e

e fale com Gabriela. Você pode envi-

atua na qualificação das lideranças liga-

ar e-mail: fesspmesp@hotmail.com

das à Fesspmesp. E, mais uma vez,

Além disso, vamos avisar sobre

cumprimos com o nosso compromisso.

dias e horário dos cursos em nosso

NA PRÁTICA - Entre os dias 15 e

site. ACESSE e CONFIRA!

16 de maio, mais de 80 dirigentes de
Companheiros durante apresentação

Sindical para outras localidades.

Sindicatos do setor público se concen-

Houve muita interação e descontração

www.fesspmesp.com.br
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AUDIÊNCIA EM BRASÍLIA

Defendemos a regulamentação da 151
A regulamentação da Convenção
151, ratificada pelo governo brasileiro
em 2010, é uma antiga reivindicação
da nossa Federação.
Já houve muito esforço das Centrais
Sindicais junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de garantir o direito de negociação coletiva e do reconhecimento da estrutura sindical.
AUDIÊNCIA - E, mais uma vez na
defesa da regulamentação e contra a

LIDERANÇAS do funcionalismo e senadores debatem regulamentação da 151. Nosso presidente Aires esteve lá e, mais uma vez,
criticou a morosidade do governo! ABAIXO, Cristina Helena acompanha Aires durante audiência pública no Senado.

morosidade que perdura, nosso presi-

PARTICIPAMOS DE SEMINÁRIO
SOBRE O TEMA

dente Aires Ribeiro e a companheira
Cristina Helena Gomes, secretária nacional do setor público da Força Sindical, participaram, dia 9 de abril, em

Nosso presidente Aires Ribeiro e o

Brasília, de um debate na Comissão

secretário geral da Fesspmesp, Rubens

de Assuntos Sociais (CAS) durante au-

Fagundes, estiveram em Brasília, dia 9

diência pública no Senado.

de maio, para participar do Seminário

Aires, que compôs a mesa com ou-

"A Democratização do Estado e a Par-

tras autoridades do mundo político e

ticipação dos Atores Sociais - Práticas

sindical, falou sobre a resistência en-

tos Humanos com o objetivo de pres-

frentada para regulamentar a Conven-

Antissindicais e Regulamentação da

sionar o governo federal", afirma Aires

ção 151. Disse que a morosidade, além

Convenção 151 da OIT".

Ribeiro, que também representou a For-

de preocupante, causa revolta.

ça. A Fesspmesp está firme na luta.

PAULO PAIM - A audiência atendeu

O evento, organizado pelo Ministé-

RUBENS; Sérgio Mendonça, secretário de
Relações do Trabalho no Serviço Público; e Aires após e durante o seminário

rio do Trabalho e Emprego (MTE), em
parceria com a Organização Interna-

requerimento do senador Paulo Paim,

cional do Trabalho (OIT), abordou a im-

que apresentou uma proposta que teve

portância da ação sindical e contou

o consenso de todos.

com a presença de representantes

"O senador Paim foi muito feliz em

das Centrais Sindicais. O objetivo foi

juntar todas as propostas das entida-

definir, ampliar e fortalecer políticas

des do setor e fazer um relatório para

que visam à democratização do País.

ser avaliado pela Comissão de Direi-

ATO PELA REDUÇÃO DA JORNADA DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Comparecemos com uma comitiva

CRESCE O NÚMERO
DE SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS
Dados da Pesquisa de Informações
Básicas Municipais (Munic) divulgada,
dia 4 de julho, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que o número de Servidores municipais cresceu 86% desde 1999.
Atualmente, são mais de seis milhões de trabalhadores nas prefeituras. O IBGE se limita falar sobre funções e responsabilidades das prefeituras e se o crescimento da popula-

Com o total apoio da Fesspmesp, vá-

abril, do ato em Brasília pela redução

varam faixas, bandeiras e entoaram pa-

ção pode provocar o progresso eco-

rias lideranças dos Sindicatos filiados à

da jornada de trabalho dos profissionais

lavras de ordem. A mobilização reuniu

nômico das administrações.

nossa Federação participaram, dia 9 de

da Enfermagem. Os companheiros le-

mais de 10 mil manifestantes.
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MELHORIAS NA ESTRUTURA

Novos veículos ampliam atua

DURANTE AS CAMPANHAS SALARIAIS, NOSSOS CARROS C

VEÍCULOS da Federação contemplam nossas 14 Regionais espalhadas por todo o estado de São Paulo. As “Viaturas Vermelhas” agilizaram ainda mais nosso atendimento

Promessa é dívida. E sabendo dis-

afirma nosso secretário de finanças

ESTADO - Atualmente, a Fesspmesp

Salariais, nossas “Viaturas Vermelhas” fo-

so, nossa Federação cumpriu a que

Cláudio Aparecido dos Santos (Ted).

tem mais de 100 entidade filiadas e re-

ram importantíssimas para os ganhos al-

fez para os Sindicatos filiados em 2012.

Vale destacar que a Fesspmesp fez

presenta Servidores de mais de 150 mu-

cançados. Além disso, em algumas cida-

“Na ocasião, prometemos que até o

além. Comprou um caminhão (trio

nicípios. Estamos em todo o estado.

des, os 14 carros estiveram presentes para

final de 2013 cada Regional teria o seu

elétrico) para ajudar nas mobiliza-

CAMPANHAS - Durante as manifes-

apoiar em eleições dos Sindicatos filiados.

veículo, equipado com carro de som”,

ções e greves - veja box, à direita.

tações e paralisações das Campanhas

Nosso vice-presidente Araken Lunardi afir-

AIRES e Ted entregam chave de carro para os diretores de Araçatuba; foto central, Leme, Araken e Rubens entregam outro
veículo para José Avelino Barros (Sindicato dos Servidores de Guaíra); à direita, diretores de Cruzeiro recebem a quarta “Viatura”
dos dirigentes da Fesspmesp, Ditinho e Josemar; foto maior, presidentes e diretores filiados comemoram novos carros

REFORMULAÇÃO DA NOSSA COMUNICAÇÃO

NÚMEROS DO
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ação da Federação no estado

CONTRIBUÍRAM, E MUITO, NAS MOBILIZAÇÕES E GREVES

AGORA TEMOS CAMINHÃO DE SOM
Adquirimos neste mês de julho um caminhão Volkswagen modelo 8-120, última geração, equipado
com som profissional. Vamos ampliar o alcance da Fesspmesp e fortalecer ainda mais as ações
em prol do Servidor. O veículo tem oito metros de comprimento, 2,40 de largura, 3,60 de altura e
possui um palco superior de 5,50 x 2,40 metros. Ele vai ficar disponível para todos os filiados.
IMPORTANTE: as solicitações para a utilização do caminhão deverão ser feitas com antecedência pelo telefone (19) 3621.6176 ou por e-mail: fesspmesp@hotmail.com

aos Sindicatos filiados. Grande avanço!

Á NO

ma: “Não paramos por aí. A Fesspmesp
vai crescer ainda mais. Somos uma Federação nova. Mas com foco e direção.
Temos um grupo atuante e comprometido com o Servidor municipal”.
VAMOS EM FRENTE!

CAMINHÃO VOLKSWAGEN - MODELO 8-120
OITO
metros

2,40
metros

3,60
metros

5,50
metros

COMPRIMENTO

LARGURA

ALTURA

PALCO SUPERIOR

FILIE-SE À FESSPMESP E TENHA MUITOS BENEFÍCIOS
todo apoio para a realização do pleito;

Quem filia-se à Fesspmesp tem uma

4) Formação de dirigentes - Prepa-

série de vantagens. Veja algumas:

ramos membros da atual direção para mi-

1) Assessoria jurídica - A Fesspmesp
concede apoio jurídico a filiados;

nistrarem cursos de formação sindical;

2) Assessoria técnica - Por meio da as-

Outras vantagens: apoio em mobili-

sessoria técnica, é feita a assistência da

zações; espaço para publicação; apoio

fundação de Sindicato até o recebimento

de 14 Regionais; assessoria de impren-

da Carta Sindical. Orienta sobre editais,

sa e de comunicação; curso de qualifica-

atas, estatutos, entre outros;

ção; assessoria em processo de nego-

3) Assessoria para eleições - Editais
(publicações), mesários, veículos, coordenador de mesários, urnas e cédulas, e

RONALDO da Silva, presidente do Sindicato dos Servidores de São Roque, assina
ficha de filiação da Fesspmesp entregue pelo presidente Aires. Todo o processo foi
articulado pelos companheiros Leme, Amaral, Ditinho e Didi (da Regional de Itu)

ciação; orientação sindical; e muito mais.
Não perca tempo. Mais informações,
ligue (19) 3621.6176. Junte-se a nós!

8

- Informativo Fesspmesp - Julho/2013

CONGRESSO DA FORÇA ESTADUAL

Elegemos cinco diretores do setor
A Fesspmesp, mais uma vez, mos-

SÃO ELES: Pedro Zanotti (Guarulhos),
vice-presidente; Givanildo Berto da Silva (Praia Grande), 2º secretário-geral;
José Flamínio Leme (Itu), coordena-

trou sua força em um grande evento
sindical. Dia 20 de junho, em Americana, participamos em peso do Con-

dor do setor púlico; Roseli Pereira (Mogui Guaçu), subdiretora do setor público; e Cláudia Adum (Tatuí), secretária
adjunta de organização e movimento.

gresso Estadual da Força São Paulo.
Levamos mais de 150 lideranças ligadas à nossa Federação, de vários
Sindicatos de todas as regiões do estado. Fomos com bandeiras, camise-

Servidores de Guarulhos), eleito vice-

tas, apitos e muita disposição para de-

presidente. Danilo Pereira, atual presi-

fender e apresentar propostas de me-

dente da Força São Paulo, foi reeleito.
PLENÁRIAS - Vale destacar que

lhorias para o setor.

quatro plenárias antecederam o Con-

Em seu discurso, nosso presidente
Aires Ribeiro criticou o governo federal
pela demora em aprovar projetos que

PRESIDENTES, diretores e assessores ligados à nossa Federação. Fizemos a
diferença e mostramos a força do setor público. Mais de 150 lideranças presentes

gresso Estadual. Estivemos em todas
elas. Nos encontros, debatemos: 1)
Garantia de seguridade trabalhista; 2)

contemplam o Servidor municipal, como, por exemplo, a regulamentação

te o apoio da Força Sindical na orga-

mesp eleitos para compor o novo qua-

Equiparação e garantia para os seg-

da Convenção 151; se posicionou con-

nização do setor público.

dro de diretores da Força São Paulo.

mentos sociais no meio trabalhista e

tra a PEC 37, que tira a autonomia do

CONQUISTA - A grande conquista

Um dos principais foi Pedro Zanotti

sindical; 3) Educação e Sindicato; 4)

Ministério Público; e pediu novamen-

é que tivemos dirigentes da Fessp-

Filho (presidente do Sindicato dos

Diretrizes políticas e organizacionais.

NOSSO presidente Aires critica governo e pede mais atenção para o Servidor

MULHERES da Fesspmesp e de outras entidades cobram mais espaço na Força

FOMOS ÀS RUAS NO DIA DE LUTA EXIGIR GANHOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

Cobramos respeito das Centrais Sindicais
Trabalhadores das mais diversas
categorias de todo o País, inclusive do

ções de bairro. O ato foi amplo, repre-

setor: regulamentação da Convenção

sentativo e sem violência.

151, da OIT, ratificada pelo governo fe-

setor público, participaram, 11 de ju-

NOTA DE REPÚDIO - A Fesspmesp,

lho, do Dia Nacional de Luta, com Gre-

dois dias antes do ato, fez uma nota

No documento, as lideranças exigem

ves e Mobilizações. Organizado pela

de repúdio contra as Centrais Sindi-

mais respeito e afirmam: "Exigimos mais

Força e demais Centrais Sindicais, o

cais (veja ao lado). O problema é que

atenção e respeito para com o funciona-

movimento também reuniu entidades

na Pauta do Dia Nacional de Luta não

lismo público, responsável direto pelo

sociais e estudantis, além de associa-

constava a principal reivindicação do

bom funcionamento do Brasil”.

FESSPMESP presente na Capital

ESTIVEMOS na região de Itu

deral em 2010.

PARTICIPAMOS de ato em Americana

Imagem da nota enviada para as Centrais Sindicais e mais de dez mil e-mails

www.fesspmesp.com.br -
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ELEIÇÃO SINDICAL

Federação organiza pleitos vitoriosos

AMERICANA E NOVA ODESSA - Servidores votam em peso e elegem Chapa 1 - Experiência e Renovação para Novas Conquistas, com 97% dos votos válidos

Nos últimos meses, a Fesspmesp or-

RESPONSÁVEL - Nosso secretá-

ganizou muitas eleições sindicais. En-

rio de finanças Cláudio Aparecido dos

tre elas, nas cidades de Campinas, Ame-

Santos (Ted) é responsável pela coor-

ricana, Bebedouro, Guariba, Mogi das

denadoria de eleições. Ele atua com

Cruzes, Peruíbe e Mococa. Em todas

uma equipe de diretores preparada

elas, saímos vitoriosos.

para dar todo o suporte necessário.
O apoio em eleições é um benefício
garantido aos Sindicatos filiados. Quan-

GUARIBA - Mais uma vitória da Federação; ao lado, BEBEDOURO em festa

do somos convocados para organizar um
pleito ficamos responsáveis por: editais
(publicações), mesários, veículos, coordenador de mesários, urnas e cédulas.
ORIENTAÇÃO - Ted orienta as entidades que precisam do nosso apoio
avisar, pelo menos, três meses antes
do pleito. Ele afirma: “O planejamento

EM CAMPINAS A DISPUTA FOI ACIRRADA
Em uma disputa muito acirrada, com três chapas concorrendo (Situação,
Conlutas e CUT), a Chapa 1 foi escolhida para continuar à frente do Sindicato dos Servidores de Campinas. Na prática, os Servidores apostaram na
continuidade de um trabalho que nos últimos anos vem obtendo ganhos
concretos para a categoria. VITÓRIA DA ORGANIZAÇÃO!

é fundamental para que os Sindicatos

MOGI DAS CRUZES - Estivemos em peso;
abaixo, MOCOCA: a união venceu

parceiros tenham uma eleição vitoriosa. Muitos filiados estão avisando a Federação em cima da hora".
Mais informações, acesse nosso
site www.fesspmesp.com.br ou ligue
na Federação: (19) 3621.6176.

FESSPMESP ESCLARECE SOBRE FILIAÇÃO E REAFIRMA COMPROMISSOS
A Federação dos Sindicatos dos

trabalho. Ou seja, sempre atuante em

cebe aqueles que tenham os mes-

O Servidor tem que estar sempre

Servidores Públicos Municipais do

todo o estado, sem medir esforços.

mos objetivos, independentemente

em primeiro lugar. Respeitamos ideo-

Estado de São Paulo (Fesspmesp)

BOM TRABALHO - Graças ao bom

da Central Sindical.

logias diversas, opções políticas par-

tem como meta principal organizar o

trabalho, temos sido reconhecidos.

FORTES E REPRESENTATIVOS -

setor público municipal em todo o

Temos recepcionado em nossos qua-

Temos Sindicatos filiados da CTB,

estado de São Paulo. E isso nós es-

dros Sindicatos dos Servidores de

CSP, CUT e independentes. Todos

tamos fazendo desde 2006.

todos os cantos e de todas as ban-

eles são fortes e representativos e

QUEREMOS UM SERVIÇO PÚBLI-

deiras sindicais.

sempre terão nosso total apoio nas

CO VALORIZADO E RESPEITADO.

O crescimento vertiginoso da nossa Federação se deve, principalmen-

Embora sejamos filiados à Força

te, a esse compromisso e forma de

Sindical, a Fesspmesp é plural e re-

tidárias, a ética e o compromisso
com o trabalho.

lutas por mais melhorias para o funcionalismo municipal.

Diretoria da Fesspmesp!
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CAMPANHAS SALARIAIS

Veja os principais ganhos garantidos
Nossa Federação aproveitou a presença de mais de 80 Sindicatos pre-

e refeição, a elevação da cesta básica
e muitos outros ganhos.

sentes no 2º Seminário Estadual do

FECHAMENTO - Até o fechamento

Setor do Público, que ocorreu em mar-

desta edição conseguimos confirmar

ço, na Colônia do Sindicato dos Bor-

os dados abaixo. A lista completa você

racheiros, e fez um amplo levantamen-

confere no www.fesspmesp.com.br

to sobre os percentuais reivindicados
e já conquistados na Campanha Salarial. Conseguimos importantes números. Eles mostram os índices conquistados, o aumento no vale-alimentação

AGUAÍ

Índice fechado

DIRETORES do Sindicato dos Servidores de Suzano durante negociação
que conseguiu 8% e ampliou a cesta
para mais dois mil Servidores

AMERICANA

32 %

Piso Salarial - R$ 1.000,00
Valor da cesta - Não tem

Antes, o Piso da categoria
era de R$ 725,00. Houve
ganho real de R$ 275,00.

Índice fechado

6,20 %

Piso Salarial - R$ 998,23
Valor da cesta - R$ 300,00

NOVA ODESSA

Índice fechado

Piso Salarial - R$ 1.041,30
Valor da cesta - R$ 290,00

GUAÍRA

Índice fechado

Índice fechado

6,33 %

Piso Salarial - R$ 747,69
Valor da cesta - R$ 200,00

PRAIA GRANDE

Índice fechado

ITIRAPINA

Piso Salarial - R$ 966,00
Valor da cesta - R$ 190,00

CAMPINAS

6,5 %

Piso Salarial - R$ 853,86
VR (R$ 255) - VA (R$ 220)

Índice fechado

3%

Piso Salarial - R$ 760,14
VA - R$ 200,00

Além do VA, os Servidores recebem cesta básica no valor de R$ 70,00.

ITAPUÍ

Índice fechado

Índice fechado
CARAPICUÍBA

COSMÓPOLIS

6,5 %

Índice fechado

8,31 %

Piso Salarial - R$ 756,00
VA - R$ 330,00

Índice fechado

6,80 %

ARAÇATUBA

16,5 %

Piso Salarial - R$ 945,00
Cesta básica - Produtos

6,68 %

Piso Salarial - R$ 1.075,78
Valor da cesta - R$ 590,00

10 %

VOTUPORANGA

Índice fechado

6,77 %

Piso Salarial - R$ 868,00
VA - R$ 74,00

Piso Salarial - R$ 710,00
Cesta básica - R$ 150,00

Além do VA, os Servidores têm cesta básica. Na
cidade houve greve.

O VA subiu para R$ 200,00
e agora os Servidores têm
Plano de Saúde grátis.

IRACEMÁPOLIS

Índice fechado

ITU

5,89 %

Piso Salarial - R$ 841,00
VA - R$ 242,00

Índice fechado
VITÓRIA - Após definir os ganhos econômicos, o Sindicato dos Servidores de Americana e Nova Odessa (SSPMANO) voltou à mesa de negociação e conseguiu reduzir a jornada de trabalho dos companheiros da Pavimentação

8,21 %

Piso Salarial - R$ 690,00
Cesta básica - R$ 190,00

www.fesspmesp.com.br -

MAUÁ

Índice fechado

SUZANO

MOCOCA

6,87 %

Índice fechado

5%

TANABI

8%

Índice fechado

7%

Índice fechado

Piso Salarial - R$ 870,00
VR - R$ 132,00

Piso Salarial - R$ 678,00
Cesta básica - R$ 140,00

Piso Salarial - R$ 1.061,65
Cesta (R$ 130) - VA (R$ 250)

Piso Salarial - R$ 678,00
VA - R$ 235,00

O VA subiu para R$ 147,00.
Outro ganho: Abono Incorporação de R$ 200,00.

O VA subiu de R$ 180,00
para R$ 250,00. O benefício foi obtido na Justiça.

Houve extensão da cesta
básica para mais de dois
mil Servidores.

Foi conquistado licençaprêmio (cada cinco anos,
três meses de férias).

SÃO VICENTE

OSASCO

6%

Índice fechado

Índice fechado

5,20 %

TAMBAÚ

Índice fechado

ITAPIRA

7,22 %

Índice fechado

6,5 %

Piso Salarial - R$ 900,00
VA - R$ 220,00

Piso Salarial - R$ 900,00
Cesta básica - R$ 162,00

Piso Salarial - R$ 768,00
VA - R$ 135,00

Piso Salarial - R$ 810,00
VA - R$ 250,00

Foi garantido PCCS para
os Fiscais e aumento de
20% do RETP da Guarda.

O VA é de R$ 320,00. O
Abono Assiduidade é revertido em folga.

Para quem ganha até mil
reais tem vale gás. Agora, licença é de 180 dias.

Abono Assiduidade no
valor de R$ 50,00 e Abono Natalino de R$ 100,00.

PRESIDENTE do Sindicato de Cruzeiro,
Gilmar de Abreu, durante assembleia

BOITUVA

CRUZEIRO

Índice fechado

SERVIDORES lotam a sede do Sindicato de Espírito Santo do Pinhal

5,39 %

Índice fechado

EM BOITUVA, Servidores conquistam 7%.
Outros ganhos estão quase fechados

AINDA sem índice definido, funcionalismo de Marília pressiona administração

SÃO SIMÃO

ITATIBA

7%

7%

Índice fechado

Índice fechado

15 %

Piso Salarial - R$ 693,00
VA - R$ 150,00

Piso Salarial - R$ 925,00
VA - R$ 290,00

Piso Salarial - R$ 1.638,00
VA - R$ 225,00

Piso Salarial - R$ 800,00
VA - R$ 200,00

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários será implantado em agosto.

Nos últimos cinco anos, o
Sindicato conseguiu mais
de 45% de aumento.

Os Servidores de Itatiba
têm um dos melhores Pisos salariais.

Foi um dos melhores índices conquistados no estado de São Paulo.

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

Índice fechado

6,5 %

GUARULHOS

BEBEDOURO

Índice fechado

7%

Índice fechado
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5,7 %

RINÓPOLIS

Índice fechado

10 %

Piso Salarial - R$ 1.061,31
Cesta básica - R$ 140,00

Piso Salarial - R$ 703,00
VA - R$ 250,00

Piso Salarial - R$ 969,13
VA - R$ 374,00

Piso Salarial - R$ 678,00
VA - R$ 110,00

Houve conquista de valetransporte e a licença passou de 120 para 180 dias.

Abono assiduidade subiu
3%. Auxílio alimentação
aumentou R$ 50,00.

Antes, o VA era muito baixo. O Sindicato lutou e conseguiu ampliar o valor.

Houve ampliação da assistência familiar. E o desconto chega a 80%.
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SEMPRE PRESENTE

Estivemos em vários lugares ao mesmo
tempo para apoiar greves e mobilizações
EM MUITOS CASOS, SAÍMOS VITORIOSOS E COM GANHOS CONCRETOS
Ter apenas uma boa estrutura e não
contar com pessoas comprometidas
é um problema.
Ainda bem que a Fesspmesp tem
os dois. Ou seja, uma boa estrutura e
lideranças comprometidas em defender os interesses do Servidor.
Nos últimos meses, travamos várias
batalhas com muitas prefeituras em
todo o estado (em alguns lugares a luta
ainda continua).
INTERVENÇÃO - Nossa intervenção
foi fundamental para fortalecer o movimento. Na prática, ajudamos os companheiros levarem aos Servidores propostas bem melhores daquelas apresentadas em primeiro momento pelos
administradores municipais.

LIDERANÇAS da Fesspmesp dão total apoio ao companheiro Araken Lunardi, de Sumaré, na greve barrada pela Justiça

Isso ocorreu em Carapicuíba, Piraju, Itirapina, Itatiba, Mogi das Cruzes,
Cruzeiro, Itapira e muito mais.

Houve momentos em que nossos diretores estavam todos na rua para combater os maus prefeitos.

Sindicatos filiados na luta permanente
por mais respeito e valorização”.
COMUNICAÇÃO - Outro apoio con-

Denilson Bandeira, secretário de im-

cedido foi por meio da equipe de co-

prensa da Fesspmesp, afirma: “Não

municação da Federação. “Enquanto

nos preocupamos com a distância.

os diretores estavam nas cidades, a

Nossa maior preocupação é apoiar os

comunicação da Fesspmesp agia rá-

Tivemos participação decisiva na greve em
Carapicuíba. CONQUISTA: 10% DE REAJUSTE
Nossa Federação participou
AIRES durante negociação em Piraju;
abaixo, Denilson em Mogi das Cruzes

dos quatro dias de greve em
Carapicuíba. Apoiamos com lideranças, carro de som e ainda repercutimos em tempo real
todos os passos da greve. Resultado: vitória da ação conjunta. Vitória dos Servidores.

Ação conjunta entre Federação e Sindicato de Itirapina combate práticas antissindicais e consegue grande vitória

pido e atualizava o site (com fotos e
vídeos) e as redes sociais praticamente em tempo real”, completa Bandeira.
APOIO - Caso precise de apoio, entre em contato com a Federação. Fale
com um diretor: (19) 3621.6176. E-mail:
fesspmesp@hotmail.com

Fique bem informado. Acesse www.fesspmesp.com.br
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