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CONSOLIDAMOS NOSSO
ESPAÇO COM TRABALHO
FORTE E COMPROMISSO
JÁ SÃO MAIS DE 130 ENTIDADES FILIADAS. ESTAMOS ORGANIZADOS EM TODO O ESTADO
Foto: Agência Grita São Paulo (AGSP)

A Fesspmesp tem um diferencial. É uma entidade de lutas e
conquistas e, nos últimos anos,
teve amplo crescimento nos
mais diversos setores.
Agora, estamos bem mais estruturados. Aumentamos o número de filiados. Intensificamos o
apoio em mobilizações e fomos
convidados para organizar mais
de 40 eleições este ano.
Ainda, elevamos o investimento no apoio jurídico, técnico e na
comunicação. Nas páginas seguintes, você verá que o trabalho é sério e vamos crescer mais.

FOTO HISTÓRICA - Nosso tesoureiro Ted na linha de frente da greve em Itaquá: primeira utilização do nosso caminhão de som

TEMOS UMA EQUIPE SOLIDÁRIA QUE
NÃO MEDE ESFORÇOS PARA AJUDAR
Não importa a distância. O Sindicato que precisar do apoio da nossa Federação terá. Não medimos
esforços para ajudar os companheiros que lutam contra os maus administradores. Na Fesspmesp teMARÍLIA - Participamos de protesto
contra prefeito autoritário. Vencemos!

mos um espírito solidário. Somos
uma família unida.

Páginas 6 e 7

ITAPEVI - Mobilização com o nosso apoio
garante retomada das negociações

EM BRASÍLIA
PARTICIPAMOS
DE ASSUNTOS DO
SETOR PÚBLICO
Constantemente, nossos diretores vão a Brasília participar
de audiências, reuniões e mobilizações em prol dos interesses do Servidor. Estamos presentes em todas as lutas.
Páginas 2 e 3

FILIE-SE À NOSSA FEDERAÇÃO. NÃO PERCA TEMPO! NÃO FIQUE SÓ!

Confira!
Página 5
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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

NOVOS DESAFIOS ESTÃO POR VIR
COMPANHEIRO: quando pensamos em uma estrutura de segundo grau, que viesse a trabalhar
pelos Servidores públicos municipais, tínhamos a certeza de que teríamos muito trabalho e desafios.
Embora sejamos um grupo muito grande e consciente, encontramos em todo o estado um sentimento de desconfiança e esperança.
Desconfiança pela inércia da outra federação. E esperança pelo surgimento de uma organização para
contrapor o que existia.
A cada passo da Fesspmesp temos encontrado muitos parceiros
que são de grande valia. Parceiros que têm somado e contribuído na superação de obstáculos.

Os trabalhos de regularização
de entidades, fundação de novos
Sindicatos, formação de dirigentes, apoio nas mobilizações e negociações têm sido facilitado pela
competência e determinação de
nossos diretores.
Fora questões relativas à organização da categoria, enfrentamos
um obstáculo muito poderoso: os
administradores municipais. Muitos deles buscam seus interesses
pessoais e veem o Servidor e o
Sindicato como empecilhos.
Despreparados, mas fortes politicamente, principalmente com o
apoio dos vereadores, os gestores
se acham no direito de fazer o que
bem entendem, mesmo contra as

PARTICIPAMOS DOS PRINCIPAIS
DEBATES NA CAPITAL FEDERAL
O trabalho da Fesspmesp não
fica restrito ao estado de São
Paulo. Temos papel destacado
em assuntos de interesse do setor também na Capital Federal.
Sempre que precisamos dirigentes da Federação vão a Brasília debater com representantes
do Congresso melhorias para o
Servidor de todo o País.
REGULAMENTAÇÃO - Prova disso é que no dia 24 de março, nosso secretário-geral Rubens Fagundes participou de
audiência sobre o projeto que
regulamentará o direito de greve no setor público.
Apesar de prevista na Constituição Federal, a garantia nunca foi regulamentada.
MAIS LIDERANÇAS - Além de
Rubens, representaram nossa
Federação os diretores Araken
Lunardi (Sumaré), Cláudia Adum (Tatuí), Roseli Pereira
(Mogi Guaçu), Cristina Gomes
e Marli Bressiani (Itapira).

PROPOSTAS DE VERDADE - Nossas lideranças Cristina, Ditinho e Aires entregaram, em novembro de 2013, novas propostas para o senador Romero Jucá (no
centro). A Federação não iria permitir que o projeto de regulamentação do direito de
greve do funcionalismo fosse votado do jeito que estava. Na foto abaixo, nosso vice
Araken, o secretário-geral Rubens e a coordenadora do setor público da Força,
Cristina Gomes, com o senador Paim, após audiência pública em Brasília

determinações legais. Como então superar este poderio?
Só encontramos uma forma. Disputar espaço de poder com os péssimos políticos. Ou seja, trabalhar
forte para elegermos vereadores,
deputados e senadores comprometidos com os trabalhadores, em
especial o setor público.
DESAFIO - Em razão disso, lanço o desafio a todos os companheiros para elegermos, ao menos, um vereador em cada município do estado em 2016.
Mas vamos nos preparar desde
já para elegermos deputados estaduais e federais. Acredito ser este o caminho certo. Acredito na determinação de todos vocês.

NOSSA PRESENÇA

EM BRASÍLIA
24 de março de 2014
20 de março de 2014
20 de fevereiro de 2014
10 de dezembro de 2013
26 de novembro de 2013
7 de novembro de 2013

Rubens defende regulamentação do
direito de greve com boas propostas

Aires foi a Brasília pedir apoio de parlamentares ao projeto de greve

Ao lado de Jucá, presidente Aires defende propostas das Centrais
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AIRES APRESENTA NOSSOS AVANÇOS
PARA O MINISTRO DO TRABALHO (MTE)
NO 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DO SETOR

Nosso presidente Aires Ribeiro
esteve com o ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, dia
28 de maio, em Brasília.
Na ocasião, fomos apresentar
o trabalho da Fesspmesp em todo
o estado de São Paulo e falar de
projetos futuros na organização e
fortalecimento do setor público
municipal no País.
Aires afirma: “O encontro foi muito produtivo. Apresentamos o projeto da Confederação dos Servidores Municipais e falamos sobre nosso trabalho no estado”.
SAIBA MAIS - Gravamos um vídeo com o presidente Aires, que
está disponível em nossa conta no
www.youtube.com/fesspmesp
Se preferir, acione o código QrCode e vá direto para o link da
entrevista sobre o encontro.

RUBENS AVALIA
“Os encontros têm sido positivos. Temos visão ampla
da atual situação sindical e
queremos, em conjunto com
o governo e as Centrais, debater melhorias para os Servidores. Nossa ida à Capital
tem sido frequente, neste momento tão importante que
definirá o futuro do setor.”
PRESIDENTE Aires Ribeiro com o ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias

SAIBA O QUE É O QR CODE

Rubens Fagundes é diretor do
Sindicato dos Servidores de São
Vicente e nosso secretário-geral

O QR Code consiste de um gráfico 2D de uma caixa preta e branca que contém
informações pré-estabelecidas como textos, páginas da internet, SMS ou números
de telefone. Este conteúdo pode ser lido por meio de aparelhos específicos para
este tipo de código ou de aplicativos instalados em celulares. Neste caso, a câmera do aparelho é usada para fazer a leitura do código. Para que serve o QR Code? Atualmente, o QR Code é mais usado pela mídia
impressa (revistas, jornais, panfletos, outdoors e outros). Revistas
publicam códigos QR para que leitores acessem em seus celulares e computadores algum conteúdo extra relacionado às matérias.

ENTENDA COMO FUNCIONA A CÂMARA DO SETOR

AIRES e Rubens participam da Câmara

Criada em 2010, a Câmara do
Setor Público do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é mais
um importante instrumento na defesa dos direitos dos Servidores.
Ela é formada pela participação
de cinco Centrais Sindicais e do
governo federal.
Nossos diretores Aires Ribeiro
(Americana), Rubens Romão
(São Vicente) e Cristina Helena

(Itapira) integram a Câmara como
representantes da Força Sindical.
A criação do órgão teve a participação de representantes de trabalhadores de todo o País, por
meio de sete plenárias realizadas
no território nacional. Os encontros definiram cinco diretrizes visando à regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). São

elas: organização do setor público; negociação coletiva; direito de
greve; custeio do sistema sindical;
e liberação do dirigente sindical.
A Convenção 151 foi criada para normatizar a relação entre os
governos e os Sindicatos dos
Servidores. No entanto, embora tenha assinado a Convenção,
o Brasil ainda não criou uma lei
específica para regulamentá-la.

FESSPMESP CRESCE E AMPLIA SUA EQUIPE
Com o crescimento do número de filiados, a Fesspmesp ampliou os contratados e passou a
investir mais forte em setores estratégicos, como jurídico, eleições e comunicação.
ASSESSORIA JURÍDICA - Hoje,
o quadro está bem maior. Temos

o dr. Rodrigo, que atende São Paulo, dr. Duarte na região de Americana e o dr. Jamir, que presta assessoria geral. Contratamos o dr.
Márcio, que ficará responsável
para orientar sobre eleições.
ELEIÇÕES - Só este ano já fizemos muitas eleições e até o fi-

nal de 2014 temos programadas
mais de 30. Com isso, contratamos
mais profissionais que vão estar à
disposição do coordenador de eleições e tesoureiro da Fesspmesp,
Cláudio Aparecido dos Santos (Ted).
COMUNICAÇÃO - Também ampliamos nossa equipe de comuni-

cação com novos profissionais.
A ideia é intensificar a divulgação
das ações de nossos filiados
com mais vídeos e imagens para
o site, jornal, inclusive nas redes
sociais. Ted afirma: “Todo o investimento é necessário e tem dado
resultados concretos”.
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SERIEDADE DO NOSSO TRABALHO
TEM ATRAÍDO NOVOS SINDICATOS

AVARÉ - Os companheiros do Sindicato se filiaram durante reunião dos dirigentes da Federação em Americana. Nosso trabalho foi fator decisivo para a filiação

Criada em 2006, com 14 filiados, nossa Federação sempre
teve como meta a organização
dos Servidores municipais do
estado de São Paulo e o resgate da dignidade do funcionalis-

CACHOEIRA PAULISTA - Ditinho e Araken
com Gerson, presidente do Sindicato
dos Servidores Municipais, durante filiação após reunião em Americana

mo, por meio de sua valorização. Após sete anos de muita luta
e dificuldades, crescemos e conseguimos o apoio de outras dezenas de entidades que acreditam em nosso trabalho.
INTEGRANTES - Nos últimos
meses, filiamos importantes Sindicatos dos Servidores públicos
municipais, como Avaré, Jaguariúna, Arujá, Rio Grande da Serra, Cachoeira Paulista, Aparecida, Iperó, Fernandópolis, Santo
Anastácio, Mongaguá, Jandira,
Guarujá e Bertioga.
FORTALECIMENTO - Atualmente, são mais de 130 filiados.
E vamos crescer ainda mais.

LOUVEIRA - Reativamos o Sindicato em janeiro. Assembleia aprovou a filiação

FALTA O SEU SINDICATO - Filie-se à Fesspmesp. Entre em
contato: (19) 3621.7519. E-mail:
fesspmesp@hotmail.com
Acompanhe nosso trabalho pelo www.fesspmesp.com.br
A página é atualizada todos os
dias, com greves, mobilizações
e muitas ações da entidade.

“Tenho muito orgulho de
participar da diretoria da Federação e lutar pelos interesses dos Servidores de todo o estado. Uma entidade
só cresce de verdade quando o trabalho é sério.”
Edilson H. Lopes é presidente
do Sindicato dos Servidores de
Boituva e diretor da Fesspmesp

JAGUARIÚNA - Em abril, visitamos os diretores e acertamos os detalhes da filiação

APARECIDA - Regional mais fortalecida
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OFERECEMOS VÁRIOS SERVIÇOS
PARA QUEM SE FILIA À FESSPMESP

A Fesspmesp oferece vários
benefícios para quem se filia à
entidade. Temos uma série de
vantagens que suprem as principais necessidades dos mais
de 130 filiados. São elas:
ASSESSORIA JURÍDICA Oferecemos apoio no que se refere a questões judiciais. São
vários advogados à disposição.
ASSESSORIA TÉCNICA - Por
meio desta assessoria é feita a
assistência da fundação de Sindicatos até o recebimento da
Certidão Sindical. A Federação
orienta sobre editais, atas, estatutos, registros cartoriais, atualizações junto ao MTE e CNPJ.
ASSESSORIA EM ELEIÇÕES
Também oferecemos assessoria para eleições sindicais: editais (publicações), mesários, veículos, coordenador de mesários,
urnas e cédulas, além de todo
apoio para realização do pleito.
FORMAÇÃO DE DIRIGENTES - Cursos de formação sindical e de lideranças por meio
de uma equipe preparada e com
amplo conhecimento do setor.
Nosso diferencial é que temos
seminários práticos.
OUTRAS VANTAGENS - Além
disso, a Fesspmesp oferece

MARÍLIA - Nosso presidente Aires, no caminhão de som da Federação, lidera mobilização por valorização e respeito

JORNAL do Sindicato dos Servidores
Municipais de Jaguariúna produzido
recentemente pela equipe de comunicação da Fesspmesp. A publicação
foi bem aceita nos locais de trabalho

apoio em mobilizações, espaço
para publicação, apoio de 14
Regionais, assessoria de imprensa e de comunicação, curso de qualificação, assessoria
em processo de negociação,
orientação sindical e muito mais.
COMUNICAÇÃO - Para manter os associados bem informados e também divulgar as ações
dos filiados, a Federação tem investido forte em comunicação.
Há dois anos fez uma parceria com a Agência de Comunicação Grita São Paulo. Já são
mais de 10 mil fotos publicadas

na rede, cerca de 500 matérias
postadas no site, 110 vídeos produzidos e disponíveis no Youtube e no Facebook, centenas de
fotos acessíves no Flickr (álbum
on-line) para baixar e muito mais.
Não perca mais tempo. Juntese a nós. Acompanhe nosso trabalho na rede e verá que temos
compromisso com o Servidor.

“Consolidamos nosso espaço com muito trabalho e
divulgação. Aprendemos
que, além de agir, é preciso
mostrar ao estado de São
Paulo, ao Brasil e ao mundo o que estamos fazendo.”
Denilson Bandeira é diretor
do Stap (Guarulhos) e secretário de imprensa da Fesspmesp
REUNIÃO - Dirigentes das 14 Regionais da Fesspmesp se reuniram em Americana para debater as nossas próximas ações
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NÃO IMPORTA O LUGAR: EST
PARA FORTALECER AÇÕES

ESTRUTURA DA FESSPMESP TEM GARANTIDO ATENDIME
A Fesspmesp tem utilizado importante arma no combate ao péssimo administrador: a mobilização. Ou seja, quando algum Sindicato filiado precisa do nosso
apoio, informamos aos demais filiados e comparecemos em peso para fortalecer a luta.
JUSTIÇA - Não importa a distância ou se o prefeito é coronel
e faz cara feia. O que queremos
e conseguimos é corrigir injustiças contra o Servidor.
Graças a esse trabalho solidário, que na prática é organizativo, temos conquistado em conjunto com as entidades melhores salários, mais benefícios e
ampliado muitos ganhos.
Só este ano fizemos mobilizações e protestos em várias cidades: Arujá, Guarulhos, Nova
Odessa, Itapevi, Marília, Piraju,
Cruzeiro, Jandira, Iracemápolis,
Itirapina, Itapira, Louveira, Campinas e muito mais.

ITAPEVI - Estivemos dando todo apoio ao companheiro Cláudio Fernandes, que liderou a mobilização dos Professores por um Plan

Na prática, os administradores
sentiram o poder de mobilização
conjunta da Fesspmesp/filiados.
Toninho do Caps, sempre presente em greves e mobilizações,
afirma: “Não importa o lugar. O

companheiro que precisar do
nosso apoio, e avisar com antecedência, terá uma equipe forte
e bem disposta para defender
os principais interesses dos Servidores públicos municipais”.

NOVA ODESSA - Estivemos na greve

TONINHO COMENTA
“Manifestações, greves ou
protestos são meios legítimos para obtermos avanços
concretos. Muitas conquistas só ocorrem quando há
organização e forte pressão
sindical. Não vamos parar.
Onde houver injustiças, vamos partir pra cima.”

CAMINHÃO DE SOM - Faz a diferença e organiza manifestantes em várias cidades

Antonio Rodrigues - Toninho
do Caps é vice-presidente do
Sintrasp (Sindicato dos Servidores Públicos de Osasco) e diretor da nossa Federação

GUARULHOS - Diretores se mobilizam

JANDIRA - Toninho lidera os Professores

www.fesspmesp.com.br -
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TAMOS EM TODO O ESTADO
S NA DEFESA DO SERVIDOR

ENTO RÁPIDO EM MAIS DE UM LOCAL AO MESMO TEMPO

“Temos diretores preparados e espalhados por todo o
estado, nas 14 Regionais da
Fesspmesp. Se preciso, mobilizamos mais de uma região para apoiar os companheiros. Não aceitamos e jamais vamos aceitar injustiças.
Se precisar é só chamar.”

o de Cargos justo. Resultado: vitória da união!

Jesomar Alves Lobo é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Mauá e diretor da nossa Federação

IRACEMÁPOLIS - Prefeito ofereceu só 2% de reajuste. Nossos dirigentes se mobilizaram e foram para cidade participar das negociações com a administração. Resultado: quase 6% de reajuste salarial para os Servidores. Mais uma vez, ficou
comprovado de que as denúncias que chegam até nós são apuradas de imediato
e o nosso apoio chega aos quatro cantos do estado de São Paulo

ALGUNS AVANÇOS ASSEGURADOS COM A NOSSA PRESENÇA
JANDIRA - Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, que hoje trabalham 40 horas semanais, terão a jornada reduzida para 30 horas. Os
Servidores da Saúde vão ter os salários reajustados pela inflação do período, com mais 5% de ganho real. CARAPICUÍBA - Em junho,
o Sindfusmc, com nosso apoio, conquistou a redução da jornada de trabalho para a Enfermagem de 40 para 30 horas e o aumento da
cesta básica de R$ 74,00 para R$ 92,00. ARUJÁ - Greve realizada em abril conseguiu reajuste de 8,5% e avanço em oito itens da pauta
de reivindicações. ITAPEVI - Apoiamos protesto que conseguiu retomar negociações do PCCS da Educação.

CAMPANHA SALARIAL VITORIOSA EM CAMPINAS
Com o total apoio da nossa Federação, os Servidores de Campinas garantiram uma
grande vitória. Após forte pressão, a categoria aprovou a contraproposta da prefeitura
em assembleia realizada no paço municipal. Depois de exaustiva mesa de negociação, que durou mais de seis horas, o reajuste salarial foi definido e terá como base o
índice ICV do Dieese e ficará em 7,05%. A proposta inicial da prefeitura era de 6,47%

CAMPINAS - Levamos nosso apoio ao trabalho do Sindicato dos Servidores
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FEDERAÇÃO INVESTE FORTE NA
QUALIFICAÇÃO DAS LIDERANÇAS

SEMINÁRIO - O Seminário de Negociação Coletiva na Prática, evento organizado pela
nossa Federação e OK Consultoria e Gestão Empresarial, ocorreu entre os dias 28 e
31 de maio, na Colônia de Férias dos Borracheiros de São Paulo, na Praia Grande.
Os números surpreendem: mais de 200 lideranças de São Paulo e de 12 estados. O
diferencial deste seminário é que tivemos muitas atividades na prática. Ou seja,
simulações de assembleias, negociações com a administração, reunião de diretoria
e muito mais. Os companheiros ficaram satisfeitos e participaram ativamente de
todas as atividades. Detalhe: “Estada de quatro dias, café da manhã, almoço e jantar
ficaram por nossa conta”, afirma o tesoureiro da Fesspmesp, Cláudio Aparecido dos
Santos (Ted). Cobertura: www.fesspmesp.com.br/noticias/481.html

Uma das bandeiras de luta da
Fesspmesp é o forte investimento na qualificação e formação dos dirigentes sindicais.
E nos últimos anos temos feito isso. Nossos cursos são rea-

“A Fesspmesp tem investido forte na qualificação e
formação dos dirigentes sindicais. Como todos sabem,
a seara é grande e poucos
são os ceifeiros. Estamos
no caminho certo.”

lizados de acordo com as solicitações das lideranças. Ou seja,
é feito uma pesquisa entre os dirigentes para sabermos quais
são as principais necessidades.
CUSTO ZERO - Vale destacar
que o custo é zero. O dirigente
interessado em participar tem
estada, café, almoço e jantar,
tudo por conta da Fesspmesp.
Na prática, nossos cursos de
formação e qualificação são
mais um benefício oferecido
para os 130 Sindicatos filiados.
Fique ligado no site da Fesspmesp. Muitos cursos estão programados para os próximos meses: www.fesspmesp.com.br

MOGI GUAÇU - Lideranças da região também foram contempladas com
cursos de qualificação e comunicação nos dias 30/9/2013 e 1º/10/2013

BALANÇO DA COMUNICAÇÃO
NO SEMINÁRIO DE NEGOCIAÇÃO
A comunicação da Fesspmesp,
em parceria com a Agência Grita
São Paulo, cobriu os quatros dias
do Seminário de Negociação Coletiva na Prática em tempo real.
Tudo o que ocorreu no evento,
que começou dia 28 e foi até 31
de maio, era rapidamente produzido e postado no site, no Facebook e no Youtube da entidade.
Fizemos um levantamento e os
números surpreendem. Confira:
VÍDEOS - Ao todo 16. Todos
eles filmados e editados na hora;
MATÉRIAS PARA O SITE - Total de 8; Releases para a im-

prensa - Foram 3. Total de pessoas trabalhando - 5
Agora, o que impressiona é o
alcance e o resultado conquistado no Facebook da Fesspmesp:
Total de postagens no Facebook - 48
Compartilhamentos - 510
Curtidas - 805
Comentários - 31

Araken Lunardi é presidente
do Sindicato dos Servidores de
Sumaré e vice da Fesspmesp
Tanabi e região - Foram contempladas

Junqueirópolis - Recebe curso e aprova

Seminário - Diretores apoiam iniciativa
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FESSPMESP ORGANIZA PLEITOS
TRANSPARENTES E LEGÍTIMOS
Nos últimos meses, a Fesspmesp organizou várias eleições
por todo o estado. Estivemos em
Taquaritinga, Arujá, Nova Odessa, Espírito Santo do Pinhal, Miguelópolis e muito mais.
Atuamos com uma equipe preparada para dar todo o suporte
em editais, mesários, transporte, urnas, entre outros. Tudo fica
de responsabilidade do nosso
secretário de finanças Cláudio
Aparecido dos Santos (o Ted).
ATENÇÃO - Avise com antecedência o pleito sindical de sua
entidade. Precisamos de tempo
para nos organizarmos. Ligue no
(19) 3621.7519 e 3621.6176.
40 ELEIÇÕES - Só este ano,
organizamos mais de dez eleições e temos 30 programadas
até dezembro.
Resultados de alguns pleitos:
Taquaritinga - Chapa 1 obteve
72% dos votos válidos; Arujá Chapa 1 teve 667 dos 855 votos; Nova Odessa - Chapa 1
conseguiu 87% dos votos; Espírito Santo do Pinhal - Chapa
1 conquistou 80%; Miguelópolis - Chapa 2 venceu com 95%
dos votos. Vitória esmagadora!

MONTE AZUL PAULISTA - Em dezembro fomos para a sede do Sindicato e organizamos o pleito que deu a vitória à Chapa 1

TED DESTACA QUE O SUCESSO
NAS ELEIÇÕES SE DEVE À UNIÃO

Começamos o ano com as eleições de
Miguelópolis. Em abril, foi a vez de Taquaritinga (foto abaixo). Os dois pleitos
foram transparentes e legítimos

GUAÍRA - Mesmo com pressão contrária da prefeitura, Rodrigo Borghetti foi eleito

Nosso tesoureiro Cláudio Aparecido dos Santos (Ted) é responsável pela coordenação das
eleições dos Sindicatos.
Com apoio de lideranças de várias entidades filiadas à Fesspmesp, Ted destaca a união dos
dirigentes como principal causa
dos sucessos obtidos nos pleitos.
“É muito bom ter uma equipe de eleições como a que temos na Federação. São companheiros que deixam seus Sindicatos, familiares e viajam horas para ajudar um dirigente em
uma eleição sindical.
Saúdo a cada um pelo empenho. Reafirmo o compromisso de nossa entidade com os

PINHAL - Forte presença feminina

filiados e alertamos para que a
solidariedade continue prevalecendo entre nós.
A vida nos ensina que vamos
colher tudo o que plantamos.
Por isso, plante o bem, o companheirismo, a ajuda, o amor
com o próximo. Fazendo isso
terá tudo de volta.”

ITIRAPINA - Claudete teve nosso apoio
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30 HORAS PARA A ENFERMAGEM
É UMA DE NOSSAS PRIORIDADES
A Fesspmesp, com o apoio de
vários Sindicatos do setor, reivindicou, dia 14 de março, a redução da jornada de trabalho para
os profissionais da Enfermagem.
Atualmente, a maioria cumpre
40 horas de um trabalho desgastante e que exige muito controle
físico, emocional e mental.
PRESENÇA - Levamos faixas,
bandeiras e levantamos a voz
para reivindicar que a redução
da carga horária seja implantada em nível nacional.
AVANÇOS - Os acordos estão acontecendo individualmente em várias cidades. Porém
muitos prefeitos se recusam a
negociar sobre o tema. E essa
bandeira de luta a Fesspmesp
carrega desde sua fundação.
A presença da direção da Federação e dos Sindicatos filia-

14 DE MARÇO - Estivemos em peso no ato em prol de 30 horas para a Enfermagem

dos foi coordenada por Antonio
Rodrigues (Toninho do Caps).
Nosso presidente Aires Ribeiro, presente no ato, afirma: "Mostramos que estamos unidos e organizados. Agora é questão de

tempo até que haja aprovação
em nível nacional”. Recentemente, algumas cidades conseguiram reduzir a jornada com o nosso apoio. São elas: Americana, Carapicuíba e Jandira.

30 HORAS JÁ
IMPLANTADAS
Confira algumas cidades onde
as 30 horas foram implantadas:
Osasco, Barueri, Sumaré, Itaquaquecetuba, Marília, Guararema,
Santa Isabel, São Paulo, Jandira, Carapicuíba, Americana e Itu.

ESTIVEMOS NA 8ª MARCHA DA CLASSE TRABALHADORA
PARA LUTAR PELA REGULAMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO 151
8ª MARCHA - Nossa Federação compareceu em peso na 8ª Marcha da Classe Trabalhadora, que ocorreu dia 9 de abril. Mais
de 35 mil trabalhadores se reuniram na capital paulista para reivindicar salários dignos, cobrar melhores condições de trabalho
e lutar por um país mais justo e igualitário. Segundo as lideranças presentes, foi uma das maiores manifestações de trabalhadores da história do Brasil. O ato foi convocado pela Força Sindical e demais Centrais. Além de apoiar todas as reivindicações
do coletivo dos trabalhadores, a Fesspmesp, mais uma vez, marchou em prol da regulamentação da Convenção 151 da OIT;
30 horas para a Enfermagem; manutenção da política de valorização do salário mínimo; jornada de 40 horas; fim do fator
previdenciário; redução dos juros; fim dos leilões do petróleo; e mais investimentos em saúde e educação.

SEMPRE PRESENTE - Nossa diretora Cristina Gomes durante Marcha em
São Paulo; abaixo, nosso presidente
Aires sempre presente em ações que
lutam por mais direitos para os Servidores e os trabalhadores em geral

www.fesspmesp.com.br -
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DISPONIBILIZAMOS DIRETORES
PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO
A fim de melhorar o contato com
os mais de 130 Sindicatos filiados e agilizar o atendimento das
solicitações feitas junto à Fesspmesp, toda terça e quarta, das
9 às 16 horas, dois de nossos
diretores estão à disposição para esclarecer dúvidas, colher sugestões e dar orientações sobre
procedimentos administrativos.
O atendimento é exclusivo!
Araken André Prado Lunardi,
vice-presidente da nossa Federação e presidente do Sindicato dos Servidores de Sumaré; e
José Flamínio Leme, diretor da
Fesspmesp e presidente do Sindicato dos Servidores de Itu, são
responsáveis pelo atendimento.
COMO FUNCIONA:
O Sindicato interessado em

REATIVAMOS
E FUNDAMOS
SINDICATOS

ARAKEN Lunardi e José Flamínio Leme são responsáveis pelo atendimento

orientações deve entrar em contato com a Fesspmesp nos telefones, celulares ou rádios (abaixo) e marcar um horário para ir
até nossa sede.
JOELMA - (19) 3621.6176.
Celular (19) 7822.1457 e ID:
923*11918; ARAKEN - Ligue no

(19) 99262.5956; LEME - (11)
7897.6915 - ID: 7*527973.
NOVO LOCAL - O atendimento será em Americana, à rua das
Nogueiras, 120, Jardim Glória.
Anote aí: será toda terça e quarta, das 10 às 16 horas. Não perca tempo e marque um horário!

REGULARIZE A DOCUMENTAÇÃO DE
SUA ENTIDADE. NÃO PERCA TEMPO
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) tem feito novas exigências quando o assunto é documentação de entidades.
Ou seja, para um Sindicato
estar de acordo com a lei, ele
deve seguir à risca todas as regras estabelecidas pelo MTE.
Em razão disso, a Fesspmesp
tem uma equipe especializada
para ajudar os Sindicatos filiados na regularização.
EM TODO O PAÍS - O trabalho tem sido tão eficiente que te-

MARANHÃO - Apresentamos trabalho

PARTICIPAMOS de Seminário no Espírito Santo e falamos sobre documentação

mos percorrido o Brasil, com o
apoio da Força Sindical, para
ajudar outras entidades do setor público. Não perca tempo e
nos procure bem rápido.

Ligue: (19) 3621.7519. Envie email: fesspmesp@hotmail.com
Agende um horário com a nossa assessoria técnica e aproveite mais de nossos benefícios.

CUIABÁ - Nos reunimos com 14 Sindicatos do setor para dar orientações do MTE

REATIVAÇÃO do Sindicato de Canas

Diariamente, nossa Federação
é procurada por Servidores de várias cidades. Os companheiros
pedem nosso apoio na reativação
e fundação de novos Sindicatos
em municípios que ainda não
têm uma entidade. Atualmente,
nossa estrutura nos dá condições
para atender às solicitações.
VEJA ALGUNS EXEMPLOS:
CANAS - Inoperante desde
2010, o Sindicato do Servidor foi
reativado durante assembleia em
26/11/2013.
IPERÓ - Desde julho de 2013
nossos diretores vinham trabalhando para o ressurgimento da
entidade. Após seguir todos os
trâmites, finalmente em novembro o Sindicato foi reativado.
LOUVEIRA - Desde 6 de janeiro deste ano, quando ocorreu a
assembleia de reativação do Sindicato dos Servidores, os companheiros passaram a ter uma
entidade combativa ao seu lado.
NOS PROCURE - Mais informações, ligue na Fesspmesp e fale
com um de nossos diretores.
Telefone (19) 3621.7519.
SITE - www.fesspmesp.com.br

REATIVAÇÃO da entidade de Louveira
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CONFIRA ALGUMAS CONQUISTAS
DAS CAMPANHAS SALARIAIS 2014
Nossa Federação aproveitou
a presença de mais de 70 Sindicatos no Seminário de Negociação Coletiva na Prática, entre os dias 28 e 31 de maio, na
Colônia de Férias dos Borracheiros de São Paulo, na Praia
Grande, e fez um amplo levantamento sobre os percentuais
reivindicados e já conquistados
nas Campanhas Salariais 2014.
Conseguimos importantes números de muitas entidades do
setor. Eles mostram quanto
cada um conseguiu de índice,
aumento no vale-alimentação e
cesta-básica ou VR. A planilha
é de fácil entendimento.
ATUALIZAÇÃO - É importante que os companheiros continuem acessando nosso site.
Cada entidade que fechar as
negociações deve entrar em
contato com a Fesspmesp.
QUEM PROCURAR
1) Agência Grita São Paulo.
Telefones (11) 2862.4975 e (11)
7779.0844 - 55*968*2404.
2) Denilson Bandeira, nosso
secretário de imprensa. Telefone (11) 99667.8765. Nextel 35*18*27478.
3) Joelma Lourenço. Telefones
(19) 3621.7519 e 7822.1457.
Nextel - 923*11918.
Mais informações, acesse

www.fesspmesp.com.br
A tabela é atualizada quase todos os dias. Veja no www.fesspmesp.com.br/campanhassalariais/2014.html
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