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ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE É
O DIFERENCIAL DA FEDERAÇÃO

ALÉM DE ASSESSORIAS TÉCNICA, JURÍDICA E DE COMUNICAÇÃO, ORGANIZAMOS ELEIÇÕES SINDICAIS,
FORTALECEMOS GREVES E MOBILIZAÇÕES, OFERECEMOS CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ETC...

FESSPMESP EM ELEIÇÕES - Quando
acionados sempre marcamos presença; presidente Aires em São Vicente

FESSPMESP PLANEJA - Lideranças da Macro 1 planejam ações e estreitam relações para fortalecer movimentos coletivos

A Fesspmesp completou 10
anos em 6 de outubro de 2016.
Na prática, são 10 anos de lutas, grandes desafios e muitas
conquistas em prol do setor.
Sem dúvida, foi uma década de
amadurecimento e definição de
prioridades para crescermos enraizados em princípios necessários para um bom desempenho.

Mediante isso, priorizamos a
capacitação de sindicalistas, passamos a oferecer assessorias
técnica, jurídica, contábil e de comunicação, além de organizar
(completamente) pleitos sindicais em todo o Estado.
A marca da Fesspmesp está
na assistência aos filiados. Não
levamos apenas palavras de

incentivo, mas oferecemos o suporte de profissionais altamente
preparados para as mais variadas situações do mundo sindical.
Nas páginas centrais deste informativo, apresentamos todos
os serviços oferecidos às entidades filiadas e, na página 4,
trazemos depoimentos de dirigentes contemplados. Confira!

FESSPMESP EM GREVES - Nosso diretor Denilson na linha de frente da paralisação dos Servidores de Peruíbe

FESSPMESP NA REGULARIZAÇÃO - Temos uma equipe técnica altamente preparada para legitimar Sindicatos do setor
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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 Nacional dos Servidores Públicos Municipais e diretor financeiro da
Pública - Central do Servidor. Fale com o
Aires: fesspmesp@hotmail.com

10 ANOS DE MUITO EMPENHO
Neste momento em que comemoramos os 10 anos da nossa
Federação, quero primeiramente
agradecer a todos que contribuíram na realização deste projeto.
Durante estes anos investimos
fortemente em estrutura, em assessorias, regularização e fundação de Sindicatos. Buscamos descentralizar e aproximar a Federação das bases, através das regionais. Formamos, qualificamos nossos dirigentes e apoiamos diversos movimentos (greves, manifestações, eleições, entre outros).
A fim de ampliar os espaços para
novos integrantes, criamos um grupo de trabalho que decidiam os ca-

minhos da Federação junto à diretoria executiva. Apoiamos e investimos em novas lideranças que
surgiam e ainda surgem.
Atuamos com firmeza em ações
que permitiram a liberação de dirigentes, o desconto da contribuição
sindical, reajustes salariais da categoria e outros. Combatemos a
fragmentação da categoria, a perseguição contra dirigentes sindicais
e Sindicatos, e projetos que retiravam direitos dos Servidores.
Tenho a plena convicção que fizemos mais do que era possível,
em tão pouco tempo, com os recursos que tínhamos. O número
de entidades filiadas e a grandeza

de todas, independentemente de
conceitos e linhas políticas, é o fator decisivo para sermos exemplo
de projeto, copiado por muitas outras entidades em nível nacional.
Durante estes 10 anos tivemos
algumas baixas, todas por motivação financeira ou de interesse particular de seus dirigentes que não
veem uma Federação como um
bem de todos, mas querem dela
um proveito pessoal.
A todos nossos filiados, muito fizemos, muito temos a fazer. A contribuição que cada um puder dar é
fundamental para o sucesso coletivo da Federação. Vamos trabalhar. Obrigado pela confiança!

SERVIÇOS OFERECIDOS PELA FESSPMESP CONTRI

Sindicatos filiados à nossa Federação têm vantagens exclusivas. Abaixo elencamos alguns serviços oferecidos pela nos
de Sindicatos e participamos de negociações salariais quando somos convocados. Sempre no início do ano (de janeiro a

CONTÁBIL

TÉCNICA

JURÍDICO

ELEIÇÕES

Um dos diferenciais oferecidos pela Fesspmesp desde
2015 é a assessoria contábil.
O responsável é José Luiz
Dutra, contabilista e especialista em contas públicas.
Ele realiza estudos orçamentários das cidades para
a elaboração de um relatório com o impacto financeiro
para reajustes salariais.
Com essas informações,
os dirigentes podem ir para
as mesas de negociação
bem mais preparados e com
embasamento para debater
com a Administração Municipal o índice de reajuste da
categoria e benefícios.

A equipe técnica da Federação, coordenada por Cláudio Bertollo, ajuda os filiados
em questões administrativas e
de documentação. Para legitimar as ações das entidades,
priorizamos o registro sindical
no órgão competente.
Tanto que no momento da
filiação de uma entidade já
solicitamos os documentos
necessários para agilizar ao
máximo o processo.
Só no último ano demos entrada em 30 pedidos no MTE
(Ministério do Trabalho e Emprego), dos quais mais da
metade conseguimos aprovar em 2015 mesmo.

O Departamento Jurídico da
Fesspmesp conta com os advogados Dr. Jamir Menali, Dr.
Maurício Guardia e Dr. Roberto Guimarães, que trabalham muito para garantir o
direito do Servidor. Além de
todo suporte concedido em
diversas ações, oferecemos
atendimento pessoal toda semana na sede, em Americana. Os interessados podem
agendar um horário pelo telefone (19) 3621.7519. O
atendimento é realizado às
terças, das 9 ao meio-dia, na
rua das Nogueiras, 120, Jardim Glória. Aproveite mais
esse benefício exclusivo!

A Federação organiza os
pleitos sindicais de seus filiados. Fazemos isso com primazia há dez anos. A equipe
é coordenada pelo nosso diretor Cláudio Aparecido dos
Santos, o Ted. Nós realizamos tudo de maneira transparente, ordeira e democrática: não há espaço para
qualquer tipo de favoritismo.
Encaminhamos mesários,
fiscais, seguranças e todo
aparato técnico (urnas e carros para os casos em que
urnas itinerantes passam
pelos postos de trabalho).
Auxiliamos as chapas caso
exista qualquer dúvida.
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CONTATO - MAIS INFORMAÇÕES A RESPEITO DO ASSISTENCIALISMO, LIGUE (19) 3621.7519 OU ENVIE E-
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ENTIDADES FILIADAS RECONHECEM TRABALHO
O bom trabalho realizado pela Federação até aqui foi reconhecido por seus filiados em assembleia geral ordinária de prestação
de contas, em junho passado. Nosso diretor financeiro Cláudio Aparecido dos Santos (Ted) afirma: “Mesmo com pouco recurso
muito foi realizado e o que foi feito teve a aprovação de todos, comprovando assim, mais uma vez, que estamos na direção certa”.

JUNHO DE 2016 - Sindicalistas de dezenas de entidades do Estado de São Paulo compareceram em ótimo número na assembleia de prestação de contas - exercício 2015

IBUEM PARA ORGANIZAÇÃO DO SETOR NO ESTADO

ssa Federação. Além de assessorias contábil, técnica, em eleição sindical e comunicação, também ajudamos na criação
junho), período da data-base do setor, atendemos várias solicitações de companheiros. Não perca tempo e nos procure!

AÇÃO SINDICAL

COMUNICAÇÃO

CAPACITAÇÃO

Prezamos sempre pelo diálogo em todo tipo de negociação. Porém, às vezes, é
preciso partir para um embae com a Prefeitura.
Sabendo disso, a Federação tem um aparato compleo para que seus filiados seam atendidos neste ponto. A
Administração Municipal vai
ouvir a voz do Sindicato!
Foram centenas de greves
e mobilizações articuladas
pelos filiados com a Fesspmesp. Muitas vezes precisamos estar em mais de uma
cidade ao mesmo tempo e
dividir a equipe sempre disposta a ajudar os demais.

Além de formularmos um
novo site, também entramos
nas principais redes sociais
do mundo. Um trabalho pensado para garantir que ninguém fique de fora e conheça
nossas ações em prol da categoria. São milhares de fotos
e centenas de vídeos disponíveis nos canais oficiais.
Além disso, contamos com
assessoria de comunicação
para auxiliar na divulgação e
repercutir ações dos filiados
em nossos meios eletrônicos. Palestras sobre a importância da comunicação
sindical, por meio da Fesspmesp, são frequentes.

Não basta dar o peixe, o importante é ensinar a pescar.
Mesmo com toda a estrutura
que temos à disposição dos
nossos filiados, é fundamental prepararmos os dirigentes
para o trabalho sindical.
Para tanto, disponibilizamos
curso de formação e qualificação nas diversas áreas, a fim
de elevar o conhecimento do
dirigente sindical. A meta é
possibilitar um preparo diferenciado para que o sindicalista represente bem o Servidor em seu município.
Para ampliar este benefício vamos implantar o Centro de Formação Sindical.

-MAIL PARA CONTATO@FESSPMESP.COM.BR - WWW.FESSPMESP.COM.BR

TEMOS TRÊS
CAMINHÕES, UM
MICRO-ÔNIBUS E 14
CARROS DE SOM

Realizar mobilizações e greves já
não é uma tarefa fácil. Sem o aparato correto então se torna ainda mais
difícil. Para garantir que todos tenham
acesso ao nosso suporte, adquirimos mais dois caminhões de som em
2015. Agora temos três.
Além disso, em 2016, conquistamos um micro-ônibus. Com isso conseguimos atender nossos filiados
com maior agilidade e acompanhar
mais de uma mobilização ao mesmo tempo. Ainda não estamos satisfeitos e queremos avançar mais!
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DIRIGENTES AVALIAM NOSSA ATUAÇÃO
DEPOIMENTOS REVELAM SATISFAÇÃO E RECONHECIMENTO DE UM TRABALHO SÉRIO

CERTIDÃO
“Estamos satisfeitos com o
suporte e atenção da Federação, em todos os sentidos.
Graças ao grande empenho
de uma equipe realmente comprometida com o fortalecimento do funcionalismo, conseguimos nossa Certidão Sindical,
que legitima a entidade. Fico
feliz em fazer parte desta família e espero que a parceria
seja duradoura e frutífera para
ambos os lados. Permaneceremos firmes no embate diário em defesa dos direitos.”
Jesus Buzzo é presidente do Sindicato dos Servidores de Olímpia

COMUNICAÇÃO

“Graças ao apoio dado pelo
diretor de comunicação Denilson Bandeira e de toda sua
equipe, conseguimos um excelente material para divulgação de nossas atividades. Trabalhamos juntos para poder
apresentar um jornal de qualidade para a base apontando
relevantes conquistas e as
principais medidas tomadas
em prol da categoria. Todos
os companheiros gostaram
do conteúdo e isso nos estimula a fazer outras edições.”

ELEIÇÃO
“Neste ano, a equipe coordenada pelo meu amigo Cláudio Aparecido dos Santos, o
Ted, realizou as eleições no
Sindicato que presido. A assessoria prestada pela equipe é incrível, impecável! Eu já
sabia disso, pois participei de
diversas eleições em cidades
vizinhas, inclusive fora do Estado, através do trabalho na
Confederação. Só tenho a
agradecer e dizer que podem
contar comigo sempre que
preciso. Obrigada, Fessp.”
Regina Leite é presidente do Sindicato dos Servidores de Martinópolis

Maria Angélica é presidente do Sindicato dos
Servidores de Taquaritinga

JURÍDICO

“Tivemos um ano muito difícil. O prefeito não quis conceder nada de reajuste para o
funcionalismo. Em razão disso, estamos tendo o amparo
da assessoria jurídica da Federação. Temos à nossa disposição pessoas interessadas em nos ajudar. São advogados especializados em direito do funcionalismo e com
uma bagagem excelente. Atravessamos tempos difíceis e
é preciso apelar ao rigor da lei
para valer nossos direitos.”
Wagner da Silva, presidente do Sindicato dos Servidores de Nuporanga

PROPOSTAS DA FESSPMESP VISAM CONHECIMENTO E LAZER
CENTRO DE FORMAÇÃO
SINDICAL DA FESSPMESP Nossa Federação já realizou um
estudo e estabeleceu um projeto do Centro de Formação próprio. Agora estamos na busca
de um local que comporte a proposta construída. A meta é implantar a escola já em 2017.

COLÔNIA - A Fesspmesp busca parceria com um hotel em Peruíbe que possibilite aos Servidores filiados dos Sindicatos parceiros mais uma opção de lazer
com preços atrativos. As negociações estão avançadas e, em
breve, vamos ter boas notícias.
FIQUE ATENTO!
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