
1 - Jornal do Servidor - Janeiro de 2018 - www.sspma.com.br

Campanha Salarial com 
o Servidor fica mais forte
Já temos uma pré-pauta e estamos colhendo as reivindicações pelo site do  
Sindicato - www.sspma.com.br - IMPORTANTE: a data-base será em março

A união faz a força. Uma frase clichê, 
mas que nunca perde seu sentido no 
nosso cotidiano. Estamos a ponto de co-
meçar as negociações com a Prefeitura 
e, para isso, precisamos fechar a pau-
ta de reivindicações. Já montamos uma 
pré-pauta, disponível na íntegra no site 
do Sindicato, e contamos com as suges-
tões dos companheiros para finalizá-la e 
apresentar aos líderes do Governo.

Uma importante mudança refere-se à 
data-base que foi alterada para MARÇO. 
Temos de nos adiantar para garantir que 
os itens mais urgentes possam ser apre-
sentados na pauta. Entretanto, contamos, 
como sempre, com sua participação, 
Servidor! Entre no www.sspma.com.br e 
preencha o formulário com as reais ne-

MOMENTO EXIGE 
INTELIGÊNCIA

PALAVRA DO PRESIDENTE

Nossa data-base foi prorroga-
da para março. Isso faz com que 
tenhamos de estar ainda mais 
atentos para não perder um mi-
nuto e compor a nossa pauta de 
reivindicações. Para isso abri-
mos canais de interação com o 
Servidor. Não é momento de cri-
ticar vagamente. É hora de nos 
unirmos por ganhos reais.

DESAFIO - Hoje o desafio é ain-
da maior. Com o Governo cer-
ceando os direitos dos trabalha-
dores, se o SSPMA não tiver o 
apoio da categoria não teremos 
avanços. Procure o Sindicato e 
apresente todos seus anseios. Es-
tamos com uma equipe pronta 
para atender e responder suas 
dúvidas. Diga não ao retrocesso 
e ao descaso. LUTE CONOSCO!

FIQUE SÓCIO E FORTALEÇA NOSSA LUTA!
Além de garantir uma entidade mais forte e combativa, 
você passa a ter direito a uma série de vantagens exclusivas.

Participe da luta!

Veja no verso

Toninho Forti preside o Sindica-
to dos Servidores de Americana

cessidades do seu setor e juntos vamos 
fazer um amplo debate sobre os temas.

REAJUSTE DIGNO - Vamos nos mobi-
lizar pelo aumento real nos salários, pelo 
ajuste de benefícios e melhorias con-
cretas nas condições de trabalho atuais. 
Essa mudança começa a partir de nós, 
Servidores, em endurecer a nossa pos-
tura. Não vamos ser passivos às imposi-
ções da Administração Municipal. 

Vamos atrás do que é de direito do 
trabalhador e a única maneira disso se 
concretizar é participar das assembleias, 
mobilizações e qualquer outro ato públi-
co de interesse do setor municipal.

Compartilhe com seus colegas de tra-
balho. 2018 será de grandes avanços e 
conquistas, mas é preciso participar!
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Dirigentes debatem planos para 2018
Equipe renovada planeja os eventos para este ano e articula ações efetivas

Os destaques do debate da primeira 
reunião da nova diretoria em 2018 fo-
ram a Campanha Salarial, que já está 
em andamento,  fortalecimento do tra-
balho de base e encerramento de de-
mandas pendentes em 2017. O presi-
dente Toninho Forti esteve à frente do 
encontro realizado em 15 de janeiro e 
liderou a conversa com os diretores.

Vale ressaltar que cerca de 80% da di-
retoria foi renovada em relação ao man-
dato anterior. Com isso, “sangue novo” 
participa do nosso trabalho e todos os 
companheiros estão dispostos e pron-
tos para arregaçar as mangas e ir à luta 
em prol de avanços concretos no fun-
cionalismo. Confira o quadro completo 
da diretoria no site, em breve. 

Reajuste da cesta básica é uma 
obrigação desta Administração!

O valor da cesta básica dos Servido-
res não teve elevação em 2017. Para 
compensar essa perda, o SSPMA colo-
cou na pré-pauta de reivindicações da 
categoria a exigência de ajuste no va-
lor de R$ 550,00 para R$ 650,00, ou 
seja, um aumento de R$ 100,00.

A intenção é garantir, de vez, a repa-
ração das perdas ocasionadas no ano 
anterior que estará acima do valor 
acumulado da inflação do período. 

Nosso presidente Toninho Forti co-
menta: “Os produtos da cesta tiveram 
grande aumento no valor e, com isso, 

Associe ao Sindicato e garanta vantagens. NÃO FIQUE SÓ!

Diretoria está comprometida com a categoria. Avanços na Campanha Salarial são a prioridade e exigem total dedicação

tivemos prejuízos. Com o aumento pro-
posto pelo SSPMA, vamos manter o be-
nefício de acordo com o valor ideal es-
tabelecido pelo Dieese. Não será fácil, 
mas unidos podemos avançar, preser-
var direitos e garantir novos”.

Quem é associado ao SSPMA garan-
te nossa sustenção. Não só por conta 
da contribuição mensal, mas pela força 
política que nos traz. Somos um grupo 
compromissado em garantir a dignida-
de do funcionalismo e isso, certamen-
te, não se faz sozinho. Venha até nossa 
sede, na rua Tuiuti, 923, Santa Catari-
na. Atendemos de segunda a sexta, das 

8 às 17 horas. Conheça as vantagens 
de ser associado a uma entidade sóli-
da, engajada e sempre à disposição.

A contribuição mensal paga pelos as-
sociados é destinada à manutenção da 
estrutura física, de pessoal e também de 
todo aparato necessário para as mobi-
lizações. Entre as principais vantagens 
disponíveis estão a utilização de Colô-

nias de Férias com descontos especiais, 
dentista e atendimento jurídico grátis. 

Nosso vice-presidente Natalino Leoca-
dio, o Gatim, comenta: “Neste momento 
delicado que o País atravessa, é funda-
mental termos o maior número possí-
vel de companheiros ao nosso lado. Uma 
entidade forte é essencial para combater 
injustiças e avançar”.

Acesse o site do Sindicato - www.sspma.com.br


