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ATUAL DIRETORIA PRESTA CONTAS 
DAS AÇÕES REALIZADAS DESDE 2014
Foram anos difíceis, com tentativas permanentes da Prefeitura em suprimir vários direitos 
legítimos dos Servidores; mas a resistência protagonizada pelo SSPMA tem sido intensa  

OSindicato presta contas 
das ações efetivas reali-
zadas entre 2014 e 2017. 

Estivemos presentes em todos os mo-
mentos, em todas as lutas, a fim de 
evitar a supressão de direitos e resistir 
contra os mandos e desmandos da 
Administração Municipal.

Foram anos difíceis, de grandes 
embates. A Prefeitura triturava tudo 
e atropelava leis em vigor para justi-
ficar que a “solução”da crise era de-
mitir Servidores, cortar direitos e re-
duzir importantes serviços essenciais 
com fechamento de escolas, uni-
dades de saúde e muito mais.

Claro que enfrentamos delicados  
momentos, com tensões para os tra-
balhadores e a população. Porém, 
nos orgulhamos porque durante todo 
o período analisado não houve omis-
são do Sindicato. Fomos às ruas com 
disposição. Entramos com centenas 
de ações na Justiça e mantivemos o 
SSPMA operante, com atendimentos 
diários aos sócios e não associados.

Confira nas páginas a seguir
PRESSÃO - Servidores LUTAM com o Sindicato pelo pagamento dos 
salários; nas imagens ao lado, SSPMA registra momentos importantes

QUATRO ANOS DE MUITO TRABALHO
Minha imagem ao lado foi registrada após a apuração da eleição que ocorreu recentemente no Sin-

dicato, a qual fui reeleito com 80% dos votos válidos. Sem dúvida foi um momento de muita emoção e re-
flexão. Apenas os dirigentes sindicais de Americana e Servidores sabem o que enfrentamos nos últimos 
quatro anos. A cada dia uma “bomba” estourava contra os trabalhadores e o Sindicato rapidamente agia 
para evitar maiores transtornos, seja com ações na base ou na Justiça. De 2014 a 2017 não teve omissão. 

Teve sim um Sindicato combativo e compromissado com o funcionalismo municipal. Teve sim um Sindicato 
com história de resistência e que mais uma vez comprovou isso neste período. Essa prestação de contas é 
mais um diferencial do SSPMA, com a certeza de que as ações permanentes em prol da valorização dos Ser-
vidores vão continuar. A cada Servidor muito obrigado! Estamos prontos para mais quatro anos.

Toninho Forti é presidente do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana)
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São quatro anos de grandes batalhas
Levantamento do Sindicato comprova ações permanentes na defesa de direitos dos 
Servidores;  destacamos aqui nesta publicação as principais ações necessárias e urgentes

Hoje o tempo não passa, o 
tempo VOA. Parece que 
2014 foi até ontem, quando 

assumimos o SSPMA com a direção 
do atual presidente Toninho Forti.

E não foram anos fáceis. Nós diri-
gentes sindicais enfrentamos grandes 
batalhas. Os Servidores passaram por 
fortes pressões, inclusive a população 

com o corte e ameaças da retirada 
de serviços essenciais.

Neste período avaliado, de 2014 
a 2017, divulgamos greves, reuniões, 
conquistas salariais, avanços por se-
tores, ações judiciais, atendimentos 
na sede e muito mais.

Confira nas páginas a seguir 
cada iniciativa desta diretoria:

REUNIÃO - Dirigentes do SSPMA se reúnem com prefeito Omar e secretários

2014
Conquistamos a redução da jor-

nada de trabalho para os Agentes 
Comunitários de Saúde. Depois de di-
versas reuniões onde solicitamos que 
o tema fosse colocado em pauta, 
por fim ele foi aprovado;

Nosso Sindicato iniciou o ano de 
2014 com muitos projetos. O atendi-
mento continuava na sede, de se-
gunda a sexta, permanecemos com 
a realização do imposto de renda sem 
custo para o Servidor, entre outros;

Após forte pressão do SSPMA sobre 
a Prefeitura, os Servidores tiveram seu 
benefício do vale regularizado. O valor 
de R$ 358,00 sofreu atrasos por conta 
da falta de licitação. Interviemos e foi 
firmado um contrato emergencial;

Jornal Todo Dia - Dia 4/7/2014

Jornal O Liberal - Dia 10/5/2014

Cobramos a regularização da si-
tuação dos Professores contratados 
como eventuais. A omissão da Admi-
nistração era clara. Exigimos o cha-
mamento dos concursados para as-
sumir a demanda das escolas;

A readequação de todos os traba-
lhadores do DAE (Departamento de 
Água e Esgoto), da Gama (Guarda 

Municipal de Americana) e da Ad-
ministração indireta foi uma grande 
conquista! Eles tiveram aumento sa-
larial e redução da carga horária;

Após negociação de cinco anos, 
garantimos a redução da carga ho-
rária dos Psicólogos, Farmacêuticos, 
Biomédicos, Nutricionistas, Engenheiros, 
Arquitetos, Fonoaudiólogos, Médicos 
Veterinários e Leituristas para 30 horas;

Em maio, além do reajuste salarial 
para toda categoria, os Professores 
de creches e Auxiliares de Desenvolvi-
mento Infantil tiveram um reajuste de 
13,9%. Conseguimos que o tema fosse 
aprovado em regime de urgência;

Denunciamos a falta de EPIs (Equi-
pamentos de Proteção Individual) no 
setor de Serviços Urbanos e Obras 
Públicas. Um dos locais mais prejudi-
cados era o Cemitério Municipal;

Toninho Forti é presidente do SSPMA Aires Ribeiro é presidente da Fesspmesp
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Cobramos que a Fundação Mu-
nicipal de Saúde admitisse apenas 
Servidores, ou seja, somente através 
de concursos. A fundação veio para 
substituir a Fusame (Fundação de 
Saúde do Município de Americana);

Fomos à luta pela regularização 
da situação dos Professores eventuais 
e realizamos a paralisação das ativi-
dades. Isso foi preciso, pois, além dos 
contratos serem irregulares, os salários 
não estavam sendo pagos em dia;

Denunciamos a Administração na 
Polícia Civil e no MPE (Ministério Pú-
blico Estadual) por apropriação indé-
bita. O Governo não estava repas-
sando o desconto dos salários dos Ser-
vidores para os bancos em relação 
aos empréstimos realizados. Após a 
denúncia, o repasse foi feito;

Os GCMs (Guardas Civis Munici-
pais) passaram a contar com o direito 
à aposentadoria especial. O projeto 
aprovado diminui oito anos para os 
homens e três anos para mulheres no 
período de contribuição;

Fomos à Prefeitura para reclamar 
das marmitas entregues aos Servidores. 
A empresa contratada para o serviço 
estava entregando comida estragada 
e nenhuma medida havia sido to-
mada. Cobramos a troca imediata;

Justiça foi feita com a ação que 
entramos contra a Fusame há cerca 
de 16 anos. O Tribunal Regional do 
Trabalho condenou a fundação pa-
gar a diferença do FGTS de 1995 a 
1998 não depositada;

Fomos atrás de materiais de tra-
balho para os Servidores da Limpeza. 
Eles estavam sem o material básico 
para as atividades, o que inclui falta 
de vassouras e sacos de lixo. Os ser-
viços ficaram interrompidos vários dias;

A Administração Municipal co-
meçou a atrasar o pagamento de 
uma série de benefícios aos traba-
lhadores. Marcamos uma reunião ur-
gente com a Prefeitura e na mesma 
semana conseguimos garantir a re-
gularização dos pagamentos;

A falta de combustível nos cami-
nhões de coleta de Americana oca-
sionou que apenas metade da frota 

ENCONTRO - O SSPMA propiciou um grande encontro que reuniu centenas de Mulheres Servidoras de Americana

Jornal O Liberal - Dia 7/10/2014 Jornal O Liberal - Dia 14/11/2014 Jornal O Liberal - Dia 20/10/2014

pudesse trabalhar. Levamos o tema 
para o Governo, pois 80% dos Servi-
dores estavam parados. Após diá-
logo, o problema foi resolvido;

Denunciamos através do uso da 
Tribuna da Câmara o sumiço de 19 
milhões de reais do Fundeb (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica) que foram usados 
para outros fins de forma ilegal;

Realizamos greve que pressionou 
a Câmara a criar duas CEI (Comissão 
Especial de Inquérito) para apurar o 
calote que a Administração deu nas 
contas públicas. Só com forte pressão 
uma medida mais séria foi tomada;

Levamos ao conhecimento do 
Governo que mais de 90 Servidores 
receberam notificações por conta 
da falta de repasse aos bancos do 
valor descontado em seus salários. Al-
guns chegaram a ter o nome negati-
vado e entramos com ação na Jus-
tiça para corrigir mais uma injustiça 
por parte da Administração.

Jornal O Liberal - Dia 20/5/2014 Jornal Todo Dia - Dia 11/12/2014 Jornal O Liberal - Dia 21/8/2014

JÁ É TRADIÇÃO - O Encontro das 
Mulheres Servidoras do Sindicato 
já é tradição. Todos os anos elas 
se reúnem para se divertir e refle-
tir sobre o momento político que 
atravessa o País. Também é uma 
excelente oportunidade de rever 
as companheiras. Quem vai não 
se arrepende, porque tem bingo, 
comes e bebes, música e muita 
diversão. Não perca! PARTICIPE!
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2015
A greve continuou até uma so-

lução definitiva. Sofremos ameaças, 
mas não cedemos. O Governo quis 
parcelar os vencimentos e os benefí-
cios, porém os Servidores em assem-
bleia decidiram permanecer firmes;

Propomos alternativas efetivas 
para a Administração nos problemas 
econômicos, pois as ameaças de de-
missões continuaram. As más gestões, 
tanto atual quanto as passadas, le-
varam a economia da cidade ao 
caos. Mas nos propomos a ajudar;

Conseguimos que o valor da cesta 
fosse ampliado para R$ 400,00, um au-
mento significativo de R$ 48,00. Este foi 
o primeiro avanço obtido na nego-
ciação das reivindicações da cate-
goria no decorrer do ano de 2015;

O reajuste salarial negociado para o 
Servidor foi de 6,22%. Além deste ganho 
que garantiu melhores condições para 
os companheiros, também indicamos 
representantes para a elaboração do 
Plano de Carreira da categoria;

Finalmente houve a troca da em-
presa fornecedora de marmitas para 
o funcionalismo, porém por um erro da 
Prefeitura na distribuição dos horários, 
diversos atrasos aconteceram. Conse-
guimos regularizar mais esta situação;

Recebemos novas denúncias de 
marmitas com odor desagradável ou 
sem qualquer condição de consumo. 
Como não foi algo generalizado, le-
vamos os casos de forma isolada para 
solução por parte da Administração;

A Prefeitura começa a ameaçar 
demitir Servidores em estágio proba-
tório por conta da folha de paga-
mento. Levamos isso para nosso Ju-

Jornal O Liberal - Dia 10/2/2015 Jornal Todo Dia - Dia 9/4/2015 Jornal O Liberal - Dia 12/5/2015

rídico que começou a prestar escla-
recimentos para todos os envolvidos e 
oferecemos suporte permanente;

O vale-alimentação dos trabalha-
dores que realizavam jornada dupla 
havia sido cortado. Ajuizamos ação 
contra medida. As principais vítimas 
foram os Professores e a Enfermagem;

Jornal O Liberal - Dia 24/7/2015 Jornal Todo Dia - Dia 5/8/2015 Jornal Todo Dia - Dia 7/8/2015Jornal O Liberal - Dia 1/7/2015

Intensificamos o trabalho contra 
o assédio moral. Aumentaram os nú-
meros de denúncias em diversos se-
tores, dentre as quais se destacam o 
abuso de poder. Cada uma das de-
núncias é apurada e solução exigida;

Iniciamos diversas reuniões e es-
tudos de impacto financeiro para 

evitar 800 demissões pretendidas pela 
Administração. Em meio a este cerco, 
contamos com o apoio da Fesspmesp 
(Federação dos Servidores);

Conseguimos criar uma Comissão 
para debater as possíveis demissões 
dos probatórios. Foram diversos en-
contros e realização de estudos em 

que alternativas foram apresentadas 
ao atual prefeito Omar Najar;

Fomos à luta pela manutenção 
do DSR (Descanso Semanal Remu-
nerado) dos Guardas. A Prefeitura foi 
à Justiça para não realizar estes pa-
gamentos, bem como também não 
pagar o adicional de risco aos GCMs;

Realizamos dez dias de assembleias 
setoriais para decidir o que fazer em 
relação às atitudes do prefeito Omar 
na redução da folha de pagamento. 
A categoria votou e a maioria decidiu 
pela realização de nova greve geral;

Conseguimos reverter todas as de-
missões dos probatórios após cons-

tatar irregularidade no processo. O 
prefeito queria demitir os Servidores 
antes de enxugar a mão de obra que 
não possuía vínculo com a Prefeitura;

A Guarda teve mais um problema 
que fomos resolver: documentos dos 
veículos vencidos e redução da mu-
nição para exercício de suas funções; 

GREVE - Servidores novamente são vítimas de medidas injustas; categoria aprova greve e ação sindical mantém direitos
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Cobramos solução da Administração 
de mais esta irresponsabilidade;

Continuamos a entrar com ações 
por conta do não repasse do valor 
de empréstimos consignados. Mesmo 
com a alteração da gestão (do Nadai 
para o Najar), a situação se repetiu e 
obtivemos diversos ganhos de causa;

Realizamos levantamento e cons-
tatamos que ainda tinham 30 con-
tratados na Prefeitura sob regime RPA 
(Recibo de Pagamento Autônomo). 
Levamos o caso para resolução ur-
gente, tendo em vista o corte de 
gastos do Governo Najar;

Um novo parcelamento de salários 
voltou a acontecer e fomos até o Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT) para 
que o Servidor não fosse mais uma vez 
prejudicado. O estado de greve conti-
nuou durante todo esse difícil período;

Iniciamos a greve e a adesão foi 
maciça. Fomos com tudo para as 
ruas, para a Câmara de Vereadores 

e tivemos concentração em frente à 
Prefeitura. Como a decisão de parce-
lamento foi mantida, a greve se inten-
sificou ainda mais;

Suspendemos o movimento gre-
vista por conta da decisão de manter 
o caso na Justiça. Buscamos a com-
pensação financeira pelos constantes 
atrasos salariais que fomos vítimas por 
vários meses seguidos. Mais uma vez, a 
categoria sofria com atrasos;

Denunciamos para a direção da 
Gama que o porte de arma de 68 
GCMs havia vencido. Portar arma sem 
ter o porte autorizado é crime, mesmo 
dentro da Guarda Municipal; 

Garantimos vitória jurídica através 
de liminar. A decisão do juiz definiu que 
os salários dos Servidores deveriam ser 
pagos em dia, ou seja, até o quinto 
dia útil de dezembro. Além disso: o pa-
gamento deveria ser integral. Jornal Todo Dia - Dia 6/8/2015

NA PREFEITURA - Categoria vai à luta pressionar a Administração Municipal; 2015 também ficou marcado por injustiças

2016
Após forte pressão dos Servidores, 

a Administração pagou os salários de 
dezembro, que até meados de janeiro 
ainda estavam em aberto. Mesmo 
encerrando o movimento paredista, 
nosso estado de greve continuou;

Solicitamos investigação na Gama 
sobre uma possível prevaricação en-
volvendo, inclusive, o Comandante 
Marcos Guilherme. Questionamos a 
postura do departamento e uma so-
lução imediata do responsável;

Garantimos na Justiça que o DSR 
dos GCMs voltasse a ser pago, porém, 
a Prefeitura se negou a efetuar o pa-
gamento no mês corrente, bem como 
nos meses seguintes. Tivemos que in-
tensificar as mobilizações;

NA SEDE E NA ADMINISTRAÇÃO - Servidores comparecem em peso nas ações sindicais para definir reajuste e lutar por valorização e reconhecimento

Jornal O Liberal - Dia 13/5/2016 Jornal O Liberal - Dia 10/8/2016 Jornal O Liberal - Dia 21/12/2016

A Gama decidiu pelo estado de 
greve após a Administração não si-
nalizar pela volta do DSR. Realizamos 
duas assembleias nas quais foi deci-
dido o movimento paredista;

Conseguimos que fosse instalada 
uma CEI para investigar a falta de pa-
gamento dos benefícios dos Guardas. 
Isso foi necessário, pois o Governo se 

recusou terminantemente em pagar 
este direito dos trabalhadores;

A pressão deu resultado e final-
mente o DSR foi pago. Essa vitória veio 
após a ameaça de greve do setor 
que se organizou junto ao SSPMA; 

Deflagramos nova greve, após de-
cisão em assembleia. Reivindicamos 

o pagamento integral dos salários. 
Mesmo com audiência de reconci-
liação no Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJSP), não houve acordo;

Nossa greve foi considerada legí-
tima pela Justiça que determinou o 
pagamento em até 48 horas dos sa-
lários atrasados. Após a quitação dos 
vencimentos, a greve foi suspensa, 
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podendo retornar a qualquer mo-
mento caso fosse preciso. E assim foi: 
nova greve por conta de novo atraso. 
Apenas uma parte dos trabalhadores 
recebeu os salários. Por isso, centenas 
de pessoas se juntaram ao SSPMA em 
um novo embate para regularização;

Em setembro foi preciso novamente 
apelar para um movimento grevista. 

Até então, foram quatro meses conse-
cutivos de parcelamento de salários. 
Nenhuma contraproposta razoável foi 
apresentada pela Administração;

Conseguimos a primeira vitória na 
Justiça sobre as ações de Servidores 
com o nome sujo por conta de emprés-
timos. O TJ determinou indenização de 
10 mil reais em um dos 80 casos;

Nosso Jurídico obteve liminar que 
proibiu Omar Najar de descontar os 
dias parados dos companheiros que 
participaram das greves realizadas. 
Essa decisão é baseada em prerroga-
tiva do STF (Supremo Tribunal Federal);

Sem o pagamento em dia e sem 
sequer o pagamento do décimo ter-
ceiro, uma nova greve foi iniciada 

com alta adesão da categoria. Este 
foi, infelizmente, o terceiro Natal con-
secutivo que passamos em greve 
pelos mesmos motivos;

Fechamos mais um ano com um 
total descaso da Administração Mu-
nicipal. Se não fosse a pressão do 
SSPMA a situação estaria ainda pior. 
Foram várias ações na Justiça.

Jornal O Liberal - Dia 13/8/2016 Jornal Todo Dia - Dia 19/10/2016 Jornal Todo Dia - Dia 13/6/2016Jornal O Liberal - Dia 17/8/2016

2017
Como a Prefeitura quitou os salá-

rios e também o 13º, ficou decidido 
o retorno às atividades e também 
a suspensão da greve. Foi definido 
também que se houver novo atraso 
no pagamento a paralisação das ati-
vidades vai acontecer;

Ampliamos o investimento em co-
municação e produzimos um informa-
tivo em parceria com a Agência Grita 
São Paulo. Demos destaque para as 
ações mais recentes da nossa enti-
dade a favor do funcionalismo;

Após o colhimento dos anseios das 
reivindicações, que se deu por meio 
do site, redes sociais, e-mails e pessoal-
mente no SSPMA, montamos a pauta 
de reivindicações da Campanha;

48 Servidores do DAE foram noti-
ficados sobre o estágio probatório e 
todos eles tiveram o suporte jurídico 
do SSPMA. Nossos diretores foram con-
versar com  os companheiros;

Após uma semana de assembleias 
setoriais em todos os postos de trabalho, 
foi decidido pela rejeição do projeto de 
banco de horas. Realizamos uma forte 
pressão contra os órgãos do Governo;

Levantamos uma nova denúncia: 
o valor correspondente à contribuição 

ao Ameriprev (Instituto de Previdência 
Social do funcionalismo) não estava 
sendo destinado de forma correta. A 
pergunta era: onde estão os recursos?;

O Sindicato disponibilizou um pro-
fissional para preenchimento da de-
claração do Imposto de Renda (IR). 
O serviço, exclusivo para sócios do 
SSPMA, teve grande procura e é um 
dos maiores diferenciais de 2017;

Impetramos denúncia no Coren de 
São Paulo sobre problemas no Hospital 
Municipal. Analisamos o local e cons-
tatamos diversas irregularidades que 
são incumbência do órgão fiscalizar e 
garantir que sejam regularizadas;

Participamos de um encontro  com 
o secretário de Saúde, Orestes Neves, 
para tratar demandas do setor de 
Combate à Dengue. Pedimos melho-
rias na situação atual das condições 
de trabalho dos Servidores nos setores;

O 6º Encontro das Mulheres do 
SSPMA foi marcado por alegria e rea-
firmação de compromissos. Teve co-
mida e bebida à vontade, além de 
palestras e muita diversão com bingo; 

Intensificamos as visitas nos postos 
de trabalho. O DAE, a Garagem, a 
Banda e o Aeroporto contaram com 
a presença de nossos dirigentes que 
acompanharam as demandas mais 
urgentes dos companheiros;Jornal O Liberal - Dia 11/4/2017 Jornal O Liberal - Dia 20/4/2017

Jornal O Liberal - Dia 11/5/2017 Jornal Todo Dia - Dia 12/5/2017
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O Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJ) acolheu nosso recurso referente 
às demissões dos trabalhadores pro-
batórios. Na prática, a ação garante 
que todo o processo de demissão 
feito pela Prefeitura fosse automatica-
mente suspenso. Grande avanço;

Para dar andamento aos trabalhos 
da Campanha Salarial 2017, nossa di-
retoria convocou os Servidores de 
Americana para assembleia geral. Por 
unanimidade, a resposta foi NÃO aos 
2,5% oferecidos pela Administração;

A categoria aprova participação 
na greve geral do dia 28 de abril. Com 
demais sindicalistas de outras catego-
rias e movimentos sociais fomos mani-
festar nosso repúdio ao modo de go-
vernar do presidente do País; 

Vitória! A Justiça determinou a rein-
tegração imediata dos Servidores em 
estágio probatório. O bom senso pre-
valeceu e os trabalhadores voltaram 
aos seus postos, independentemente 
da indicação de demissão realizada 
pela Administração Municipal;

Em nova assembleia convocada 
pelo SSPMA, os Servidores deliberaram 
por aceitar a proposta do Governo de 
6,57% de aumento nos salários parce-
lado em três vezes, desde que retroa-
tivo à data-base, que é 1º de janeiro;

O pleito sindical para decidir a 
nova diretoria da entidade contou 
com a participação maciça da ca-
tegoria que fez valer seu desejo de 
continuidade da gestão atual e ree-
legeu a Chapa 1, com mais de 80% 
dos votos válidos. Muito obrigado! Jornal Todo Dia - Dia 2/6/2017

SEMPRE NA ATIVA - Diretores denunciam, entregam Kits Escolares, dão apoio Jurídico e ainda participam de ato nacional em São Paulo contra o retrocesso

RECONHECIMENTO - Servidoras participam de evento especial para as mulheres na Área de Lazer; nosso presidente Toninho durante eleição sindical

SSPMA E FEDERAÇÃO CAMINHAM JUNTOS
Nesses últimos quatro anos, a Fessp-

mesp (Federação dos Sindicatos dos Ser-
vidores Públicos Municipais do Estado de 
São Paulo), sob a minha presidência, tem 
apoiado os Sindicatos nas difíceis e diversas 
ocasiões, em especial o Sindicato de Ame-
ricana que passou nesse período por uma 
situação singular, tendo quatro prefeitos se 
alternando em um curto espaço de tempo. 

Somando a esta situação, o município 
sofre com caos financeiro deixado pelos 
maus gestores e pela crise nacional. Mesmo 
com todas dificuldades, o Sindicato, por 
meio de sua diretoria, sempre pautou em 
ouvir os Servidores e a respeitar a decisão 
final da categoria. São nesses momentos 
de sérias dificuldades, que a entidade sin-

dical e sua diretoria têm a oportunidade 
de justificar (e assim fizemos) sua existência. 
Nem sempre conseguimos tudo que a cate-
goria quer, mas com certeza todo possível foi 
feito até superando nossa capacidade para 
manter direitos, conquistas e empregos. 

A diretoria da Federação tem acom-
panhado todos os acontecimentos que 
atingem os Servidores de Americana e 
dado total apoio ao presidente Toninho 
Forti, que fez e está fazendo um excelente 
trabalho. Parabéns a atual diretoria que 
termina este ciclo com trabalho positivo e 
desejamos aos novos, que assumirão a res-
ponsabilidade desta difícil tarefa, todo o 
sucesso e que tenham nos próximos quatro 
anos melhores condições de trabalho.

Aires Ribeiro é presidente da Fesspmesp
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Números comprovam: ganhos são reais
Americana, nos últimos anos, enfrentou uma forte crise econômica; mesmo assim, nosso 
Sindicato foi à luta e conquistou importantes avanços. Confira os principais no gráfico:

Este jornal foi pensado para 
facilitar ao máximo o en-
tendimento dos Servidores, 

sem nenhuma enrolação. Nesta 
página apresentamos os ganhos 
salariais e de benefícios obtidos 
nos últimos quatro anos da gestão 
da atual diretoria do SSPMA.

O reajuste salarial acumulado 
de 2014 até 2017 foi de 29,67%, ín-
dice bem próximo ao INPC do pe-
ríodo, ou seja: houve uma diferença 
de apenas 1%. Claro que não foi 
fácil, mas nos mantivemos firmes 
nas negociações com a Adminis-
tração e realizamos mobilizações 
sempre que necessário, mas nunca 
saímos de mãos abanando.

Para se ter uma ideia, só a cesta 
básica subiu R$ 250,00 neste man-
dato. Lutamos para colocar sempre 
mais comida na mesa dos trabalha-
dores. Nossa pauta de reivindica-
ções sempre apresenta a exigência 
de um aumento para valer neste 
benefício. Desde que assumimos 
cumprimos nosso papel amparados 
por estudos contábeis.

Falando em contabilidade, os 
atendimentos para realização do 
lançamento do imposto de renda 
dos associados praticamente qua-
druplicaram. Saltaram de 136 em 
2014 para 428 neste ano. E este ser-
viço é gratuito! Não precisa ter dor 
de cabeça. Chegou a época  do 
“Leão” é só procurar o Sindicato.

Outra ação que realizamos é 
a entrega dos Kits Escolares. Mais 
de sete mil já foram entregues em 
nossa atual gestão e queremos 
ampliar esse número. São itens de 
alta qualidade, pode conferir!

Toninho,  presidente do SSPMA, 
afirma: “O bom trabalho vai con-
tinuar. Temos história, trabalho per-
manente e conquistas concretas”.


