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Sindicato intensifica luta
NEGOCIAÇÕES CONTINUAM
Reivindicamos salários dignos, melhores
condições de trabalho e mais benefícios
Companheiro(a): recentemente,
o Sindicato fechou três importantes
Campanhas Salariais: 1) Servidores de Americana; 2) Servidores de
Nova Odessa; 3) Servidores da Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa).
Apesar das resistências enfrentadas nas negociações, obtivemos alguns avanços para a categoria.
FORTI - Nosso vice-presidente Antonio Bassan Forti afirma: “A primeira etapa das Campanhas era definir
as prioridades. Como elas já foram
definidas, já retomamos as negociações para tratar de outros itens”.
Confira os ganhos e nossas ações
por mais conquistas - Páginas 2 e 3

NOSSO vice-presidente Toninho Forti (camisa amarela - sem boné) e Comissão de Servidores cobram melhorias para o setor.
Os companheiros reivindicam redução da jornada de trabalho, gratificação e mudança de grupo salarial

CONFIRA OS PRINCIPAIS AVANÇOS MELHORIAS
AMERICANA - Reajuste salarial:
6,2%; cesta básica de R$ 275,00 até
agosto. A partir de setembro sobe
para R$ 300,00 - Páginas centrais

NOVA ODESSA - Reajuste salarial:
6,8%; cesta teve reajuste de mais
de 20%, ou seja, sobe de R$ 240,00
para R$ 290,00 - Páginas centrais

CODEN - Reajuste salarial: 7,22%;
cesta básica sobe de R$ 256,23
para R$ 306,00; cesta natalina sobe
para R$ 306,00 - Páginas centrais

Ampliamos nossa

comunicação

O Sindicato está com um novo site
(www.sspmano.com.br). Ele está
mais dinâmico e fácil de navegar.
Além disso, estamos nas principais redes sociais e produzimos um
Boletim Eletrônico. O objetivo é se
aproximar cada vez mais dos Ser-

SSPMANO reivindica salários dignos

Sindicato cobra todos os itens da pauta

Aires Ribeiro durante negociação

vidores - Leia mais na página 4

2

- Jornal do Servidor - Abril/2013

PALAVRA DO PRESIDENTE

Com a primeira etapa da

Sindicato vai à luta por ma
COMPLETAMOS
24 ANOS E SOMOS
REFERÊNCIA

Encerrada a primeira etapa das

NÃO SE CALE! - Denuncie as ir-

Campanhas Salariais, o Sindicato in-

regularidades. Ligue no Sindicato

tensifica as ações para garantir mais

e fale com um dos diretores. Telefo-

ganhos para os Servidores. A luta

nes 3621.6184 e 3621.6187.

não será fácil e é muito importante a
participação dos companheiros.

SITE - Se preferir, entre em nosso
site www.sspmano.com.br - vá até a

Nas negociações que já retoma-

seção Contato e preencha o formu-

mos com as prefeituras, estamos

lário. Seus dados serão preservados.

sejo para, em nome da diretoria do

cobrando todas as pendências das

Nosso presidente Aires Ribeiro

SSPMANO, saudar todos os Servi-

pautas de reivindicações.

Dia 27 de março, o Sindicato completou 24 anos. Aproveitamos o en-

afirma: “Muitos Servidores têm re-

dores. Cumprimentamos os compa-

MAIS: também queremos melho-

clamado das péssimas condições

nheiros pela importante organização

res condições de trabalho para os se-

de trabalho. O Sindicato já intensifi-

sindical constituída.

tores da Saúde, Educação, Guarda,

cou as ações e pressiona a prefei-

Garagem, Coletores, entre outros.

tura para resolver os problemas”.

Atualmente, somos reconhecidos como um dos Sindicatos mais
fortes e atuantes do estado de São
Paulo e do território nacional. Somos referência para o setor por nos-

SERVIDOR DENUNCIA, SSPMANO

AVERIGUA E PREFEITURA É PRESSIONADA!

COMO FICAM
OS SALÁRIOS
E ALGUNS BENEFÍCIOS
AMERICANA - Reajuste salarial de 6,2%; cesta básica sobe para
R$ 275,00 até agosto, a partir de
setembro, o valor será de R$ 300,00;
a redução da jornada foi estendida
até dezembro de 2013, contemplando mais de 2.800 companheiros;
mais ganhos para Educação e Guarda (leia ao lado).

NOVA ODESSA - Reajuste salarial de 6,8%; cesta básica sobe de
R$ 240,00 para R$ 290,00 - mais de

sas posições, lutas e conquistas.

O Sindicato recebeu uma denún-

o local conferir. Ele afirma: “A denún-

NÃO FOI FÁCIL - Tivemos a par-

cia de que Coletores estavam tra-

cia procede. Já cobramos a Secreta-

CODEN (Companhia de Desen-

ticipação de várias pessoas, algu-

balhando sem equipamentos de pro-

ria de Serviços e o Setor de Seguran-

volvimento de Nova Odessa) - Rea-

mas ainda permanecem no SSP-

teção: luvas e capas de chuva. Nos-

ça do RH para que resolva o proble-

juste de 7,22%; cesta básica sobe

MANO e outras já se foram.

so presidente Aires Ribeiro foi até

ma depressa”. Estamos de olho!

de R$ 256,23 para R$ 306,00 - gan-

COMPROMISSO E RESPEITO

20% de aumento.

ho de quase 25%; cesta natalina

Em 21 anos, sempre honramos os

subiu para R$ 306,00; PLR (Partici-

Servidores. Temos consciência de

pação nos Lucros e/ou Resultados)

que não conseguimos tudo, mas tentamos. Nunca nos omitimos. Sem-

no valor de R$ 318,00; auxílio con-

pre ouvimos os Servidores, nossa

vênio médico R$ 10,00; salário Téc-

principal base de sustentação.

nico Químico sobe mais R$ 350,00 =

PRESENTE - Hoje, quando ana-

R$ 2.071,00 x 7,22% = R$ 2.220,53;

lisamos um holerite , vemos ali

auxílio material escolar de R$ 80,00;

grandes conquistas garantidas nos
últimos anos (veja na página 4).
ESTRUTURA - Temos ampla
sede em Americana e uma subsede em Nova Odessa. Temos um Jurídico atuante. Recentemente in-

plano odontológico R$ 22,73; jorna8 DE ABRIL - Aires Ribeiro com os Coletores durante visita a garagem municipal

da dos Químicos será de seis ho-

Professores são intimidados por
falta de alimento. E aí, secretário?!

ras; contratação de mais um Leitu-

vestimos forte no setor de comu-

O Sindicato tem recebido uma sé-

Se não bastasse, falta material de

nicação. E o principal: temos lado,

rie de denúncias sobre a falta de ali-

limpeza, falta material para os Edu-

mentos nas escolas

cadores e não há manutenção nas

de ensino da

escolas (troca de luz queimada, ar-

rede pública.

rumar fiação irregular, entre outros).

O problema

Acorda, secretário da Educa-

o lado do Servidor municipal.
A valorização do Servidor continua sendo nossa principal bandeira. Parabéns, companheiros!
AIRES RIBEIRO é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Americana e Nova Odessa; presidente da Federação dos Sindicatos dos Servidores de São Paulo; e presidente da
Confederação dos Servidores do Brasil.

é que os pais

ção de Americana!!!

intimidam os

Nosso vice presidente Toninho

Professores e

afirma: “Não vamos admitir más

não cobram o go-

condições de trabalho. Chega de

verno municipal.

tantas irregularidades”.

rista, somando cinco; e auxílio óculos no valor de R$ 113,65.
Aires Ribeiro, presidente do Sindicato, afirma: “Mais uma vez, a atuação
do Sindicato garante mais dinheiro
no bolso do Servidor”.

www.sspmano.com.br -

as Campanhas fechada,

ais avanços e conquistas

Participamos
do ato pelas
30 horas para
a Enfermagem

Nosso Sindicato participou, dia
9 de abril, de um ato em Brasília
que reuniu mais de 10 mil manifestantes. Objetivo: cobrar redução da jornada de trabalho para
os profissionais da Enfermagem.

Aires Ribeiro
vai ao Senado
defender o
setor público
REUNIÃO com a prefeitura amplia ganhos para os Servidores. "Conquistas abrem caminhos para novos avanços”

Educação e Guarda são contemplados
Logo após que os Servidores de

lho menor em consulta médica; 2) Al-

12x36; 2) Realização de cursos de

Americana aprovaram a contrapropos-

teração da falta abonada, passando a

Trânsito e Agente Ambiental, visando

ta da prefeitura, nosso Sindicato, re-

ser duas por ano; 3) Revisão no valor

à ampliação do número de Guardas

presentado pelo vice Antonio Forti, vol-

de representação dos Servidores; 4)

Municipais aptos para realização dos

Nosso presidente Aires participou, dia 9 de abril, de audiência

tou à mesa de negociações para tra-

Melhoria na qualidade do material es-

serviços; 3) Horário especial para o

tar de pendências da pauta. Priori-

colar; 5) Direito de remoção entre pro-

Guarda Municipal que estiver cursan-

zamos assuntos dos setores da Edu-

fessores readaptados (Secretaria).

do nível superior.

cação, Guarda e Saúde.

OUTROS AVANÇOS - 1) Concessão

Toninho afirma: “Também queremos

CONQUISTAS PARA A EDUCA-

de uma folga mensal aos Servidores

avanços para os companheiros da Saú-

ÇÃO - 1) Uma falta abonada por se-

da Gama (Guarda Municipal de Ame-

de. O Sindicato já tem os principais an-

mestre para acompanhamento do fi-

ricana), que trabalham em jornada

seios do setor e vai à luta”.

O POVO PRECISA SABER

DOSSIÊ DO SERVIDOR
VAI REVELAR SÉRIOS
PROBLEMAS NA ADM
O Sindicato está
preparando um Dossiê com o objetivo de

COBRAMOS MELHORIAS PARA OS
COMPANHEIROS DA PAVIMENTAÇÃO
Nosso vice-presidente Antonio Forti (Toninho) e uma Comissão de Tra-

Sociais do Senado. Ele defendeu
a regulamentação da Convenção
151, que dá direitos para o setor.

Estivemos com
o novo ministro
do Trabalho,
Manoel Dias

o secretário de administração, Claudemir Marques Francisco.

balhadores do setor da Pavimenta-

REIVINDICAÇÕES - O encontro

ção estiveram, dia 10 de abril, com

tratou sobre a redução da jornada de

apresentar as falhas

trabalho do setor, gratificação para o

existentes no sistema

companheiro que tem contato direto

e cobrar melhorias da

com a massa asfáltica e reivindicou

prefeitura. O povo pre-

pública na Comissão de Assuntos

a mudança de grupo salarial.

O SSPMANO esteve, dia 26 de
março, com o novo ministro do Tra-

cisa saber o que está errado. Mais: preci-

CONTINUIDADE - Vale destacar

balho e Emprego, Manoel Dias. Na

sa saber dos problemas enfrentados pe-

que essa negociação é a continui-

ocasião, Aires desejou boa sorte e

los Servidores, que são responsáveis

dade de outros itens pendentes de

pelo bom funcionamento da cidade.
SINDICATO negocia com a prefeitura

nossa pauta de reivindicações.

pediu mais atenção da Pasta para
com os Servidores municipais.
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Sindicato completa 24 anos
Fazemos a diferença na vida do Servidor
27 de março é uma data muito especial para o nosso Sindicato. Neste
dia, comemoramos mais um ano de
existência. Na prática, são 24 anos
de lutas e conquistas.
Somos um Sindicato representativo. Compromissado em garantir a
valorização do funcionalismo.
Nos últimos anos temos obtido
vários ganhos concretos. Veja as
principais conquistas:

FOTO ao lado, registra a entrega da primeira cesta básica: grande conquista
para a categoria; acima, SSPMANO dá
exemplo e doa brinquedos para entidade beneficente de Americana

1) O salário base dos Servidores
é um dos melhores do estado de São
Paulo; 2) Conquistamos ainda Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) para a Educação e o DAE

(Departamento de Água e Esgoto);
3) Seguro de vida; 4) Cesta básica;
5) Adicionais - insalubridade e periculosidade; 6) Vitórias judiciais.
Essas conquistas contribuíram para
que hoje nosso Sindicato seja referência estadual e nacional na luta perma-

REUNIÃO dos Agentes (ADIs) em 2006

nente por melhorias para o setor.

Lideranças cumprimentam o SSPMANO
Em razão do nosso aniversário de 24 anos, várias lideranças de entidades de
Americana apresentaram seus votos de felicitações e enalteceram o nosso
trabalho na luta pela valorização e dignidade do Servidor. Agradecemos o reconhecimento dos Sindicatos da Borracha, Vestuário, Comerciários, SEAAC (Empregados e Agentes Autônomos do Comércio e Empresas) e Condutores.
TODO ESSE APOIO MOSTRA QUE ESTAMOS NO CAMINHO CERTO!

AMPLIAMOS NOSSA COMUNICAÇÃO PARA FICAR
AINDA MAIS PRÓXIMO DOS COMPANHEIROS
Com o objetivo de nos aproximar-

BOLETIM ELETRÔNICO - É ou-

mos ainda mais dos companheiros,

tro canal de comunicação criado pelo

em março, começamos a reformu-

Sindicato. A primei-

lação da comunicação do Sindicato.

ra edição especial,

A primeira mudança foi em nosso

com o nome Servi-

site, com um novo layout e muitas
informações sobre a categoria.
Agora, os Servidores podem nos
encaminhar suas dúvidas e denunciar irregularidades nas repartições.
REDES SOCIAIS - Outra novidade é que estamos nas principais redes sociais: Facebook, Youtube,
Twitter e Flickr. Os links estão disponíveis na primeira página do site,
logo abaixo do editorial do nosso
presidente Aires Ribeiro.

dor Unido, começou
a circular no dia 27
de março.
O Boletim vai toda sexta para mais
de três mil e-mails.
Para receber, envie um e-mail para sspmano@sspmano.com.br e
solicite a inclusão do seu endereço com a frase: quero receber o “SerW W W. S S P M A N O. C O M . B R vidor Unido” . NÃO PERCA TEMPO!

TEMOS UM JURÍDICO
ATUANTE E VITORIOSO

Nosso Sindicato oferece assistência jurídica para mais de 4.500
sócios. Temos um Jurídico atuante e vitorioso. Em Americana, atendemos toda segunda, terça e sexta, das 8:30 às 12 horas; nas sextas, também atendemos no período
da tarde, das 14 às 17 horas.
Em Nova Odessa, os dias e horários são: segundas, das 10 às 12;
quartas, das 9 às 12; e quintas, das
15 às 17 horas.
Mais informações, ligue nos telefones 3621.6187 e 3476.5948.
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