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Atenção, Servidores de Nova Odessa

Sindicato retoma negociações
e obtém avanços concretos

29 DE MAIO - O presidente do SSPMANO, Aires Ribeiro, durante negociação com representantes da prefeitura de Nova Odessa, Wagner e Ramalho

COMPANHEIRO(A): nosso presidente Aires Ribeiro esteve, dia 29 de
maio, reunido com representantes
do governo municipal.

sa pauta de reivindicações. E ga-

gundo semestre, as Creches pas-

mestre fomos cobrar a prefeitura

rantimos muitos avanços.

sam a funcionar em dois períodos.

de Nova Odessa. As negociações

Ou seja, haverá redução de jornada

vão se estender nas próximas se-

e contratação de mais Servidores.

manas. Agora, os encontros serão

CONQUISTAS - 1) Conseguimos
a incorporação do HTPC dos Pro-

OBJETIVO DO ENCONTRO - Co-

fessores e as faltas abonadas con-

AVALIAÇÃO - Aires afirma: “Após

brar vários itens pendentes da nos-

tinuam na pauta. 2) A partir do se-

o fechamento do primeiro quadri-

Reunião específica
nos próximos dias
trata da Guarda

SSPMANO negocia
seguro de vida
para os Servidores

Começa avaliação
sobre insalubridade
para as Cozinheiras

intensos e retomam pra valer”.

Leia mais na próxima página

Vire e leia no verso
Todos os passos das negociações
você vai acompanhar por meio do
site do Sindicato. Fique ligado!!!

Fique bem informado. Acesse www.sspmano.com.br
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A partir do segundo semestre

Creches começam funcionar em dois turnos
Também haverá redução de jornada e cerca de 17 Servidores serão contratados
Boa notícia para os companhei-

ATENÇÃO, PROFESSORES

ros que trabalham nas Creches municipais de Nova Odessa.
Atendendo reivindicações dos pro-

CONSEGUIMOS

fissionais do setor, o Sindicato con-

INCORPORAÇÃO DO HTPC

seguiu importantes avanços na reu-

Outra grande conquista garanti-

nião do dia 29 de maio com repre-

da pelo Sindicato na reunião do dia

sentantes da prefeitura.

29 com a prefeitura é a incorpora-

A partir do segundo semestre, os

ção do HTPC (Hora de Trabalho Pe-

Servidores terão: 1) Redução da jor-

dagógico Coletivo) nos salários dos

nada para seis horas; 2) Implanta-

Professores da rede municipal.

ção de dois turnos.

O vice-presidente do Sindicato,

guimos”. Aires completa: “Vamos

Além disso, mais 17 trabalhadores

Toninho Forti, afirma: “Nossa luta

continuar as negociações por novos

serão contratados (em razão da cria-

é para que sempre o anseio do Ser-

avanços” Mais informações, ligue no

ção de mais um turno).

vidor seja atendido. E isso conse-

Sindicato. Telefone 3621.6184.

REUNIÃO PARA

TRATAR SOBRE AS
REIVINDICAÇÕES
DA GUARDA SERÁ
NOS PRÓXIMOS DIAS
Entre os dias 3 e 7 de junho, dirigentes do Sindicato vão se reunir
com representantes da prefeitura de
Nova Odessa para tratar das reivindicações específicas da Guarda.
Vamos falar dos itens pendentes
da nossa pauta de reivindicações.
Agendada a reunião, serão convidados alguns Guardas para participar da mesa de negociação.
Se houver interesse, acesse nossa página (www.sspmano.com.br),
vá até a opção contato e preencha o
formulário com seus dados. Um dos
diretores do Sindicato entrará em
contato para passar mais detalhes.

Agora, o SSPMANO pressiona
a administração para que os companheiros tenham direito a faltas
abonadas, como em Americana!

INSALUBRIDADE PARA AS COZINHEIRAS E AUXILIARES

Inicia avaliação para definir pagamento
O anseio maior do Sindicato é que
as Cozinheiras e Auxiliares que tra-

avaliar os riscos ambientais que as

e Medicina do Trabalho da PNO que

companheiras estão expostas.

acompanha todo o processo.

balham nas escolas e creches mu-

Após essa avaliação, será elabo-

Nosso presidente Aires Ribeiro afir-

nicipais tenham direito ao pagamen-

rado um laudo que vai dizer se os

ma: “Em muitas cidades do estado

to de insalubridade.

Servidores terão direito ao benefício.

de São Paulo e do Brasil, as Cozi-

Em razão disso, já tem uma em-

Vale destacar que a averiguação

nheiras e Auxiliares recebem insa-

presa contratada pelo SSPMANO

não é feita somente pelo Sindicato.

lubridade. E o trabalho é o mesmo.

visitando os locais de trabalho para

Existe uma equipe de Segurança

Por isso, a reivindicação é justa”.

QUEREMOS VACINAÇÃO CONTRA A H1N1
O Sindicato pede que a prefeitura
de Nova Odessa vacine os companheiros contra a gripe A (vírus H1N1).
Vale destacar que o vírus tem afetado todas as regiões do País.
O objetivo do SSPMANO é preservar a vida do Servidor que fica constantemente exposto.

Cobramos seguro
de vida para todos
Na reunião com a prefeitura também cobramos seguro de vida para os Servidores de Nova Odessa.
Recentemente, conquistamos o
benefício para os companheiros de
Americana no valor R$ 12.440,00.

Participe das negociações!
Juntos somos mais fortes!

FIQUE SÓCIO E FORTALEÇA NOSSA LUTA
São muitos benefícios para você e toda a família. APROVEITE!

Mais informações, acesse www.sspmano.com.br
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