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Nos últimos anos, graças ao
empenho da atual diretoria do
Sindicato temos melhorado o sa-
lário dos Servidores. Os ganhos
são concretos e contemplam to-
dos os setores da prefeitura.

CAMPANHA - Só em 2014,
por exemplo, conseguimos ele-
var os salários em 8%. O tíquete
passou para R$ 270,00 e a
cesta subiu para R$ 140,00.

TED - Nosso presidente Cláu-
dio Aparecido dos Santos (Ted)
afirma: “Também houve eleva-
ção funcional, readequação e
mudança de nomenclatura”.

                            Páginas 4 e 5

Conquistamos 8% de reajuste
nos salários, no tíquete e na cesta

CAMPANHA SALARIAL VITORIOSA

NEGOCIAÇÃO - Diretores do Sindicato com o prefeito Tokuzumi. Após negociação,conseguimos obter ganhos concretos

FORTE EMOÇÃO MARCA OS 25 ANOS DO SINDICATO
No início do ano, nosso Sin-

dicato completou 25 anos de
lutas e conquistas. A comemo-
ração ocorreu no espaço Suzan
Fest. Marcado por forte emoção,
o evento reuniu várias autorida-
des do mundo político e sindical.

PENTEADO - O tesoureiro do
SSPMS, Antonio Alves Pen-
teado Neto, enfatiza: “Foi mais
que uma festa. Foi uma noite de
reafirmação de compromissos
com os Servidores”.

                                   Página 3

Fique sócio e fortaleça nossa luta! Veja vantagens
na página 8

CONTRIBUÍMOS PARA
O FORTALECIMENTO

DO SETOR NO ESTADO
Além de lutar pelos interesses

dos Servidores de Suzano, nossos
diretores desempenham um papel
fundamental na organização e for-
talecimento do setor público em
todo o estado. Ted, Penteado e
Grillo são diretores da Fesspmesp
(Federação dos Servidores).

                                Página 6
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PALAVRA DO
PRESIDENTE

Cláudio Aparecido dos Santos
(Ted) é presidente do Sindicato dos
Servidores de Suzano e tesoureiro
da Fesspmesp (Federação dos Sin-
dicatos dos Servidores Públicos
Municipais do Estado de São Paulo).

AÇÃO SINDICAL
OBTÉM GANHOS REAIS

Companheiro(a): nos últi-
mos anos, somos um dos Sin-
dicatos do setor público que
mais conquistaram melhores
salários para o Servidor.

GANHOS REAIS - Nossos
ganhos são reais e corrigem in-
justiças praticadas por admi-
nistrações anteriores.

Hoje, quando sentamos para
negociar com a administração,
não saímos de mão abanando.

Primeiro, porque o Servidor
merece ser respeitado e, se-
gundo, porque muitos viram o
que ocorreu em 2010 quando a
prefeitura não quis negociar
conosco: paramos Suzano.

APOIO - Servidor, contem
sempre com o nosso apoio.  Sa-
bemos que ainda há muito que
conquistar e, juntos, somos
mais fortes para ampliar os
ganhos nas próximas ações.

BALANÇO - Confira neste
jornal, nas páginas 4 e 5, um ba-
lanço das últimas campanhas
salariais e da greve de 2010.

BOA LEITURA!

VÍDEOS RESGATAM NOSSA HISTÓRIA
JÁ PASSAMOS POR MUITOS APUROS

PRODUÇÕES PRÓPRIAS

O jornalista do Sindicato,  Da-
niel Lucas Oliveira, entrevistou
recentemente, nosso presidente
Cláudio Aparecido dos Santos
(Ted) e o secretário de finanças
da entidade, Antonio Alves
Penteado Neto. As duas entre-
vistas estão imperdíveis!

TED - Relembrou as principais
dificuldades enfrentadas no
surgimento do Sindicato.

PENTEADO - Ele resgatou
alguns momentos difíceis sobre
questões financeiras.

Os vídeos estão disponíveis
em nosso site e na conta do
Sindicato no Youtube.

ACESSE O SITE DO SINDICATO E NOS
ACOMPANHE NAS PRINCIPAIS REDES

FIQUE BEM INFORMADO

 Em janeiro de 2013, nosso
Sindicato contratou uma agência
de comunicação especializada
no mundo sindical.

Criamos um novo site e incluí-
mos a entidade nas principais
redes sociais. Além disso, pas-

samos a produzir vídeos pró-
prios e atualizar com mais fre-
quência nossa página na web.

Hoje, é fundamental que o
Servidor acesse e divulgue o si-
te. Muitos companheiros denun-
ciam, dão sugestões e ficam só-
cios por meio do site.

Não perca tempo! Acesse:
www.sservidores.org.br
Contamos com o seu apoio na

divulgação. Vamos utilizar essa
importante arma de mobilização
em nosso favor.

REPRODUÇÕES- Ima-
gens retiradas de nossa
conta do Youtube, local
onde os vídeos estão dis-
poníveis para visualiza-
ção. Vale a pena conferir!

ATUALIZE SEU
CADASTRO

É fundamental que o Servidor
associado mantenha o seu cadas-
tro atualizado no Sindicato.

Caso tenha mudado de endere-
ço, telefone ou e-mail fale conosco.

Você tem três opções:
SITE - Acessar nosso site e ir

até a seção fale conosco.
www.sservidores.org.br
Telefone - Ligue no 4744.8490,

de segunda a sexta, das 8 às 17
horas. Procure por Samara.

Pessoalmente - Venha à nossa
sede, que fica na avenida Armando
Salles de Oliveira, 555, Centro.

ESPERAMOS POR VOCÊ!

Facebook
facebook.com/sindsuzano

Twitter
twitter.com/sspmsuzano

Flickr
flickr.com/servidoresdesuzano

Youtube
youtube.com/servidoresdesuzano
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SINDICATO COMPLETA 25 ANOS E REAFIRMA
COMPROMISSOS COM O SERVIDOR MUNICIPAL

FORTE EMOÇÃO E PRESENÇA MACIÇA DE LIDERANÇAS DO SETOR PÚBLICO

Com a presença maciça de
várias lideranças de Sindicatos
do setor público e autoridades
políticas, comemoramos os 25
anos da entidade, dia 28 de
janeiro, no espaço Suzan Fest.

Muitas pessoas que fizeram e
fazem parte da nossa história
ganharam destaque e foram
homenageadas.

Em um clima de alegria e des-
contração, os companheiros
relembraram grandes momen-
tos e exaltaram o excelente

trabalho do atual presidente do
SSPMS, Cláudio Aparecido dos
Santos (Ted), em prol da valo-
rização e respeito do Servidor.

AUTORIDADES - A mesa de
abertura foi composta por Ted,
o prefeito Paulo Fumio Tokuzu-
mi, o presidente da Federação
dos Sindicatos dos Servidores
Públicos Municipais do Estado
de São Paulo (Fesspmesp), Ai-
res Ribeiro, e outras lideranças.

VÍDEO - Os convidados assis-
tiram um vídeo com os principais
pontos de nossa história.

Entre eles: fundação do Sindi-
cato; formação da primeira dire-
toria; muitas dívidas que a antiga
direção deixou; e nossa luta pela
Certidão Sindical.

TED - Muito emocionado, Ted
afirma: “Agradeço o carinho e o
respeito de todos vocês. Agra-
deço o total apoio da atual di-
retoria, em especial o do Ser-
vidor, que tem confiado em nos-

so trabalho. A luta continua. Os
avanços são muitos, mas ainda
há muito que conquistar”.

Cobertura dos 25 anos com
fotos e vídeos você confere no
www.sservidores.org.br

PRESENTES - Solenidade de 25 anos do nosso Sindicato contou com a presença
do prefeito Tokuzumi, secretários de governo e vereadores de Suzano. Lideranças
do movimento sindical, do setor público e outras categoras estiveram em peso

UNIÃO - A unidade dos diretores do
Sindicato e da equipe de funcionários
tem feito toda a diferença. Além de
bem atendido, o Servidor é respeitado!

FORÇA - Penteado e Grillo: dois bra-
ços fortes de nosso presidente Ted

DIRIGENTES DE MAIS DE 30 SINDICATOS DO SETOR MARCARAM PRESENÇA
Nosso presidente Ted e toda a diretoria do SSPMS, além de terem o respeito da base, são bem-quistos no movimento
sindical. A aceitação se deve ao ótimo trabalho que a atual diretoria vem desempenhando nos últimos anos. Prova de
todo esse carinho, foi a forte presença de dirigentes de mais de 30 Sindicatos do setor público na Festa de 25 anos da
entidade. Toda nossa diretoria ficou emocionada com tanto carinho e agradeceu o apoio e respeito de cada companheiro
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CONSEGUIMOS 8% DE REAJUSTE; CESTA-BÁSICA
SUBIU PARA R$ 140,00 E O VALE PARA R$ 270,00

AVANÇOS NA CAMPANHA SALARIAL 2014

Após muita negociação com a
administração do prefeito Paulo
Fumio Tokuzumi, o Sindicato ob-
teve grandes avanços para todo
o funcionalismo. E não foi fácil.

Conquistamos um índice de
8% no reajuste salarial, no vale-
alimentação e na cesta-básica.
Ou seja, o tíquete de R$ 250,00
passou para R$ 270,00 (8%); e
a cesta subiu de R$ 130,00 para
R$ 140,00 (também 8%).

Outros ganhos - Além disso,
conseguimos a elevação fun-
cional de Motorista para Moto-
rista 2 - ganho de R$ 377,00
para os companheiros; e a
mudança de Mecânico de Ma-
nutenção para Mecânico.

Outro ganho conquistado foi a
readequação de difícil acesso
para Educação e a extensão do
benefício para a Saúde.

PRESENTES - Participaram
das negociações com a prefei-
tura nosso presidente Cláudio
Aparecido dos Santos (Ted); o
secretário de finanças, Antonio
Alves Penteado Neto; nosso
secretário-geral Carlos Amaro
(Grillo) e a Comissão de nego-
ciação do governo municipal.

Ted afirma: “Como fazemos
todos os anos, demos priorida-
de para as cláusulas econômi-
cas. Há outros itens da pauta
que seguem em negociação”.

Penteado comemora: “Somos
um dos Sindicatos que mais
conquistam no estado. Nos
últimos anos, temos garantido a
inflação e um pouco mais”.

2013: TAMBÉM CONQUISTAMOS 8%
A GRANDE VITÓRIA É QUE ESTENDEMOS A
CESTA PARA MAIS DOIS MIL SERVIDORES

NEGOCIAÇÃO EM 2013 - Nossos diretores durante negociação salarial com representantes do governo municipal

Em 2013, nas negociações
por melhores salariais e mais
benefícios, nosso Sindicato tam-
bém obteve importantes avan-
ços para os companheiros:

1) Reposição conforme o IPCA
de 6,31%, mais 1,69% de ganho,
totalizando 8% (no total);

2) Aumento no vale alimen-
tação de R$ 15,00, ou seja, o

benefício subiu de R$ 235,00
para R$ 250,00;

3) Extensão da cesta-básica
para mais dois mil Servidores.

AVALIAÇÃO - Nosso secre-
tário-geral Grillo afirma: “Ano a
ano temos avançado. Você per-
cebe, neste jornal, que a situa-
ção do Servidor hoje é bem me-
lhor. E vai melhorar ainda mais”.

VEJA  ALGUNS ÍNDICES
FECHADOS EM

OUTRAS ENTIDADES
 DO SETOR PÚBLICO

Como todos sabem, represen-
tantes do setor público enfrentam
grandes dificuldades para fechar
o seu índice de reajuste salarial.

Em algumas cidades do esta-
do, por exemplo, para garantir
pelo menos a inflação foi pre-
ciso entrar em greve.

Em razão disso, a comunica-
ção do Sindicato fez um levan-
tamento de algumas campanhas
da região já fechadas:

Guararema - 5,58%
Mogi das Cruzes - 5,91%
Guarulhos - 6,78%
Santa Isabel - 7,41%
Itaquaquecetuba - 7,84%
Jacareí - 6,75%

PARTICIPE DAS AÇÕES CONVOCADAS PELO SINDICATO
Companheiro(a): é fundamental

que você participe da vida do Sin-
dicato. É muito importante a sua pre-
sença em assembleias, mobili-
zações, greves, entre outros. Fique
em contato permanente conosco.
Denuncie, traga ideias, junte-se a
nós. Estamos de portas abertas!

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!
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MUDANÇA - Nosso Sindicato mudou a vida de todo o funcionalismo de Suzano.
Os ganhos dos últimos anos são reais e concretos. Após muita pressão, com forte
participação dos Servidores na greve de 2010, conquistamos índices históricos de
reajustes salariais. Setores que nunca tinham tido revisão dos vencimentos até 2010,
hoje, têm um salário quase 50% superior comparado ao de 2009.

EXEMPLO: o Ajudante Geral recebia R$ 658,00 em 2009. Agora, os companheiros
recebem R$ 1.146,00 -  ganho de R$ 488,00. Os Jardineiros, Frentistas,  Lavadeiras
e Passadeiras ganhavam R$ 700,00. Hoje, recebem acima de R$ 1.100,00. Vale
destacar que nenhum setor teve reajuste abaixo de 25% de 2010 pra cá.

Na greve, tivemos outros importantes avanços para os Servidores, como mudança
de nomenclatura, alteração do regime para estatutário, valorização efetiva dos
Servidores e ampliação de muitos outros ganhos, como cesta e vale-alimentação.

CASO QUEIRA INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS ENTRE EM CONTATO COM UM DE NOSSOS DIRETORES
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TED, PENTEADO E GRILLO ATUAM EM PROL DO
FORTALECIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR

DEFENDEMOS OS INTERESSES DOS SERVIDORES DE TODO O ESTADO

Como todos sabem, nossos
diretores têm feito um ótimo
trabalho na defesa dos Servi-
dores de Suzano. Nos últimos
anos, são muitas experiências
acumuladas em mobilizações,
negociações e greves vitoriosas.

Na prática, a ação sindical or-
ganizada pela atual direção tem
colocado mais dinheiro no bolso
do trabalhador e garantido be-
nefícios para o funcionalismo.

Em razão do trabalho sério e
bem sucedido na cidade, atual-
mente, o presidente Ted, o se-
cretário de finanças Penteado e
o secretário-geral Grillo, exercem
importantes cargos na Federa-
ção dos Sindicatos dos Servido-
res Públicos Municipais do Es-
tado de São Paulo (Fesspmesp).

VIAGENS - Frequentemente,
nossos diretores ficam vários
dias fora de casa para ajudar di-
rigentes sindicais de outros Sin-
dicatos do setor.

Por exemplo, no momento que
esta matéria estava sendo pro-
duzida, o presidente Ted estava
a mais de 400 quilômetros de Su-

zano, organizando as eleições
do Sindicato dos Servidores Mu-
nicipais de Jaboticabal.

OUTRAS AÇÕES - Além dis-
so, Ted, Penteado e Grillo atuam
em assembleias de campanhas

ELEIÇÕES - Nosso presidente Ted organiza pleito sindical pela Fesspmesp

TED é empossado como tesoureiro

PENTEADO é coordenador ADM

GRILLO é diretor da Federação

MARCAMOS presença em encontro que reuniu mais de 80 lideranças do setor

 CONHEÇA A TRAJETÓRIA DA FESSPMESP
A Federação dos Sindicatos dos Servidores do Estado de São

Paulo (Fesspmesp) surgiu em 2006 com 14 entidades filiadas. E
Suzano era uma delas. Atualmente, após muito trabalho, inclusive
com o apoio dos nossos diretores, a Federação conta com mais
de 120 Sindicatos em seu quadro associativo.

 Após grandes dificuldades, a Fesspmesp vem crescendo a
passos largos. Tem 20 carros, 14 Regionais, uma sede, um
escritório na Praça da Sé e um caminhão de som para ajudar os
Sindicatos nas mobilizações. Além disso, ela oferece apoio Jurídico,
serviços técnicos, dá suporte em eleições e ajuda em negociações.

salariais, greves, negociações
com a prefeitura e muito mais.

Penteado afirma: “Por muitos
anos, o setor público foi uma ca-
tegoria muito esquecida. Desde
que a Fesspmesp surgiu, em
2006, estamos mais organiza-
dos e fortalecidos”.

Ted arremata: “À frente da
Federação hoje tem pessoas
comprometidas com o Servidor
municipal. São pessoas que não
medem esforços para ajudar”.

Mais informações, acesse o
site www. fesspmesp.com.br

TED - Articula fundação de Sindicato

DIRETORES trabalham em eleições



SERVIDOR EM AÇÃO  Maio/2014  www.sservidores.org.br - 7

DENUNCIE AS IRREGULARIDADES NOS LOCAIS DE
TRABALHO. UTILIZE NOSSO SITE PARA  NOS AVISAR

NÃO ACEITE INJUSTIÇAS

Infelizmente, ainda hoje, ocor-
rem muitas injustiças praticadas
nos locais de trabalho.

Algumas, o Sindicato fica sa-
bendo. Vai averiguar, constata o
problema e cobra soluções da
administração municipal.

Porém, há outros transtornos
enfrentados pelos companhei-
ros que não chegam ao conheci-
mento dos nossos diretores.

NÃO SE CALE - Não deixe de
denunciar as irregularidades. Vo-
cê tem várias opções. Pode ligar
no telefone  4744.8490, enviar e-
mail: sspmsuzano@gmail.com e
vir à nossa sede: avenida Ar-
mando Salles de Oliveira, 555,
Centro de Suzano.

ONLINE - O site do Sindicato
também é um importante canal

para denunciar. Você acessa
www.sservidores.org.br vai até a
seção contato e preenche o
formulário na página. Nosso se-
cretário-geral Cláudio Amaro

(Grillo) afirma: “Temos uma lei a
nosso favor (Lei nº 4.103/2007).
Uma lei conquistada pelo Sindi-
cato e que defende o Servidor
contra o assédio”. Não se cale!

CONHEÇA QUATRO LEIS QUE CONTEMPLAM O SERVIDOR
VOCÊ PODE BAIXAR TODAS EM NOSSO SITE

A luta do Sindicato para que o
Servidor seja valorizado é per-
manente. Muitas conquistas,
após greves, mobilizações e
manifestações são transforma-
das em leis. E, quando isso o-
corre, a prefeitura é obrigada a
cumprir todas.

Em razão disso, vamos dispo-
nibilizar em nosso site quatro im-
portantes leis garantidas graças
atuações eficientes do Sindica-
to. Todas elas, o Servidor pode
ler, baixar ou imprimir.

1) PCCS - A Lei nº 4.392, de 8
de julho de 2010, dispõe sobre

importantes temas, como tempo
de exercício para aumento sa-
larial, cargos que o Servidor po-
dem ser remanejados, cargos a
galgar dentro do próprio depar-
tamento e aumento gradativo
dos vencimentos.

2) IPMS - A Lei nº 4.583/12
institui o Regime Próprio de
Previdência Social. Ou seja, cria
o Instituto de Previdência (IPMS)
e dá outras providências. Os
contemplados serão todos os
Servidores públicos ocupantes

de cargos de provimento efetivo,
admitidos por concurso.

3) ESTATUTO DO SERVIDOR
Traz garantias de inúmeros com-
promissos firmados pela admi-
nistração com o funcionalismo.
Isto é, a prefeitura é obrigada a
cumprir todas as normas esta-
belecidas na Lei nº 190/10.

4) ESTATUTÁRIOS - Nosso
Sindicato, mais uma vez, fez a
diferença na vida do Servidor.
Reivindicou a mudança de re-
gime e conseguiu que 98%
fossem transformados em es-
tatutários (Lei  nº 4.391/10).

AÇÃO RÁPIDA
SOLUÇÃO IMEDIATA

ATENÇÃO: o quanto antes os
companheiros entrarem em con-
tato com o Sindicato, mais rá-
pido vamos apurar as denún-
cias e resolver o problema.

Recentemente, por meio do
site, telefonema e pessoal-
mente, recebemos várias men-
sagens de Servidores que não
estavam recebendo o valor cor-
reto no cartão-alimentação ou
o saldo tinha desaparecido.

Após verificarmos, encami-
nhamos ofício à prefeitura e
cobramos solução imediata.

RESULTADO: o problema foi
resolvido em pouco tempo. A
pressão deu resultado!



8 - SERVIDOR EM AÇÃO  Maio/2014  www.sservidores.org.br

FIQUE SÓCIO, FORTALEÇA NOSSA LUTA E
TENHA MUITAS VANTAGENS PARA A FAMÍLIA

NÃO PERCA MAIS TEMPO. SINDICALIZE-SE!

Quem fica sócio do Sindicato
fortalece nossa luta permanente
por melhores salários e mais be-
nefícios. Além disso, poderá usu-
fruir de muitas vantagens ofere-
cidas pelos conveniados.

Nossa meta é ampliar a rede
de convênios para oferecer ain-
da mais benefícios para o Ser-
vidor e seus dependentes.

CONFIRA ALGUNS:
DENTISTA - Temos um consul-

tório dentário em nossa sede. O
atendimento é gratuito, de se-
gunda a sexta, das 8 ao meio
dia. É preciso agendar horário
pelo telefone 4744.8490;

ADVOGADO - Oferecemos
atendimento Jurídico. É de se-
gunda a sexta, das 13 às 17 ho-
ras. É por ordem de chegada.

Além disso, garantimos des-
contos especiais em:

COLÔNIA MAFISA
Telefone (11) 3104.4828
Fale com Paulo ou Edson;
ÓTICA GONÇALVES
Telefone (11) 4748.1470;

CEDECO - Centro de Espe-
cialidades em Diagnóstico. Mais
informações, ligue: 4746.5686;

LABORATÓRIO CYTOLAB
Aproveite as vantagens. Telefo-

nes: 4748.8182 e 4741.2877;
ACADEMIA JNA FITNESS
Telefone 4747.3790;
UMDI - Medicina Diagnóstica
Telefone 4798.9999.
Nosso diretor Penteado afir-

ma: “Temos investido forte na
estrutura do Sindicato. Melhora-
mos o consultório dentário, pin-
tamos a fachada da sede e es-
tamos ampliando nossa relação
de convênios. Investimos quase
R$ 60 mil nos últimos meses”.

META - Nossa meta agora é
construir mais um andar na sede
e comprar um sítio de lazer para
os Servidores e seus familiares.

Relação completa de todos os
convênios você retira na sede.

FECHAMOS PARCERIA
 COM O COLÉGIO EDUCAR

Nosso Sindicato acaba de
fechar parceria com o Colégio
Educar, uma escola de educação
infantil e ensino fundamental.

O colégio, que tem mais de 18
anos, ampliou seu espaço físico
e passou a oferecer também
outras atividades, como corporal
circense, artes cênicas, dança,
karatê, música e informática.

Para ter descontos especiais, o
sócio deve apresentar no ato da
matrícula o último holerite. Se
preferir, retire no Sindicato uma
guia de encaminhamento.

Endereço - O colégio Educar
fica na avenida Armando Salles
de Oliveira, 184, Parque Suzano,
próximo da Unidade II da Santa
Casa. Informações: 4744.8490.

TUDO BEM NOVO - Após investir mais
de R$ 15 mil em novos equipamentos e
na fachada, o Sindicato passou a ofere-
cer mais um atendimento de qualidade.
Com valores que superam os R$ 40 mil,
reformamos completamente a sala de
atendimento dentário. Deixamos o local
agradável e compramos equipamentos
de última geração. Tudo o que um con-
sultório de alto nível exige, agora temos

SERVIDOR EM AÇÃO - É uma publicação do Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos da Câmara Municipal, Autarquias, Fundações e Prefeitura
Municipal de Suzano (SSPMS). Sede: avenida Armando Salles de Oliveira, 555, Centro, Suzano/SP. Telefone (11) 4744.8490. Site - www.sservidores.org.br
Produção: AGSP (Agência de Comunicação Grita São Paulo). Telefone (11) 2862.4975. Textos e edição: Daniel Lucas Oliveira (MTb 59.790/SP). Maio/2014.

FACHADA da sede está muito bonita. Meta agora será construir mais um andar


