
CONQUISTAMOS QUASE 34% 
DE  REAJUSTE  NOS ÚLTIMOS ANOS
Ações de nossa entidade colocaram mais dinheiro no bolso do Servidor

 O empenho de uma direto-
ria comprometida garante resulta-
dos concretos para o funcionalis-
mo. Prova disso é que nos últimos 
anos conquistamos 33,4% de rea-
juste salarial para a categoria. 
 Isso foi possível por meio 
de negociações com a Administra-
ção, que sempre manteve as portas 
abertas para o diálogo. Mesmo em 
meio à crise avançamos.
 RECENTE - Só em 2016, 
ano em que muitas cidades NÃO 

tiveram reajuste salarial e, em mui-
tos casos, não pagaram os salários 
dos Servidores, conquistamos um 
índice de 10,4% (ganho acima da 
inflação do período).
 Com isso, os Servidores 
não tiveram prejuízo em seus salá-
rios e mantiveram o mesmo poder 
de compra. Conforme o gráfico a-
cima, os reajustes salariais dos últi-
mos três anos foram assim:
2016 - 10,4%; 2015 - 7,18%; 2014 - 
8%; 2013 - 8%.

 FALA AÍ, PRESIDENTE 
Nosso presidente Cláudio Apare-
cido dos Santos, o Ted, comenta: 
“Em Suzano, comparado com ou-
tras cidades da região e do Estado, 
temos números expressivos. Fica-
mos otimistas com os avanços, mas 
queremos conquistar mais. Come-
moramos os ganhos até aqui, mas 
percebemos a necessidade de a luta 
continuar para novas vitórias”.
 
 LEIA MAIS NO VERSO

Sindicato amplia parcerias com descontos especiais. Iniciativa alcança também os dependentes
 Academias, plano de saúde, escolas, farmácias, moda feminina e masculina, óticas e perfumaria 
são só alguns dos exemplos de locais conveniados com descontos exclusivos para os associados. Quem for 

ao Sindicato pega um Guia de Benefícios com todos as vantagens. Além disso, oferecemos atendimento 
Jurídico na sede e dentista. Se preferir, acesse a lista completa de benefícios no www.sservidores.org.br



MANTIVEMOS TODOS OS DIREITOS DO FUNCIONALISMO!

MESMO EM UM ANO DE FORTE CRISE, 
AVANÇAMOS EM PROL DA CATEGORIA

 Os últimos anos foram difí-
ceis para os mais diversos setores, 
inclusive para o funcionalismo. Di-
versas empresas fecharam, Prefei-
turas falidas e algumas cidades vi-
ram Servidores perderem diversos 
direitos e ainda não tiveram seus 
salários, férias e 13º pagos.
 Nós não esperamos a tem-
pestade chegar para correr atrás e, 
mesmo com muita dificuldade, ne-
gociamos a manutenção de todos 
direitos. Não perdemos nenhum.
 MAIS: não só garantimos a 
continuidade do que já tínhamos, 
como também lutamos para que 

os benefícios oferecidos exclusi-
vamente para os sócios pudessem 
ser ampliados. Este é o resultado 
de um trabalho árduo desenvolvido 
dia após dia pela diretoria.
 FALA AÍ, PENTEADO 
Nosso tesoureiro Antônio Alves 
Penteado Neto faz um balanço do 
ano que passou: “Sabemos dos ris-
cos correntes de 2016 e apresenta-
mos alternativas para que o Servidor 
não arcasse com qualquer prejuízo. 
O diálogo constante garantiu, mais 
uma vez, o melhor para todos e, 
se Deus quiser, 2017 teremos mais 
avanços para o coletivo”. 

Assim como em 2014, as negociações de 2016 não foram fáceis e o clima esquentou

ATUAL PREFEITO RODRIGO JÁ SABE:
NENHUM DIREITO A MENOS
 Em outubro de 2016, um 
pouco antes do segundo turno, 
nosso Sindicato já se antecipou 
e cobrou do então candidato Ro-
drigo afirmando que não aceita-
ríamos nenhum direito a menos.
Esperamos que ele se lembre!!! 

 PALAVRA DO PRESIDENTE

CUMPRIMOS COM 
O PROMETIDO

OBRIGADO PELA CONFIANÇA
  SERVIDOR(A): a foto 
abaixo é da posse da atual dire-
toria do Sindicato em 2013. Foi 
um dia incrível com a presença 
de mais de 50 Sindicatos do Es-
tado de São Paulo. Foi um dia 
de reafirmação de compromisso 
com o Servidor de Suzano.
 Lembro bem que no meu 
discurso enfatizei que jamais iriá-
mos abaixar a cabeça para a Ad-
ministração e me comprometi lu-
tar por melhorias salariais e pela 
ampliação de benefícios. E, junto 
à diretoria, cumpri com a minha 
palavra. Os números confirmam.
 Conquistamos bons ga-
nhos acima da inflação, amplia-
mos o alcance da cesta básica, 
mudamos a referência dos Mo-
toristas, garantimos periculosi-
dade para os Guardas de 30%, 
mantivemos todos os direitos, 
nos posicionamos contra qual-
quer atraso salarial, décimo ter-
ceiro e férias (que não ocorre-
ram), elevamos nossas parcerias 
e muito mais conquistas.
 Sem dúvida, a experiên-
cia deste grupo foi fator decisivo 
para as conquistas. Queremos e 
vamos avançar mais. E contamos 
com o apoio e participação de 
cada Servidor. E nunca se esque-
ça que aqui no Sindicato fazemos 
a diferença a seu favor!


