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Campanha Salarial 2018
Estamos na luta por ganhos
Com a participação dos Servidores ficaremos mais fortes. ESTEJA CONOSCO
Página 2

VOCÊ DECIDE QUAIS BENEFÍCIOS DEVEMOS TER!

SINDICATO QUER SABER:

Nosso Sindicato está com uma enquete
disponível no www.sservidores.org.br para
saber se os Servidores querem a implantação de três novos benefícios: 1) cabeleireiro;
2) manicure; e 3) Colônia de Férias. As enquetes circulam na base - Página 3

NOVA DIRETORIA DO SSPMS TOMA POSSE
AÇÕES EFETIVAS em prol de melhorias para a categoria
serão ampliadas; objetivo é corrigir injustiças e avançar
Página 3

FIQUE SÓCIO

Página 4

QUEM SE ASSOCIA TEM
DIREITO A VANTAGENS.
NÃO FIQUE SÓ!

RECADASTRAMENTO

Página 3

ATUALIZE O MAIS RÁPIDO
POSSÍVEL SEUS DADOS
CADASTRAIS NA ENTIDADE

VANTAGENS EXCLUSIVAS

JURÍDICO
E DENTISTA
ATENDEM
NA SEDE

Com horários e dias especiais,
o Sindicato oferece aos associados um Jurídico eficiente e dentista de qualidade, sendo ambos
gratuitos. Não é preciso agendar, porque esse atendimento é
por ordem de chegada. Nosso Jurídico atende às terças e quintas,
e a dentista de terça a sexta.

Saiba mais na página 4
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TODOS NÓS QUEREMOS MELHORIAS
Sindicato inicia Campanha Salarial 2018 e conta com a participação da categoria
Todos sabemos que a Campanha Salarial não é um período fácil. Sem dúvida é um momento delicado e que exige participação efetiva dos Servidores.
No ano passado, como todos se lembram, enfrentamos dias difíceis em razão da paralisação geral (veja ao lado)
da categoria por melhores salários e valorização. Foi uma batalha vencida, mas
que exigiu muita perseverança.
O PAPEL DO TRABALHADOR
Pedimos ao Servidor que mantenhase mobilizado, porque estamos em um
momento de assembleias, definição de
pauta, reuniões com a Administração,

EM TODOS OS MOMENTOS
ESTIVEMOS UNIDOS EM 2017
Caso seja preciso, vamos ficar ainda mais focados em 2018,
porque se não tivéssemos lutado não teríamos reajuste

etc. É fundamental que você fique ligado no www.sservidores.org.br para participar de prováveis convocações.
REIVINDICAÇÕES
Temos reivindicações fixas, que vão
desde salários dignos, ampliação de benefícios e valorização da categoria. Mesmo assim é fundamental que os trabalhadores nos enviem sugestões para que
possamos termos uma pauta com a cara
dos Servidores públicos municipais.
Nosso presidente Cláudio Aparecido
dos Santos (Ted) afirma: “Foram muitos desgastes desnecessários em 2017
por falta de vontade política. O Sindicato sempre prioriza o diálogo e espera
que em 2018 o administrador de Suzano seja coerente e respeite o Servidor”.
LUTE COM O SINDICATO!

PALAVRA DO PRESIDENTE
Quando falamos em ganho real em
uma Campanha Salarial, estamos enfatizando, em outras palavras, que
não existem perdas salariais.
Por exemplo: se a inflação do período de um ano foi 5%, não podemos ter
um reajuste menor de que 5%, porque se isso ocorrer vamos ter perdas
no poder de compra.
Em razão disso, nosso Sindicato vai
defender e lutar por aumento real.

AUMENTO REAL, JÁ - ISSO É JUSTO!

CLÁUDIO APARECIDO DOS SANTOS (Ted)
é presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Suzano - SSPMS

Também vamos cobrar melhores
condições de trabalho, fim do assédio moral, etc. Pedimos à categoria
que fique em contato permanente
com a entidade. Neste período, os
administradores vivem “chorando”
e não querem atender às reivindicações do Sindicato.
Mas com união e participação conquistaremos avanços para os mais
de 5 mil Servidores. LUTE CONOSCO!
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NOVO BENEFÍCIO - O QUE VOCÊ ACHA?
Servidores podem dar sua opinião pelo site e diretamente para os diretores na base

Iniciamos 2018 com grandes novidades! Estamos com planos de expansão
das vantagens oferecidas para os associados e, para colocar em prática, precisamos da opinião da categoria.
Iremos somar aos benefícios atuais novas opções, como corte de cabelo gratuito, manicure, pedicure e Colônia de Férias própria. São itens que sonhamos há
muito tempo disponibilizar e que estamos próximos de colocar em prática.
Pedimos aos companheiros que participem da enquete no nosso site oficial www.sservidores.org.br e nos digam o
que acham dessa novidade.
Em complemento desta ação, nossos
diretores vão estar percorrendo os pos-

tos de trabalho para coletar os desejos
dos Servidores. É momento de dizer sim
ou não para estas opções e, inclusive,
sugerir outras. Estamos todos prontos
para ouvir sugestões da categoria.
Nosso vice-presidente Antonio Alves
Penteado Neto comenta: “Lutamos muito por cada um dos benefícios atualmente oferecidos e queremos sempre trazer
mais para os Servidores”.
Segundo Penteado, para tornar isso
realidade, a opinião dos trabalhadores é
muito importante. “Se o que pensamos
não for o que eles querem, iremos estudar as sugestões apresentadas. Tudo
será feito da forma mais transparente
possível”. FAÇA A DIFERENÇA!

DIRETORIA TOMA POSSE
E REAFIRMA COMPROMISSOS!
Dia 28 de janeiro, a diretoria reeleita do Sindicato tomou posse de um
novo mandato. Pelos próximos cinco anos, este grupo será responsável
pela entidade e garantirá que a luta
se mantenha forte e organizada.
A cerimônia foi acompanhada por lideranças sindicais e políticas de toda
região. Foi um momento de reafirmar
o objetivo dos companheiros eleitos.
“Nosso foco é melhorar a vida dos
Servidores com todo empenho. Estamos prontos para o desafio que está
por vir e continuaremos atuantes. Vamos retribuir essa confiança com muito trabalho”, afirma o presidente Ted.

Faça o quanto antes seu recadastramento!

Quem mantém os dados atualizados
fica sempre bem informado sobre as
novidades do Sindicato para o setor

Estamos em uma verdadeira força-tarefa para conseguirmos atualizar os dados dos asssociados. Para que este boletim, por exemplo, chegue nas mãos de
todos, é preciso saber onde entregá-lo e
como enviar ao Servidor.
Ao se associar, o companheiro preenche uma ficha, mas, ao passar dos anos,
muda de endereço, telefone ou setor.
Aí fica muito ruim a comunicação. Pensando nisso, começamos a campanha

de recadastramento. Pode ser na página (www.sservidores.org.br), por telefone (4744.8490) ou pessoalmente
na sede, que fica na avenida Armando
Salles de Oliveira, 555, Centro.
“Estamos, inclusive, realizando o envio de alguns materiais pelo Whats, o
que faz a informação chegar de forma
muito mais prática e rápida ao Servidor
e garante uma organização eficiente”,
afirma o presidente Ted.
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JURÍDICO E DENTISTA ATENDEM NA SEDE

Por ordem de chegada, associados e dependentes podem usufruir de dois benefícios gratuitos
Temos muito orgulho em ter construído uma boa estrutura para o trabalhador. Nossa sede é a verdadeira Casa do
Servidor, pois presta atendimento aos
companheiros e ainda oferece serviços
exclusivos para quem se associa.
Os associados contam com atendimentos odontológico e jurídico gratuitos, ou
seja, não pagam nada a mais para usar
estes serviços. Fiquem atentos aos horários para não ficar de fora, pois os serviços são por ordem de chegada.
JURÍDICO - Atende às terças, sempre das 9 às 11 horas. Nas quintas, o
horário é das 17 às 19 horas. Nosso
advogado está pronto para responder
dúvidas e dar total respaldo sobre andamento de processos, etc.
DENTISTA - De terça a sexta, das 8 às
11h30, o atendimento alcança muitos
trabalhadores. Vale destacar que em
2013 investimos mais de 60 mil reais
para garantir atendimento. Não perca
tempo e aproveite cada benefício.

Atendimentos são de qualidade com profissionais altamente capacitados. VENHA CONFERIR!

OUTROS BENEFÍCIOS - Além do atendimento Jurídico e odontológico, temos parcerias com clínicas médicas, psicólogos, farmácias, faculdades, escolas de idiomas, escola de música e outros serviços. A lista
completa você confere no menu de benefícios no topo do nosso site. Acesse www.sservidores.org.br

FIQUE SÓCIO!
Quem se associa ao Sindicato, além de fortalecer a entidade, ainda tem direito a muitas
vantagens exclusivas.
Precisamos ficar unidos para
vencer os desafios e avançar
nas questões trabalhistas e sociais de toda a categoria.
Procure o Sindicato, caso ainda não seja sócio, e ajude-nos a
manter essa entidade de pé na
defesa de seus interesses.
Mais informações, ligue no
telefone: 4744.8490.
NÃO FIQUE SÓ!
FORTALEÇA O SINDICATO!
UNIDOS VENCEREMOS!

DEFENDEMOS
UM PAÍS JUSTO
É impossível a evoluçaõ de qualquer Nação sem emprego, distribuição de renda, fraternidade, amor,
respeito ao próximo, inclusive amor
ao seu País. O Brasil precisa retomar
o crescimento e, neste ano, temos o
poder em nossas mãos de eleger políticos comprometidos com os trabalhadores em geral, em especial os
Servidores públicos. Este Sindicato
jamais admitirá o retrocesso. Todos
unidos por um Brasil melhor!!!

SERVIDOR EM AÇÃO - Publicação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzano (SSPMS). PRESIDENTE: Cláudio Aparecido dos Santos (Ted) Sede: avenida Armando
Salles de Oliveira, 555, Centro, Suzano/SP. Telefone (11) 4744.8490. Site: www.sservidores.org.br - PRODUÇÃO - Agência de Comunicação Grita São Paulo (AGSP). Telefone (11)
3681.6235. TEXTOS E EDIÇÃO: Daniel Lucas Oliveira - Mtb 59.790/SP, Wellington Torres Mtb 78.915/SP e equipe AGSP. Fevereiro de 2018 - Tiragem 5 mil exemplares.

