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Garantimos muitos avanços durante 2020
Reajuste salarial, ações sociais e parcerias!

Negociação foi positiva para o Servidor, que teve 4,12% de reajuste salarial

Ação do Dia das Crianças foi muito marcante, tanto para os pais quanto para os pequenos!

Este não foi um ano fácil. Tivemos
de enfrentar muitos desafios. Mas,
sempre precisamos procurar ver o
lado positivo em qualquer situação.
Graças a atuação firme do Sindicato,
por exemplo, em 2020 conseguimos
garantir o reajuste salarial de 4,12%
para os Servidores, aumento da cesta
-básica para R$ 175,00 e do vale-alimentação para R$ 325,00.
Além do ganho financeiro, o Sindi-

PALAVRA DO PRESIDENTE
O SSPMS procura defender e garantir os direitos legais do Servidor
e, além de mantê-los, luta para poder
ampliá-los. Além disso, temos um suporte diferenciado aos associados.
Para a segunda quinzena de janeiro
de 2021 temos programada a abertura do Salão de Beleza do Servidor. Temos certeza de que será um marco! É
um desejo antigo da diretoria finalmente pronto para ser utilizado.

cato conseguiu ampliar os benefícios
oferecidos aos sócios, realizar ações
como a do Dia das Crianças que distribuiu brinquedos para os filhos dos associados. Além disso, nossa parceira,
a dentista Dra. Dulce Matico Noyama,
nos doou uma máquina de Raio-X e,
com isso, o atendimento odontológico na sede está ainda mais completo!
E, claro, as visitas na base foram ampliadas. Confira nas próximas páginas.

ESTAMOS PREPARADOS PARA 2021

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

Nosso próximo grande desafio será
a Campanha Salarial de 2021. Mais
do que nunca, ela vai exigir o envolvimento do funcionalismo. Esta negociação acontece só uma vez por
ano, mas vai se refletir no cotidiano
de todos. Vamos dar nosso melhor,
mesmo com os desmandos do Governo Federal. Você, Servidor, será testemunha e parte de todo este processo.
Contamos com a sua participação!
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Nós realizamos visitas diárias na base!
Nem o distanciamento social nos impediu de ouvir os anseios de todos os Servidores
Um dos nossos desafios de 2020 foi continuar o trabalho
de base com respeito ao distanciamento social e todas as demais precauções em relação ao novo Coronavírus. Para isso,
nossa diretoria esteve em número reduzido e sempre de máscara e com álcool em gel para realizar as visitas. Entregamos
nossos materiais informativos, tiramos dúvidas e atendemos
diversas questões apresentadas pelo Servidor.
Mesmo agora no final de ano, as visitas não devem parar.
Se tiver qualquer dúvida, o funcionalismo sempre terá chance de esclarecer com nossa equipe presente na base!

Nosso Salão de Beleza está quase pronto

Salão de Beleza do Sindicato era um sonho antigo da diretoria que agora saiu do papel e poderá oferecer serviços diferenciados ao Servidor

Se de algo o Servidor pode ter certeza é de que nós do Sindicato nunca paramos. Mesmo em um ritmo de obras
diferente do normal por conta da pandemia, nosso tão aguardado Salão de
Beleza, por fim, será inaugurado muito em breve. A expectativa é realizar a
abertura na primeira quinzena de janeiro. Vão ser oferecidos dezenas de
serviços com valores diferenciados dos
praticados pelo mercado.

Nosso presidente Cláudio Aparecido
dos Santos, o Ted, comenta: “Uma de
nossas maiores preocupações é atender bem o Servidor. Nossos associados terão boas surpresas em relação
ao Salão, pois pensamos em cada detalhe para que tenham uma excelente
experiência. Além disso, este ano ampliamos e muito os benefícios através
de empresas parceiras nos comércios
da região. E podem aguardar, pois vem

muito mais por aí”.
Este ano fechamos parceria com Óticas, Lojas de Roupas, Calçados, Veterinária, Clínicas, Estúdio de Pilates, entre muitos outros. Você pode conferir
todas as vantagens exclusivas dos sindicalizados ao acessar nosso site sservidores.org.br ou nos fazendo uma
visita na avenida Armando Salles de
Oliveira, 555, Centro de Suzano, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas.
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Abrimos espaço para ouvir os candidatos
Ouvimos propostas dos postulantes a prefeito em uma ação democrática e histórica

Cinco dos seis candidatos estiveram presentes em nossa sede para apresentar seus planos

O Sindicato realizou encontros com
os candidatos a prefeito da cidade de
Suzano. Em formato de “lives” no Facebook, as ações ocorreram na última semana do mês de outubro. Recebemos
cinco dos seis proponentes em nossa
sede. Quem não foi, faltou deliberadamente sem dar qualquer satisfação.
Os proponentes puderam apresentar
as demandas dos Servidores com necessidade de atenção imediata por parte do futuro gestor da cidade.
Rodrigo Ashiuchi, prefeito reeleito,
fez coro ao ato feito por todos os candidatos e recebeu da nossa diretoria as

demandas mais urgentes da categoria.
O resultado foi muito positivo, com
diversas visualizações no Facebook do
Sindicato e uma repercussão incrível
nas redes sociais e na imprensa.
Agora, nós esperamos que o prefeito continue sempre nos atendendo e
não deixe o funcionalismo sofrer com
os desmandos do Governo Federal que
tanto quer nos penalizar. Ele já tem em
mãos nossos anseios. Agora é partir
para a negociação. Esperamos que tenha um bom segundo mandato e que
possamos assegurar respeito e valorização para o funcionalismo municipal.

PLENA SAÚDE
Além de realizarmos
a renovação na sede
com uma ampla reforma, também fechamos
uma parceria incrível
com a Plena Saúde e,
deste modo, garantimos um dos melhores
planos médicos da região para os associados do Sindicato.
Os valores começam
em apenas R$ 105,00
e o Servidor pode colocar filhos e cônjuges
como seus dependentes. Confira todas as
condições exclusivas!
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NÓS DOAMOS MÁSCARAS E ÁLCOOL EM GEL
Desde o começo da pandemia, nos mobilizamos para apoiarmos os Servidores da Prefeitura
Nosso presidente Cláudio Aparecido
dos Santos, o Ted, e o secretário-geral
Carlos Amaro, o Grilo, representaram o
Sindicato em uma ação muito significativa para a categoria. Em parceria com
a empresa Sicredi, realizamos a doação
de 700 máscaras e 25 litros de álcool
em gel para a Administração Municipal.
Com a medida, beneficiamos muitos
Servidores para efetivarem o cuidado
e prevenção ao novo Coronavírus logo
no início da pandemia, período no qual
não se encontrava estes itens com facilidade. Nós cumprimos nosso papel!

Entrega foi realizada em maio/2020 ao prefeito Rodrigo Ashiuchi - nós fizemos a diferença!

AÇÕES DE PREVENÇÃO - Desde o início da pandemia nossa diretoria se preocupou em manter todos em
segurança e fez um rigoroso esquema de rodízio entre os dirigentes e suspendeu ações presenciais por
alguns meses. Isso não nos impediu de manter nossa atuação forte em favor da categoria. Sofremos junto
com o funcionalismo e fomos atrás de alternativas para driblar a difícil situação do momento, sempre
estivemos (e estamos) seguindo as determinações do Ministério da Saúde e das Secretarias competentes.
Todas as medidas adotadas podem ser consultadas no nosso site. Acesse sservidores.org.br

OS ASSOCIADOS TÊM DIVERSAS VANTAGENS!
Ao acessar nossa página oficial (sservidores.org.br) e as redes sociais do SSPMS, os associados podem consultar
uma grande gama de benefícios oferecidos através das parcerias firmadas
pelo Sindicato. Dentre as mais recentes, está a parceria com o Studio Mandala Pilates que oferece Pilates, Yoga,
RPG, Fisioterapia e Terapeuta Holísti-

ca com descontos de 10 até 20%!
Este ano também temos a Ramy’s
Lingerie, onde os pagamentos à vista
garantem 10% de desconto exclusivamente para os nossos associados.
Já a Óticas Carol oferece 12% de desconto para os sindicalizados. Basta
apresentar a carteirinha na hora de fazer o seu óculos completo!
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