
Reunião hoje

Depois de várias visitas, contatos, 
mensagens, boletins, reuniões e todas as 
tentativas de alcançar os servidores de 
Joanésia, a direção do Sindicato 
percebeu que ‘‘algo de errado não estava 
certo’’. 

Mesmo com o reajuste do ano passado, 
uma certa resistência pairava no ar.

Por isso, usarei este espaço para trazer 
alguns esclarecimentos:

1 .  O SINDSESP não  é  o 
SINDBRASJOM!

O Sindbrasjom, que teve como 
presidentes os servidores Pedro Rogério 
(Joanésia) e Kirk (Braúnas), foi extinto 
por decisão Judicial.

Deixou de existir. Acabou.
Para não ficarem desprotegidos, os 

servidores, em assembleia, decidiram 
pela extensão de base do SINDSESP, 
que já existia em Santana do Paraíso 
desde 2007 e hoje, é o Sindicato que 
representa os servidores de Joanésia.

2.O SINDSESP nada tem a ver 
com Política!

Nossa forma de trabalhar em todas as 
cidades é pautada pela não interferên-
cia nas questões politico-partidárias.

sindsesp@gmail.com
www.sindsesp.com.br

http://facebook.com/sindsesp
https://twitter.com/sindsesp

EXPEDIENTE

‘‘Nossa maior fraqueza está em desistir.
O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez.’’

Thomas Edison

Boletim
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Este boletim está disponível no site:
www.

sindsesp
.com.br

Sindicato faz hoje nova tentativa de diálogo com os servidores 
municipais de Joanésia

’’
’’

O 
SINDSESP 

não é o 
SINDBRASJOM

Ao Sindsesp e sua direção, não 
importa qual o prefeito, vereadores ou 
partido do político destes.

Nossa única preocupação é apresen-
tar os pedidos dos servidores aos 
gestores que o povo escolheu, sendo bons 
ou ruins.

3. Sem filiações não temos 
representatividade!

O Sindsesp, por decisão de sua atual 

Boletim informativo do Sindsesp
Rua Sagrado Coração, 293, Centro
3251-6191 / 3251-5513

diretoria, não cobra a contribuição 
sindical. O Sindicato se mantém a 
partir das mensalidades e, exatamente 
por isso, precisa de filiações.

Nos  t e rmos  do  ar t igo  8 º  da 
Constituição Federal, ninguém é 
obrigado a filiar-se ou manter-se 
filiado a sindicato, mas também declara 
que ao sindicato compete a representa-
tividade dos filiados em questões 
administrativas e judiciais, individua-
is e coletivas.

Chamamos então os servidores à 
filiarem-se ao Sindsesp e nos colocamos 
à disposição para esclarecer as vanta-
gens da adesão.

Finalmente, convidamos todos os 
servidores , filiados ou não, para 
participarem conosco, HOJE, de uma 
reunião no Salão do Projeto Acordes, à 
Rua Joaquim Dias de Moura, 36, 
Centro, Joanésia, às 16h.

Aguardamos vocês lá.
Abraços,

Ricardo Valverde
Presidente do Sindsesp

JOANÉSIA

Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos dos Municípios de 
Santana do Paraíso, Mesquita, Joanésia e Braúnas



A UNIÃO QUE

Filie-se ao Sindicato!
FAZ A FORÇA!

Assédio Moral?

!DENUNCIEDENUNCIEDENUNCIE

Pro aúdeS

METASITAFeliz saúde

para você!

16,00

Reajuste 
Mensalidade

R$ 

Informamos a todos que o valor da 
diária da casa de praia do SECI, na 
Praia do Morro – ES, teve um reajuste.

Anteriormente  eram cobrados 
R$50,00 por quarto e agora serão 
cobrados R$75,00 para os servidores 
filiados ao Sindsesp.

Convênios
Pensando em seus filiados, o Sindsesp possui convênios com diversos tipos de 
empresas, que prestam diferenciados serviços:
Auto Escola: Auto Escolas Edna e Auto Escola Sinal Verde.
Centro Estético: Centro Estético Lilly Rocha e D&A Home Spa.
Falculdade: Faculdade Única.
Convênio de Saúde: Pró Saúde Metasita, Família Card, Clínica Hígia, 
CMO, Multiclínica Mais Saúde.
Odontologia: Dr Ricardo Menezes , CIOR, CMO, Dra Camila Rocha, 
Ortocenter, Master Clinic.
Casa de Praia: Casa de Praia Metasita (Pontal do Ipiranga- ES), Casa de 
praia SECI (Praia do Morro- ES).
Academia: Físico Academia, Academia Espaço Equilibrar.
Outros: Intermotos (Oficina de Moto) , Nutricionista Andreia Cabral,  
Advogado Dr. Ulisses Atela.
Para mais informações entre em contato com o Sindsesp através do whatsapp 
(31) 97326-7778 ou pelos telefones (31) 3251-6191 e (31) 3251-5513.
Temos interesse em fechar convênio em Joanésia nos diversos 
segmentos, caso queira indicar, favor mandar mensagem para o 
whatsapp acima que entraremos em contato.
Com sua ajuda, podemos fazer mais por você.

Casa de Praia
Praia do Morro
Guarapari - ES


