
Novos tempos, novas lutas

Muitas foram as lutas e muitas 
também foram as vitórias. Começamos 
o ano de 2017 já em meio a tribulações.

Com o atraso no pagamento de 
dezembro de 2016 e as notícias de crise 
(nacional e regional) os servidores 
ficaram receosos, com razão.

Graças à vigilância e ação do 
Sindicato, junto com a disposição do 
Executivo em honrar os compromissos 
com os servidores, foi possível não 
apenas o pagamento de dezembro no 
dia 12 de janeiro, mas também o 
pagamento de janeiro no dia 30 
daquele mês.

Agora, com a inauguração da 
campanha salarial 2017, no dia 9 de 
fevereiro, o assunto do momento é o 
reajuste anual.

Mesmo diante das barreiras e 
dificuldades financeiras, permanece-
mos firmes, de forças renovadas porque 
acreditamos que enquanto existir 
vontade de lutar, há esperança de 
vencer.

Aos mais afoitos, lembramos que 
nossa data base é em Janeiro, conforme 
preceitua a lei municipal, contudo, as 
negociações se extendem até março, sem 
prejuízo para o servidor porque, assim 
como em todos os anos anteriores, o 
reajuste é retroativo e o servidor recebe 
ao fechamento das negociações o valor 
dos meses anteriores.

Ainda sobre isso, tanto quanto 
possível, vamos discutir pisos, equipa-
rações, auxílio alimentação, insalubri-
dades, horas-extras e tudo que o 
servidor pedir, sempre com o "pé no 
chão" e transparência.

Vale lembrar que o Sindicato tem 
diversas formas de ouvir os servidores: 
pelo grupo do watsapp, pelo facebook, 
pelo e-mail, por mensagem no site, pelos 
telefones e pessoalmente, seja quando 
vamos à base ou os recebemos na sede. 

Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Santana do Paraíso

sindsesp@gmail.com
www.sindsesp.org

http://facebook.com/sindsesp

Boletim informativo do Sindsesp
Rua Tiradentes,88,Centro.
3251-6191 / 3251-5513

EXPEDIENTE

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

Thomas EdisonBoletim
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Este boletim está disponível no site:
www.

sindsesp.org

Um novo ciclo se inicia.

’’
Enquanto existir
vontade de lutar,
há esperança de

vencer

Só não participa quem não quer!

Sobre a jornada de 30 horas semana-
is, que ninguém duvide de sua validade 
e efetivação. Boatos só prejudicam e 
devem ser combatidos. A jornada é de 6 
horas diárias e deve ser cumprida.

E que ninguém se engane: se o 
governo atual acertar, será aplaudido e 
elogiado, contudo, se errar, será vaiado 
e criticado, e assim continua a vida, um 
dia após o outro.

Abraços,

Ricardo Valverde
Presidente



1 Cachoeira
do Bela
Vista

Lagoa
Silvana

Ipanema
Esporte
Clube

Valores

Dependentes

Funcionamento

Extras

>Terça a domingo

>Casado:
Cônjuge
Filhos até 21 anos
>Solteiro:
Pais ou 
companheiro

>Sem jóia
>Mensalidade:
50,00 família.
30,00 solteiro.

>Pode levar 
alimentos*.
>Chalés com 50% 
de desconto.
>Desconto em folha
da mensalidade e
consumo.
>Convites mais 
baratos.

*Exceto cerveja que 
é vendida no local

2 3

Valores

Dependentes

Funcionamento

Extras

>Todos os dias

>Cônjuge
>Filhas solteiras
>Filhos *
>Pais e sogros*

>90,00 Jóia
> 58,00 Mensalidade

>Crianças até 11 anos
não pagam convite.
>Camping e quiosque
só para associados.
>Desconto em folha
da jóia e mensalidade.
>Convites retirados 
só por associados.
> Em eventos o
associado não paga. 

*Conferir regras de idade

Valores

Dependentes

Funcionamento

Extras

>Terça a domingo

>Cônjuge ou
companheiro
> Filhas solteiras
ou viúvas*
> Filhos menores*
> Pais maiores de
50 anos.

>30,00 jóia
>35,00 mensalidade.

>Pode levar 
alimentos.
>Desconto em folha
da mensalidade e
jóia.
>Em eventos o 
associado não 
paga.**

*Conferir regras de idade
** Artistas regionais

3  novas opções de lazer para toda família
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