
4 cidades 1749 servidores

Servidores,
Como já fora amplamente divulgado, 

o Sindsesp agora é Intermunicipal e 
representa os servidores do Executivo e 
Legislativo das cidades de Santana do 
Paraíso, Mesquita, Joanésia e Braúnas.

Nestas quatro cidades, são aproxi-
madamente 1.749 servidores.

Isto representa um aumento conside-
rável no número de representados, visto 
que em janeiro de 2018 (antes da 
ampliação) representávamos aproxi-
madamente  873 ser vidores  em 
Santana do Paraíso.

Com a ampliação, o Sindicato dá as 
boas vindas aos servidores de Mesquita, 
Joanésia e Braúnas.

Somos um Sindicato ativo, de 
resultados mas, essencialmente de luta.

Somos conhecidos por sermos acessí-
veis aos filiados e pela alta dedicação e 
conhecimento colocado em favor dos 
que representamos.

Acreditamos em uma entidade 
sindical que procura os gestores e, com 
diálogo, tenta resolver os problemas sem 

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

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 EdisonBoletim
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Este boletim está disponível no site:
www.

sindsesp
.com.br

Ampliação de base traz novos desafios e aumenta bastante o volume de trabalho, mas é 
medida necessária para continuidade do Sindicato

’’

’’

Como presidente, não tenho 
nenhum interesse político, 

o que me permite
 ser imparcial 

e fazer aquilo que 
me disponho todos os dias:
 representar os servidores

ter que recorrer ao Judiciário ou à 
Greve, mas, sendo frustrada a via 
administrativa, não temos problema em 
recorrer a estes mecanismos de luta.

Como presidente, não tenho nenhum 
interesse político, o que me permite ser 
imparcial e fazer aquilo que me 
disponho todos os dias: representar os 
servidores em seus direitos e anseios, 
independente do partido político que 
ocupe temporariamente o poder.

Finalmente, esclareço que a extensão 
de base é uma medida necessária para 
manter o Sindicato funcionando, de 
outra forma, certamente sucumbiría-
mos por não ter como manter financei-
ramente a estrutura oferecida aos 
filiados.

Termino convidando todos a se 
filiarem ao Sindicato. Quem não é 
filiado não é representado. Junte-se a 
nós! Dias melhores virão!

Abraços.

Ricardo Valverde
Presidente do Sindsesp

Boletim informativo do Sindsesp
Rua Sagrados Corações, 293, Centro
3251-6191 / 3251-5513



www.sindsesp.com.br

whatsapp 31 97326.7775

sindsesp@gmail.com

facebook.com/sindsesp

fixos 3251-6191 e 3251-5513

Contatos:

Fale com o seu Sindicato

twitter.com/sindsesp

O Sindsesp está sempre 
acessível para os

 seus filiados.
Escolha a melhor forma 

de falar com o seu Sindicato!

NUTRICIONISTA NO
SINDICATO

Atendimento quartas feiras Agende pelo 31 3251-6191Agende pelo 31 3251-6191Agende pelo 31 3251-6191
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PRAIA PRAIA PRAIA DO DO DO 

MORROMORROMORRO
Espírito Santo

Espírito Santo
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Precisando relaxar?Precisando relaxar?Precisando relaxar?
Filiado do SINDSESP pode escolher!

PRECISANDO DE AUXÍLIO 
EM 

QUESTÕES JURICIAIS?

Pro aúdeS

METASITA

consultas
     

fisioterapia

exames

e muito mais...odontologia

oftalmologia

farmácia

Feliz saúde
para você!


