
Campanha Salarial

Neste mês de Janeiro, a equipe do 
Sindicato entrou em contato com a 
equipe de governo do Prefeito Denílson 
pedindo que o Chefe do Executivo nos 
receba para uma reunião para tratar-
mos da abertura das discussões sobre a  
Campanha Salarial 2019.

No ano de 2018, com a intervenção 
do Sindicato,  somado ao desejo do 
Prefeito em valorizar os servidores, 
conseguimos melhorias consideráveis 
nas remunerações, através de uma lei 
que promoveu a revisão dos níveis 
salariais de vários cargos, resultando 
em uma composição de perdas para 
inúmeros servidores.

Neste ano, nossa intenção é de 
ampliar nossa linha de diálogo com o 
Prefeito para que outros avanços sejam 
alcançados, sempre valorizando o 
servidor.

Por outro lado, o Sindsesp não 
recebeu um justo reconhecimento de seus 
esforços por parte dos servidores de 
Joanésia.

Digo isso porque , quando um 

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

http://facebook.com/sindsesp
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EXPEDIENTE

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

Thomas Edison

Boletim

Fe
ve

re
ir

o
 d

e
 2

0
1

9
 -

 N
º 

6
6

Este boletim está disponível no site:
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Sindicato busca reunião com Prefeito Denilson para abertura das negociações da 
Campanha Salarial 2019, mas falta a participação dos servidores

’’
’’

quando um Sindicato 
mostra resultados, 

o que se espera é que 
naturalmente 

ocorram filiações.

Sindicato mostra resultados, o que se 
espera é que naturalmente ocorram 
filiações.

Assim ocorreu em Santana do 
Paraíso, Mesquita e Braúnas, mas 
es tranhamente  não ocor reu em 
Joanésia.

Desta forma, mais uma vez voltamos 

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

a conclamar aos servidores que procu-
rem o Sindicato, participem de suas 
atividades, tragam suas demandas e 
filiem-se. 

Colocamos mais uma vez nossos 
contatos e esperamos a manifestação 
dos servidores sobre o que desejam que o 
Sindicato faça.

Além dos diretores Lélé e Rogério, o 
Sindicato tem  diversas formas de 
contato conforme se pode ver no rodapé 
deste boletim. Temos até  um grupo de 
whatsapp exclusivo de Joanésia.

O que esperamos é motivar a partici-
pação dos servidores nas decisões, o que 
consideramos essencial para que o 
Sindicato possa representar os reais 
anseios da categoria.

Que Deus nos dê força e sabedoria 
para fazer o melhor para os servidores.

Acompanhe mais  not íc ias  em  
www.sindsesp.com.br.

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?
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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

Depilação a laser
Limpeza de Pele
Criolipólise
Depilação normal
Maquiagem
Micropigmentação
Massagem redutora
e mais...

Whatsapp
(31) 

99116.0911


