
Campanha Salarial

Durante o mês de janeiro de 2019, o 
Sindicato procurou o Gabinete do 
Prefeito Ronaldo para tentar agendar 
uma reunião com o Chefe do Executivo.

Registre-se que durante todo o ano de 
2018 tentamos de várias formas um 
contato mas sem nenhum sucesso. 

Telefonamos, fomos à prefeitura, 
agendamos com o Gabinete, fizemos 
‘‘visitas surpresa’’, pedimos por meio 
dos vereadores e até pedimos por meio 
da equipe de governo do Prefeito de 
Joanésia mas não fomos recebidos por 
Ronaldo.

Infelizmente não conseguimos ainda 
uma conversa com o Prefeito mas isso 
não nos impediu de trabalhar.

Graças à atuação efetiva dos 
Diretores Marcinho e Iva, bem como o 
interesse dos servidores em se filiarem e 
nos informar das necessidades, muita 
coisa aconteceu.

Estamos finalizando a minuta do 
Plano de Carreira da Educação, 
discutido com os Profissionais do 
Magistério, para apresentar ao 
Executivo.

Entramos com algumas ações na 

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
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Este boletim está disponível no site:
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Sindicato busca reunião com Prefeito Ronaldo para abertura das 
negociações da Campanha Salarial 2019
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Infelizmente 
não conseguimos 

ainda uma conversa 
com o Prefeito 

mas isso não nos 
impediu de trabalhar.

Justiça para pedir o pagamento do vale 
transporte aos servidores que precisam 
de ônibus para irem ao trabalho e 
ganhamos todas em 1ª instância. A 
Prefeitura recorreu e, até o fechamento 
deste boletim, ganhamos as que foram 
julgadas em 2ª instância. A Prefeitura 

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

recorreu para a 3ª instância.
Tivemos algumas conversas com os 

motoristas e recebemos o apoio de todos 
os vereadores à nossa luta pela melhoria 
salarial da categoria, que está com a 
remuneração defasada, muito abaixo 
do piso nacional e abaixo também da 
média dos municípios da região.

Ainda estamos discutindo, na Justiça, 
alguns casos de adicional de insalubri-
dade. Temos esperança de sucesso, mas 
sabemos que a Justiça é muito lenta... 
demorada até demais.

De toda forma, pautando sempre pela 
ética e respeito, insistimos em pedir que 
Ronaldo receba o Sindicato, e concla-
mamos os servidores que nos ajudem a 
cobrar do Prefeito que abra uma 
agenda oficial, demonstrando que 
valoriza e respeita os seus servidores e a 
entidade sindical que o representa.   

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

Abraços,

Ricardo Valverde
Presidente do Sindsesp

MESQUITA

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 Mesquita 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


