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Ninguém conquista sozinho! Sindicalize-se!
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A Diretoria do SINDSESP , 
tem conversado bastante com 
os mais de 700 servidores em 
toda a Prefeitura Municipal e 
agradece o grande apoio da 
c a t e g o r i a  a o  S i n d i c a t o ,  
manifestada, dentre outras 
formas, através da adesão 
constante,  resul tando no 
aumento do número de filiações.

Entretanto, por um receio 
desmotivado, alguns que 
desejam se filiar, ainda temem 
s o f r e r  r e p r e e n s õ e s  e  
perseguições por parte da 
Prefeitura, caso venham a aderir 
ao Sindicato, devido à natureza 
de seus cargos.
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Por este motivo, a Diretoria 
do SINDSESP  aproveita o 
presente boletim para divulgar o 
percentual de servidores filiados 
nas carreiras: concursados 
(83%), contratados (14%) e 
comissionados (3%), e para 
esclarecer que, até a presente 
da ta ,  ga ran t imos  que  a  
Administração tem cumprido o 
compromisso que o prefeito Kim 
assumiu com este sindicato, de 
que, não haverá perseguição ou 
re ta l i ação  po r  pa r te  da  
administração, reconhecendo o 
livre direito à associação 
s i nd i ca l ,  ga ran t i da  pe la  
Constituição Federal.



Alguns servidores já tem recebido suas isenções de 
mensalidade pela Filiação Premiada. Aproveite você também! É muito 
simples! Basta indicar o SINDSESP a um servidor e, se o mesmo filiar-
se e declarar que foi indicação, o servidor que o indicou terá isenção 
de mensalidade no mês da filiação. Quanto mais indicações, mais 
isenções.

O SINDSESP sorteou e entregou à servidora Rosane Lage Lopes 
Damasceno, cantineira da Escola Municipal do Ipabinha, filiada ao 
Sindicato, uma sanduicheira. Neste mês o sorteio será de um 
liquidificador! No próximo boletim divulgaremos o(a) feliz ganhador 
(a)! 

Em uma nova rodada de negociações entre o SINDSESP e a 
Administração Municipal, está sendo discutida a possibilidade de 
reverter o fornecimento de almoço conquistado pelo Sindicato no 
Acordo Coletivo 2010 em um abono pago junto ao salário dos 
servidores operacionais da Secretaria Municipal de Obras. Com a 
mudança, mais servidores serão contemplados! Cremos que em 
breve teremos uma definição.

Quando questionada pelo Sindicato sobre os servidores que já 
deveriam estar recebendo o almoço, a Administração, através do 
Secretário de Fazenda e Administração garantiu que o compromisso 
do Executivo é de que à partir do dia 01/07/2010, os contemplados não 
serão prejudicados e que, independentemente da decisão da 
negociação, os que estão garantidos pelo Acordo Coletivo estão com 
seus direitos assegurados.

Por uma iniciativa dos diretores do Sindicato, começaram as 
conversas com a Administração sobre a carreira de Agente 
Administrativo. Se você é concursado nesta área, procure os 
Diretores Márcio e Cleide Ana para se informar. A mobilização e a 
informação é que traz sucesso aos nossos anseios.
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Com o intuito de promover uma adesão ainda maior ao 
Sindicato,  diretoria do SINDSESP resolveu criar a Filiação Premiada.

Todo servidor filiado, (exceto membros da diretoria) que trouxer 
outro filiado tem um mês de isenção na mensalidade sindical. Quanto 
mais filiações apresentar mais meses de isenção.

Você que acredita no bom trabalho do sindicato e quer participar, 
só precisa divulgar e apresentar pessoas para filiação, caso a mesma 
se concretize, a isenção vem automaticamente no mês seguinte.

Os servidores sindicalizados e seus familiares podem contar 
com mais um benefício. A partir deste mês, quem desejar malhar, 
poderá fazê-lo na Fisico Academia, nos valores mensais de R$ 25,00 
masculino e R$ 35,00 feminino com desconto em folha de pagamento. 
Faça sua inscrição na academia.

De acordo com informações do Secretário de Administração, a 
licitação está prevista para finalização este mês de maio e o 
fornecimento do almoço aos servidores contemplados pelo Acordo 
Coletivo 2010 deve começar a ser fornecido no próximo mês.

O SINDSESP através do Ofício 130/2010 de 09 de Abril de 2010, 
solicitou à Secretaria de Administração a revisão dos horários dos 
vigias que trabalham 12 (doze) horas initerruptas bem como dos  
ajudantes e auxiliares de serviços gerais que cumprem carga horária 
initerrupta de 8 (oito) horas.

De acordo com a Legislação Federal e Municipal, o trabalho 
initerrupto não pode ultrapassar o limite de 6 (seis) horas diárias, e o 
horário praticado hoje em Santana do Paraíso caracteriza, ao nosso 
ver, uma desobediência à Legislação.

Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas pelo 3251.5023.

Horário dos Vigias,
Ajudantes e Auxiliares de Serviços Gerais

Filiação Premiada

Novo Convênio: Fisico Academia

Esclarecimento sobre o almoço


