
Eleições Sindicais 2014
Com comparecimento de quase 70% dos eleitores aptos, a
nova direção do Sindsesp é eleita com mais de 95% dos votos

Foi realizada no último dia 7 de 
agosto a eleição do Sindsesp para 
escolha da diretoria que terá mandato 
de 10 de outubro de 2014 a 9 de outubro 
de 2018.

Puderam votar os  ser vidores 
associados ao Sindsesp a mais de 3 
meses, conforme estatuto e, por ser 
Chapa Única, manifestaram sua 
vontade votando ‘‘Sim’’  ou ''Não’’.

Apesar de não serem obrigados, dos 
488 aptos, 328 votaram, o que equivale 
ao comparecimento de aproximada-
mente 67,2% dos eleitores cadastrados.

Destes, 2 votos foram nulos, nenhum 
em branco, 16 contrários e 310 
favoráveis totalizando uma aprovação 
de aproximadamente 95% dos votos 
válidos.

Ao refletir sobre estes números, chego 
a algumas conclusões que passo a expor: 

Descontando os que estavam de férias, 
afastados, licenciados, os que não foram 
encontrados e os que não quiseram 
votar por motivos pessoais, considero 
um comparecimento de 7 a cada 10 
servidores um sucesso de quórum!

Considero ainda extraordinário 
nosso índice de aprovação. 19 a cada 20 
servidores aprovam nosso trabalho e 1 
reprova.

Hipoteticamente, SE todos votassem, 
e TODOS que não votaram fossem 
contra esta chapa, teríamos 64%  dos 
votos de aprovação e 36% contra, ainda 

assim, a vitória seria esmagadora, com 
28% de frente.

Tal aprovação traz consigo grande 
responsabilidade. O reconhecimento do 
trabalho conduz à esperança de que 
vamos continuar nossa luta em defesa 
dos interesses dos servidores, trabalho 
que assumimos com muito orgulho.

Sobre esse assunto, falo na carta aos 
servidores anexa a este boletim.

Quero finalizar agradecendo ao 
apoio de todos, especialmente das mais 
de 40 pessoas que estiveram conosco 
durante todo o dia de eleição, doando-
nos seu tempo, labor, seus carros, e 
disposição, mesmo os que chegaram de 
zero hora, sacrificaram sua folga, 
deixaram seus filhos em casa, abriram 
mão de estar com seus familiares e 
outros compromissos para trabalhar, 
UNIDOS, em prol do fortalecimento 
do nosso Sindicato.

Ingresso neste novo mandato no dia 
10 de outubro, se Deus nos permitir, 
com mais fibra ainda, somada à 
experiência adquirida, para conseguir 
sempre  respei to ,  valorização e 
progresso.

A luta continua! Pelo menos por mais 
4 anos! Se Deus quiser!

Que Deus nos abençoe!

Ricardo Valverde
Presidente do Sindsesp

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
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8 ‘‘os poderosos até podem matar

uma,duas ou três rosas,
porém, nunca conseguirão

 impedir que a primavera venha’’.
Che Guevara
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Ricardo Valverde

Diretores e Suplentes
Márcio José Firmino 

Maria A. Oliveira (Tida)
Adriana Andrade M. Ferreira

Lilliane Silva A.Almeida
Cleycilene Silveira Thomaz
Tatiane Siqueira S. Grigório

Saulo Silva Santos
Renan Vieira Xavier
Vantuil Felix da Cruz

Arnaldo da Motta
Kelly Castro Martins 

José Sérgio Costa Arthuso
Naiara Mara S. Oliveira

Rita de Kassia C. A. Martins 
B. Arêdes 

 Gilciléia S.A. Pereira (Piléia)
Conselho Fiscal

Hemerson Alves Torres
Cleide Ana de Souza

Lurdes dos Santos Thorres
Israel de Souza

Marivalda Moreira de Lima
Seksiley Gomes M.Rodrigues

Diretoria
Mandato 2014-2018



Assédio Moral?
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Como receber os e-mails do Sindicato.
Alguns servidores tem reclamado que não estão mais recebendo os e-mails informativos do 

Sindicato.  Com o novo site, o recebimento de e-mails passou a ser automático. Saiba como 
cadastrar:

1. Entre no site:  e Clique em ‘‘notícias’’  e, depois, em qualquer notícia.www.sindsesp.org 
2. Do lado direito da página vai aparecer um campo para cadastrar o e-mail.
3. Com o cadastro, abrirá uma janela do site:  com um código de www.feedburner.google.com

confirmação.
4. Entre no e-mail cadastrado e clique no link de confirmação.
Pronto! Tudo que for lançado no site cai direto em seu e-mail.

Saúde Educação Obras

Ainda estamos aguardando uma 
reunião com os membros da Mesa 
de Negociação Permanente 
(Fabrício, Marlene e Valdir) para 
definirmos sobre o Piso Nacional 
das Agentes de Saúde, mas até 
agora sem resposta.

***
O relatório acerca das 6 horas, 

será finalizado estes dias. Ainda 
falta resolver a escala do Centro de 
Especialidades Odontológicas. 
Nas  demai s  un idade s  não 
encontramos maiores problemas.

***
Solicitamos da Secretaria de 

Administração providências sobre 
a jornada das Auxiliares de 
Serviços da Saúde que estão em 8 
horas enquanto das demais 
s e c r e t a r i a s  e s t ã o  6 .  N ã o 
concordamos com esta injustiça.

Solicitamos da Adminstração 
na reunião dos membros da Mesa 
de Negociação Permanente que 
considerasse a redução de jornada 
para as pedagogas. Não abrimos 
mão deste pleito! Queremos a 
equiparação da jornada com dos 
demais docentes (24h semanais em 
substituição das atuais 30 h).

***
Outros pleitos relevantes que 

pretendemos ‘‘pegar mais pesado’’  
são acerca do Piso Nacional do 
M a g i s t é r i o  e  d o  d i a  d e 
coordenação, tão necessário ao 
exercício da docência e para 
m e l h o r i a  d a  e d u c a ç ã o  n o 
município. 

***
Mais informações poderão ser 

obtidas acessando o site do 
sindicato em www.sindsesp.org.

Chegou o uniforme. Mesmo com 
a palavra do prefeito de que 
chegariam 2 para cada servidor, 
foi entregue apenas 1.

Procuramos  a  t é cn i ca  de 
segurança do trabalho e fomos 
informados que faltam algumas 
encarregadas passarem a lista dos 
tamanhos , atualizada, para 
entregar os demais. O Sindicato 
está procurando as encarregadas 
para resolver esta questão.

***
Outra coisa que cobramos foi a 

saia para as que, por motivos 
religiosos, não usam calça. Ainda 
estamos aguardando a resposta.

***
F i n a l m e n t e ,  c o b ra m o s  a 

aquisição das botinas para os 
operacionais que já estão em falta! 
Esperamos ter avanços em breve.  

VÊM!

SÓ FALTA

VOCÊ!

http://www.sindsesp.org
http://www.feedburner.google.com

