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SSPMA entra na Justiça 
para reverter demissões
Por meio do Departamento Jurídico do Sindicato entramos com ação no Ministério 
Público para novamente denunciar as arbitrariedades da Prefeitura de Americana

Nosso Sindicato foi até a Garagem, dia 26 
de setembro, apurar uma denúncia sobre o 
café da manhã. Ao chegar no local foi cons-
tatado que só tinha café e pão seco: uma 
vergonha. Leite e margarina faz tempo que 
os companheiros não veem - Página 3

 NA GARAGEM SÓ TEM CAFÉ E PÃO SECO!

EXIGIMOS  PROVIDÊNCIAS DENUNCIAMOS 
PÉSSIMAS 

CONDIÇÕES 
DE TRABALHO

PROBLEMA GENERALIZADO

Durante vistoria nos setores da 
Prefeitura, o SSPMA identificou  vá-
rias irregularidades na Saúde, Edu-
cação, Cultura, Obras, etc. São pro-
blemas que vão desde a ausência 
de EPI (Equipamento de Proteção 
Individual), problemas estruturais 
e falta de profissionais específicos 
em secretarias estratégicas. 

Confira mais na página 2GUARDAS PREJUDICADOS TÊM NOSSO APOIO
Todos os esforços serão feitos no sentido de demonstrar que 
a decisão de exonerar 2 da Gama e suspender 24 é abusiva
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KIT ESCOLAR

ABERTAS INSCRIÇÕES 
PARA OS KITS ESCOLARES. 
PARTICIPE! VENHA À SEDE

Página 4 RECADASTRAMENTO

ATUALIZE O MAIS RÁPIDO 
POSSÍVEL SEUS DADOS 

CADASTRAIS NA ENTIDADE
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VAMOS À LUTA CONTRA INJUSTIÇAS
Servidores da Gama exonerados e suspensos contam com nosso total apoio Jurídico

Iniciamos uma nova luta com a Ad-
ministração a fim de combater retalia-
ções contra os Servidores da Guarda 
Municipal de Americana (GAMA). 24 
GCMs foram suspensos e dois exone-
rados por conta de uma paralisação de 
pouco mais de quatro horas, em agos-
to de 2015, causada pela suspensão do 
pagamento do Descanso Semanal Re-
munerado (DSR), com impactos finan-
ceiros na ordem de R$ 1 mil para cada.

IMPRUDÊNCIA - A Prefeitura acatou 
um parecer da Corregedoria, delibera-
do pelo comando da Guarda, a fim de 
executar suspensão dos trabalhadores 
por 29 dias (a partir de 29 de agosto), 
além das exonerações e prejudicar 26 
deles. A direção alega que os compa-
nheiros se recusaram a sair às ruas. 

A maior contradição é de que em de-
trimento de poucas horas na luta pelos 
seus direitos, tanto a população quan-
to os profissionais são punidos com a 
ausência dos afastados por um mês.

DEPARTAMENTO JURÍDICO - O Sin-
dicato tomou ciência e fez o encami-
nhamento ao Jurídico, com objetivo de 
reverter a arbitrariedade. “Todos os es-
forços serão feitos no sentido de de-
monstrar que essa decisão é abusiva. 
Os companheiros da Gama, como quais-
quer outros trabalhadores, têm o direito 
de se manifestar contra retirada de direi-
tos e uma postura dessa contribui para 
o enfraquecimento da autarquia e causa 
maior descontentamento e desmotiva-
ção”, declara o presidente Toninho Forti. 

DEMISSÃO DE PROBATÓRIOS
PREJUDICA SERVIDOR E O POVO
A medida gerou um caos, porque 20 unidades de ensino 
da rede foram afetadas. Estagiário e inspetor de aluno 
estão responsáveis por salas de aula, o que é um absurdo 

Desde 2015, quando a Prefeitura de 
Americana pretendia demitir 800 Ser-
vidores em estágio probatório, já nos 
manifestávamos contrários à medida 
prejudicial ao funcionalismo e toda a 
população. Na Justiça, conseguimos 
evitar o pior e manter os companhei-
ros em seus cargos.  Após várias tenta-
tivas, a Administração exonerou, dia 
12 de setembro, 48 funcionários da 
Educação mais 38 de outros setores. 

A medida gerou um caos na Educa-
ção, porque 20 unidades de ensino 
da rede foram afetadas. Estagiário e 
inspetor de aluno estão responsáveis 
por salas de aula, o que é um absur-
do. Primeiro porque o estagiário, con-
forme lei federal, deve observar as ta-
refas com a finalidade de aprendê-las 
e o inspetor tem a missão de ser um 
apoio, ou seja, inspecionar os alunos 
para evitar tumultos, brigas, abrir e 
fechar portões e por aí vai. 

AÇÃO IMEDIATA - Por meio do De-
partamento Jurídico do Sindicato, en-
tramos com ação no Ministério Pú-
blico para novamente denunciar as 
arbitrariedades da Prefeitura de Ame-
ricana. Porque, enquanto Servidores 

em estágio probatório estão sendo 
demitidos, ação essa que prejudica di-
retamente a população e precariza o 
ensino de Americana, são indicados 
corriqueiramente pessoas para ocu-
parem cargos em comissão. 

FALA AÍ, PRESIDENTE - “Em todas as 
reuniões entre o Sindicato e o prefeito 
Omar apontávamos que demitir Servi-
dor em estágio probatório, na prática, 
seria também prejudicar a população 
em um todo. O Sindicato cumpre com 
o seu papel e entra na Justiça”, afirma 
o presidente do SSPMA, Toninho Forti.

SSPMA EXIGE MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO
Acompanhado do técnico de Saúde e 

Segurança no Trabalho, nosso Sindica-
to tem realizado um ótimo trabalho de 
averiguação. Em várias secretarias os 
problemas são frequentes e laudos já 
foram elaborados para cobrar a Pre-
feitura. É FUNDAMENTAL que os Ser-
vidores continuem denunciando, por-
que o SSPMA tem cobrado melhorias 
e em alguns casos entrará na Justiça. 
Não se calem e tenham todo o apoio. 
Ligue no telefone 3621.6189.
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CHEGA DE PÃO SECO E CAFÉ SEM LEITE
Sindicato cobrou Prefeitura várias vezes; Servidor reivindica café, leite, pão e margarina

Nosso presidente Toninho Forti, acom-
panhado dos diretores Gatim e Aires Ri-
beiro (que também é presidente da Fe-
deração dos Servidores), esteve, dia 26 
de setembro, na Garagem para um bate

-papo com os Servidores. Mais uma vez, 
os companheiros denunciaram a falta de 
todos os componentes do café matutino 
(café, leite, pão e margarina). O problema 
é que quando tem um item falta o outro.

Os dirigentes do SSPMA reafirmaram 
que mais de uma vez a Prefeitura foi co-
brada e que voltaríamos novamente a 
pressionar para que o café seja completo.

Aproveitamos a oportunidade também 
para esclarecer várias dúvidas sobre a 
sexta-parte e licença-prêmio, além de 
orientarmos os companheiros para efe-
tuarem o recadastramento e se inscreve-
rem para ter direito ao Kit Escolar que 
em breve será entregue na sede.

UNIÃO - Aires Ribeiro, que preside a 
Confederação e Federação dos Servido-
res, trouxe alguns projetos apresentados 
por parlamentares que tiram direitos e 
pregou a união entre os Servidores.

ESCLARECIMENTOS - Aires Ribeiro, diretor do SSPMA e presidente da Federação dos Servidores, convoca categoria para resistir com a sua entidade

DÚVIDAS - Servidor aproveita presença de 
nossos diretores para esclarecer dúvidas

INFORMAÇÃO - Servidores gostam da visita de 
nossos dirigentes que apresentam novidades

SINDICATO NO DAE - Dia 27 de setembro, por volta das seis da manhã, nossos dirigentes estiveram no DAE 
- Departamento de Água e Esgoto - para um bate-papo com os companheiros. Por quase uma hora tiramos dúvidas, 
reafirmamos o compromisso do Sindicato na luta por melhorias e apresentamos a atual conjuntura de Brasil, a qual 
deputados aceitam projetos prejudiciais aos trabalhadores públicos e privados. VALEU A PENA A CONVERSA!
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Inscreva-se e receba o Kit Escolar do SSPMA
É um benefício exclusivo e de tradição entregue todos os anos aos associados do Sindicato

A entrega dos Kits de Materiais Esco-
lares do SSPMA já é tradição. Todos os 
anos, nosso Sindicato inscreve Servido-
res e depois entrega os kits para aque-
les que comprovarem sua frequência 
na escola. É fundamental que os com-
panheiros venham ao Sindicato, de se-
gunda a sexta, das 8 às 17h30, para 
participar. Estamos na rua Tuiuti, 923, 
Vila Santa Catarina. Compareçam e não 
deixem esta oportunidade passar. 

FALA AÍ, PRESIDENTE - Toninho 
Forti afirma: “Na última entrega foram 
mais de 1.700 kits, que contêm mate-
rial escolar para o primeiro e segundo 
graus, como cadernos, canetas, lápis, 
borracha, lápis de cor, tesoura, cola, etc. 
Ficamos satisfeitos porque os Servido-
res tiveram mais esse benefício num pe-
ríodo muito complicado do ano, que são 
os primeiros quatro meses”. 

Inscreva-se já e não perca tempo!

VENHA À SEDE RECADASTRAR SEUS DADOS

BENEFICIADA
Servidora Silmara, da 
Educação, recebe Kit 

Escolar no início de 2017

No final de agosto, nosso Sindicato 
iniciou o processo de recadastramen-
to de todos os Servidores associados. O 
objetivo é atualizar os dados dos com-
panheiros para que tenhamos cada de-
talhe, como endereço da casa, telefone, 
e-mail, entre outros. Tudo isso é neces-
sário para agilizar o contato entre en-
tidade sindical e trabalhador, a fim de 
evitar ruídos, ou seja, que informações 

importantes não cheguem aos colegas.
ATENDIMENTO - O SSPMA atende 

de segunda a sexta, das 8 às 17h30. 
Pedimos aos companheiros que com-
pareçam. Venham à nossa sede, que 
fica na rua Tuiuti, 923, Vila Santa Ca-
tarina. “Muitos Servidores, constante-
mente mudam de endereço, telefone e 
e-mail. Por isso, atualizar os dados é 
fundamental para mantermos um con-
tato permanente”, afirma o presidente 
do Sindicato, Toninho Forti.

VANTAGENS EM TER OS DADOS 
ATUALIZADOS - Desde agosto, inicia-
mos o processo de inscrição para os 
Kits de Materiais Escolares 2018. Seria 
ideal que, quando o Servidor atualizar 
os seus dados, na sede, já se inscreves-
se para concorrer a um kit. A entrega 
do kit anual já é uma tradição.

ACESSE NOSSO SITE E CONTINUE BEM 
INFORMADO - WWW.SSPMA.COM.BR

A página e as redes sociais são atualizadas todos os dias com fotos, 
matérias e vídeos. Vale a pena ficar ligado nos veículos oficiais do SSPMA
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