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Companheiro(a): mais uma atua-

ção eficiente do nosso Jurídico vai

beneficiar 196 Servidores da Funda-

ção de Saúde (Fusame).

Foram precisos quase 20 anos de

espera até que a Justiça determi-

nasse o pagamento total no valor de

R$ 880 mil para os companheiros.

Entenda o caso - Em 1994, o Sin-

dicato entrou com uma ação reivindi-

cando o pagamento da insalubrida-

de para os Servidores.

Alegamos que os profissionais fica-

vam expostos a muitos riscos. A Jus-

tiça determinou a individualização

do crédito garantindo a legitimidade

do pagamento da insalubridade.

Ação do Sindicato garante
R$ 880 mil para os Servidores
da Fundação de Saúde (Fusame)
196 beneficiados foram alcançados porque eram sócios

do SSPMANO. Muitos deles, continuam sindicalizados
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Recebimento - Dia 27 de maio, muitos contemplados fo-

ram ao Sindicato retirar o cheque. Entre eles: Maria Helena

de Oliveira, Silvia Regina Lopes e Therezinha Constância.

Alguns Servidores vão receber até R$ 12 mil. Fique atento!

Procure o Sindicato - Se você trabalha ou trabalhou na

Fusame e é associado nos procure. Telefones 3621.6184 e

3621.6187. Therezinha afirma: “O Servidor tem que acredi-

tar sempre. Pode demorar, mas vem. Estou muito feliz”.

27 DE MAIO - Dona Therezinha e o seu esposo Itagiba

vão ao Sindicato retirar o cheque com o vice Toninho
Forti. Ela trabalhou na Fusame por mais de 30 anos

Servidora Silvia ficou feliz com o valor Maria Helena: “chegou em boa hora”
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Prefeitura é condenada
a pagar cesta básica

TONINHO COMENTA

Toda conquista deve ser comemo-

rada. Como representante legítimo

dos Servidores enfrentamos grandes

dificuldades para obter avanços. Te-

mos que tirar “água de pedra”.

Há forte resistência por parte das

administrações. São vários empe-

cilhos. E longas horas de reuniões

para chegar a uma vitória.

Apesar de tudo, o SSPMANO é

uma entidade de lutas e conquis-

tas. É um dos Sindicatos mais com-

bativos do setor e referência em

representatividade e organização.

CONQUISTAS RECENTES - Te-

mos muito o que comemorar.

1) Conseguimos vencer a bata-

lha no caso Fusame. Foram quase

20 anos de espera.

2) Conquistamos o retorno da

cesta básica e o pagamento dos re-

troativos para um Servidor aposen-

tado por invalidez. A prefeitura reti-

rou o benefício em 12/2009.

3) Garantimos a redução da jor-

nada para os companheiros da Pa-

vimentação (de 40 para 30 horas).

4) Obtivemos o inédito seguro de

vida no valor de R$ 12.440,00 para

o funcionalismo de Americana.

5) Criamos um novo site. Refor-

mulamos nosso jornal. Criamos  um

Boletim Eletrônico - Servidor Unido.
Entramos nas principais redes so-

ciais (Facebook, Youtube, Twitter).

COMPROMISSO - Mais avanços

vêm por aí. Esse é o meu compro-

misso e de toda a diretoria.

TODA CONQUISTA
DEVE SER VALORIZADA
E MUITO COMEMORADA

Uma ação impetrada pelo nosso

Jurídico conseguiu corrigir mais uma

injustiça. Em fevereiro de 2009, um

Servidor se aposentou por invalidez.

Em dezembro daquele ano, ele re-

cebeu a última cesta básica. Ou seja,

a prefeitura desrespeitou uma lei e

suspendeu o benefício.

AÇÃO - Insatisfeito, o aposentado

procurou o Sindicato. Com o apoio do

Jurídico entrou com uma ação judi-

cial para solicitar o retorno da cesta.

SENTENÇA - Quando a juíza

Lays Cristina de Cunto, da 2º Vara

Trabalhista de Americana analisou

10 DE ABRIL - Toninho e Comissão durante negociação com o secretário Claudemir

VITÓRIA PARA A PAVIMENTAÇÃO
SINDICATO COBRA E REDUZ JORNADA

Toda conquista tem uma história.

Dia 10 de abril, nosso vice-presidente

Toninho Forti e uma Comissão de

Servidores da Pavimentação estive-

ram com o secretário de administra-

ção, Claudemir Marques Francisco.

Na ocasião, fomos tratar sobre a

redução de jornada do setor.
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Para Servidor aposentado por invalidez

o processo, determinou que a pre-

feitura voltasse a pagar o benefí-

cio. Além disso, a adminitração

municipal foi condenada a pagar to-

das as cestas vencidas desde ja-

neiro de 2010. Grande vitória!

Ela se baseou na Lei 2.916/1995,

que garante o fornecimento do be-

nefício para Servidores afastados

por motivo de doença.

"A administração pública munici-

pal direta ou indireta fornecerá ces-

ta básica aos respectivos Servido-

res e funcionários ativos e inativos",

estabelece o artigo 1º.

Nosso vice-presidente Antonio

Forti, o Toninho, afirma: "O Servi-

dor procurou o Sindicato e obteve

vitória. Faça o mesmo. Estamos

aqui para fazer o que for preciso.

Contem sempre conosco".

CONQUISTA - Dia 2 de maio, a

Câmara aprovou projeto de lei que

garante a redução da jornada. Ou

seja, em vez de 40 horas, eles vão

trabalhar 30 horas semanais.

Toninho afirma: “O avanço é impor-

tante. Mas há outras pendências que

também queremos. Vamos cobrar ”.

SEGURO DE VIDA
INÉDITO DO SERVIDOR
SERÁ R$ 12.440,00

Após várias rodadas de negocia-

ções, o Sindicato garantiu importan-

te avanço para todo o funcionalismo

de Americana. É o inédito seguro de

vida em grupo: sem nenhum custo.

Agora, a vida dos companheiros

está assegurada em R$ 12.440,00

em causa de morte, independente-

mente da causa. As primeiras apóli-

ces foram entregues dia 8 de maio.

ANTONIO FORTI (TONINHO) é vice-
presidente do SSPMANO.

FIQUE SÓCIO E FORTALEÇA NOSSA LUTA
São muitos benefícios para você e toda a família. APROVEITE!

Mais informações, acesse www.sspmano.com.br

Maria Marta Cioldini recebe apólice


