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Campanha Salarial 2019
SSPMA ANTECIPA PROCESSO E CONTA
COM A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES
PROGRAMAÇÃO
ATÉ 30 DE NOVEMBRO
Vamos receber todas as propostas da categoria para compor a pauta de reivindicações.
DE 3 A 6 DE DEZEMBRO
Vamos realizar assembleias
setoriais a fim de apresentar
as propostas para o Servidor
apreciar e votar.

SERVIDOR(A): nossa data-base é 1º
de março (ainda faltam quatro meses).
Mas como o tempo hoje voa, o Sindicato decidiu antecipar a Campanha Salarial 2019. Com o tema Defender e Ampliar Direitos pretendemos conquistar
os melhores ganhos dos últimos anos.
Já temos uma programação estabele-

cida (veja ao lado) e contamos com a
participação dos Servidores em todos
os momentos desse processo.
E COMO PARTICIPAR?
Trazer propostas, votar nas assembleias, estimular o colega de trabalho
para se unir ao Sindicato e contribuir com
ideias construtivas na campanha.

7 DE DEZEMBRO
A pauta de reivindicações será protocolada na Prefeitura.
EM DEZEMBRO
Vamos solicitar uma mesa de
negociação permanente para
tratar das reivindicações.

AVANÇAM NEGOCIAÇÕES DO PLANO DE CARGOS
As discussões entre o SSPMA e a Prefeitura para definir uma minuta do Pl̀ano de
Cargos, Carreiras e Salários
avançam. Já foram várias reuniões realizadas a fim de garantir os melhores ganhos
reais para a categoria. Os detalhes são divulgados no site

DE 2010 A 2018

www.sspma.com.br - e nas redes sociais da entidade.
IMPORTANTE - Após a definição da minuta, o Sindicato convocará uma assembleia
para apresentar aos Servidores o documento final, antes
de ser votado na Câmara.
FIQUE LIGADO! PARTICIPE!
PÁGINAS CENTRAIS

CONFIRA OS GANHOS SALARIAIS E DA CESTA NOS ÚLTIMOS ANOS
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NOS ÚLTIMOS

9 ANOS, SINDICATO

Inflação do mesmo período acumulada foi de 46,33%; em 2009, o salário base
A cesta básica, em 2010, estava no valor de R$ 210,00; hoje a cesta chega em
Os ganhos salariais e da cesta básica conquistados pelo Sindicato nos últimos anos são concretos. E isso não é
apenas uma retórica política, mas uma
afirmação baseada em números.
REAJUSTES - De 2010 a 2018, o SSPMA conquistou 78,74% de reajustes no total, contra uma inflação de
46,33%, garantindo assim um ganho
real nos salários de 8,58%.
SALÁRIO BASE - Em 2009, o salário
base era de R$ 754,86. Com as conquistas anuais, conseguimos elevar hoje para
R$ 1.349,28, o que representa uma diferença positiva de R$ 594,42.
CESTA BÁSICA - Em 2010, a cesta entregue mensalmente ao Servidor
custava R$ 210,00. Graças ao empenho do Sindicato elevamos o benefício
para R$ 563,00, ganho de R$ 353,00.
Nosso presidente Toninho Forti afirma: “Os números são favoráveis porque
em todos esses anos trabalhamos muito
para defender os interesses da categoria.
Contra fatos não há argumentos”.

GRUPO SUSPENSO DO SINDICATO QUER TUMULTUAR
EM PLENA ÉPOCA DE NEGOCIAÇÃO DO PCCS
Nosso Sindicato está em um dos momentos mais importantes de sua história. Isso
porque estamos no debate intenso a fim
de assegurar um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS ) justo para todos.
O momento exige união, participação da
categoria e muita atenção da base para futuras convocações do Sindicato para apreciarmos a minuta final que sairá em breve.
Mas o problema é que no meio de uma batalha dessa para conseguirmos uma valorização efetiva por meio do PCCS, surge um

grupo de oposição que tenta reativar o sindicato dos professores suspenso pelo TRT
(Tribunal Regional do Trabalho). O SSPMA
abriu processo de exclusão do quadro associativo visto que eles se declaram pertencer
a outra categoria (professores). Portanto,
não podem continuar filiados ao Sindicato
dos Servidores e usufruir de sua estrutura.
A atual diretoria do SSPMA tem as suas
limitações, mas jamais seremos omissos,
caluniadores e enganadores. TEMOS TRABALHO, EXPERIÊNCIA E RESULTADOS!

Acesse o site do Sindicato - www.sspma.com.br

3 - Jornal do Servidor - Novembro de 2018 - www.sspma.com.br

CONQUISTA REAJUSTE DE

78,74%

era de R$ 754,86; em 2018, o base subiu para R$ 1.349,28 - ganho de R$ 594,42;
R$ 563,00 - diferença pra mais de R$ 350,00; nossa meta é ampliar em 2019

Toninho Forti comenta avanços!
“O comparativo realizado pelo
Sindicato entre 2010 e 2018 referente aos ganhos salariais e da
cesta básica comprovam que evitamos perdas no poder de compra do Servidor. Mesmo em uma
das maiores crises vividas por
Americana, por meio do diálogo,
pressão e até greves e mais greves, obtivemos números expressivos que refutam qualquer argumento de maldosos opositores.
O trabalho de excelência do nosso Departamento Jurídico tem
sido um braço forte para avançarmos. São processos bem fundamentados, com resultados con-

cretos e vitoriosos, assim como o
mais recente, o qual a Prefeitura
receberá multa caso não pague os
salários no 5º dia últil.
E está aí Servidor uma grande diferença em quem diz que fará algo,
contra um grupo atuante que traz
e continuará trazendo novas conquistas a cada ano à categoria.”
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VITÓRIAS JUDICIAIS

ENTRE 2010 E 2018 JURÍDICO DO SSPMA ENTRA COM
CENTENAS DE PROCESSOS NA DEFESA DO SERVIDOR
São ações coletivas e particulares que contribuíram para a justiça ser feita

VITÓRIA
MAIS RECENTE

Nosso Jurídico é liderado pelo Doutor
Duarte, que há anos presta serviços ao
Sindicato. De 2010 a 2018, foram centenas de processos impetrados, tanto
contra a Prefeitura como em casos particulares de Servidores associados.
VEJA DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO AOS ASSOCIADOS:
SEGUNDA - Das 8h30 às 11 horas,
Dr. Vitor Alexandre Duarte; das 13h30
às 15h30, Dra. Carolina Parras Félix;
TERÇA - Das 8h30 às 11 horas: Dr.
João Fernando (ordem de chegada); das
13h30 às 15h30, Dra. Carolina Parras

Félix - com agendamento. Fale conosco.
QUARTA - Das 13h30 às 15h30, Dra.
Carolina Parras Félix, no Sindicato mediante agendamento.
QUINTA - Das 13h30 às 15h30, Dra.
Carolina Parras Félix em seu escritório
com agendamento;
SEXTA - Das 9h30 às 11 horas, Dr.
Rogério Soares com agendamento.
FALA AÍ, PRESIDENTE! - “O Jurídico
do SSPMA é atuante. Em batalha judicial,
impediu a demissão de 600 Servidores
em estágio probatório comprovando a
sua eficiência”, afirma Toninho Forti.

NÓS QUESTIONAMOS E NÃO NOS OUVIRAM

Desde quando iniciaram as demissões dos Servidores em estágio probatório, o Sindicato por diversas vezes avisou - nos materiais do SSPMA, nas mídias locais e da região
- que isso prejudicaria os serviços públicos, inclusive toda a população de Americana.
Temos agora nos reunido com a Administração para encontrar uma solução pela falta
de Professores na rede e atender outros locais que faltam funcionários. Na época também afirmamos que o Servidor não poderia pagar a conta por irresponsabilidade de administrações passadas. Nós avisamos e não fomos ouvidos!

O funcionalismo de Americana sofreu por muito tempo com atrasos
nos salários. Constantes, principalmente entre os anos de 2015 e 2017,
o descaso da Prefeitura conosco resultou na paralisação do funcionalismo. Para combater essa prática absurda entramos com ação na Justiça,
onde foi determinado o pagamento correto dos trabalhadores sempre no 5º dia útil do mês sob pena
de multa caso novamente venham a
realizar atrasos. Uma vitória depois
de dois anos de luta. Todos os detalhes no www.sspma.com.br
QUEM LUTA CONQUISTA!
NÓS SEMPRE LUTAREMOS!

Fique sócio do Sindicato
e fortaleça nossa luta!
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PALAVRA DOS DIRETORES
“Eu sou Patrícia, secretária-geral do Sindicato e atuo
na Educação. Estou na diretoria do SSPMA para combater injustiças e contribuir na
conquista de novos avanços.
Aqui em Americana somos
resistentes. Mas precisamos
da participação efetiva dos
Servidores em nossas ações.
Juntos somos mais fortes.”

“Meu nome é Vanderlei e
sou diretor do Sindicato. Estou em meu primeiro mandato e pretendo, junto às
demais lideranças, fazer a diferença. Temos graves problemas relacionados ao setor e o SSPMA intensificará
sua atuação a fim de combatê-los. E eu estarei sempre à
disposição. ME PROCURE!”

