AÇÃO S IN D I CA L N A P RÁT I CA

NOSSO DNA É LUTA

RE S IST ÊN C IA E CO N Q UI STAS

DEZEMBRO DE 2016 - SSPMA comanda 3º dia de greve. Com forte disposição de luta, os Servidores cruzaram os braços em frente à Prefeitura POR JUSTIÇA

SERVIDOR(A): este jornal é uma prestação de contas à categoria das ações
dos últimos anos. Após a vacinação de
nossas lideranças contra a Covid-19, o
momento é propício para ir à base re-

lembrar nossos avanços diante de uma
das maiores crises política, moral e financeira do Brasil. Se não fosse a atuação eficiente do SSPMA - junto à Prefeitura, na base e no judiciário - a situação

estaria muito pior. Portanto, em uma
breve análise de 2016 a 2021, diante de
maldosas reformas, lei do congelamento e PECs cruéis, podemos reafirmar que
nosso DNA é a luta. BOA LEITURA!

OUTUBRO DE 2017 - Nosso diretor Aires Ribeiro durante atuação na Câmara: evitamos a privatização do DAE

SETEMBRO DE 2017 - Presidente Toninho foi ao DAE
informar os Servidores da ação contra a privatização

JANEIRO DE 2017 - Servidores em estágio probatório
vão ao Sindicato pedir apoio: EVITAMOS DEMISSÕES
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PAL AV RA DO P R E S I D E N T E

nós devemos ser fortes
AÇÕES DO GOVERNO QUEREM DESTRUIR O FUNCIONALISMO PÚBLICO
SERVIDOR(A): a pandemia do novo
Coronavírus completou um ano e meio
no Brasil. Nós todos tivemos de aprender a trabalhar em um novo formato,
não mais apenas nos escritórios e presencialmente, mas em todo lugar e de
forma remota (celular, computador etc.).
Além da elevação do fluxo de trabalho, somos atacados das maneiras mais
covardes pelo Governo Federal comandado pelo presidente Bolsonaro.
A Lei 173/2020 é o maior exemplo
disso. Em vez de auxiliar o povo com
medidas emergenciais de apoio neste
momento de pandemia, trouxe um contrapeso sobre o funcionalismo, limitando os reajustes e progressões de carreiras da categoria até o final de 2021.
Infelizmente, o número de vítimas da
doença não para de avançar, mesmo

AÇÃO D O F G T S

Reivindicamos
revisão do fundo
de garantia
Muitos Servidores procuraram o Sindicato para ingressar com processos individuais de revisão do FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço).
Os trabalhadores reivindicam a alteração da TR (Taxa Referencial) para o
INPC ou IPCA sob o argumento de que
nesse período a TR não teria sido de
forma a preservar o valor real da moeda, gerando defasagem de quase 90%.
VEJA O HISTÓRICO
Existem ações diretas de inconstitucionalidade que serão apreciadas pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), pois
atacam diretamente a Lei.
Devido à recente suspensão do julgamento, as ações estão congeladas. Estamos no aguardo da posição do Judiciário sobre o tema e quando houver
uma data certa nós iremos informar a
todos os envolvidos. FIQUE LIGADO!

TONINHO FORTI

É presidente do SSPMA - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana

com a vacinação. Em meio a tudo isso,
o Servidor precisa mostrar sua força,
pois é linha de frente desta batalha.
Somos essenciais, mas na visão política e desumana do Bolsonaro somos
descartáveis. Por isso, nossa luta contra os retrocessos, junto à Fesspmesp
e à CSPM - Federação e Confederação
dos Sindicatos dos Servidores Públicos
Municipais - é diária. Bate à nossa porta a PEC 32 (Reforma Administrativa)
e temos de rebatê-la com união.
Saúde, Educação, Segurança, Obras e
todos os outros setores foram (e ainda são) exaustivamente cobrados. Por
isso, a valorização salarial é tão importante. Ninguém vive de homenagens.
Precisamos ter dignidade em nossos
lares com salários justos e benefícios
adequados. A LUTA CONTINUA!

exigimos reajuste salarial

PARA O SERVIDOR JÁ EM 1/2022
É uma exigência que pode ser atendida sem
representar descumprimento à lei, pois no próximo
ano, a LC 173 não estará mais em vigor.
Todos os temas de impacto financeiro levados à Administração, desde a Lei
173/2020 imposta pelo Governo Federal, têm sido negados pela Prefeitura.
Porém, nós cobramos o compromisso
do prefeito Chico Sardelli em conceder
a aplicação do reajuste do funcionalismo em 1º de janeiro de 2022.
É uma exigência que pode ser atendida sem representar descumprimento à
lei, pois no próximo ano a LC 173 não
estará mais em vigor.
Não podemos esperar um novo período de data-base para rever às negociações. É preciso conceder o direito
dos Servidores o quanto antes!
Nosso presidente Toninho afirma:
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“Permanecemos engajados na busca
por melhorias concretas para os trabalhadores. A alta da inflação tem impactado muito nos preços dos produtos
e serviços. Os trabalhadores não têm
conseguido arcar com todas as contas e salário defasado ao longo desses
anos. Queremos ter o compromisso de
rever nossas perdas salariais no 1º dia
útil do próximo ano”.
Este assunto está na pauta de reivindicações do SSPMA e segue em apresentação aos secretários do Governo
para deliberar as próximas ações.
Mais detalhes sobre a luta do Sindicato pelo reajuste da categoria, acesse
o site www.sspma.com.br

LI CE NÇA S - PRÊ M I O

prefeito sem acordo

ADMINISTRAÇÃO INSISTE EM RETARDAR PAGAMENTO DE DIREITOS

MARÇO DE 2021 - Uma das últimas reuniões realizadas entre SSPMA e Prefeitura para apresentar demandas dos trabalhadores e cobrar o pagamento da licença-prêmio

O pagamento da licença-prêmio tem
sido uma luta árdua do SSPMA para
corrigir a injustiça sofrida há anos pelos trabalhadores. Desde a gestão passada, do Omar Najar, temos pressionado pela rápida regularização dos
débitos, pois a licença é um direito.

Em diversas reuniões com o Governo
pedimos a elevação do valor mensal aos
Servidores para R$ 500 mil - hoje são pagos R$ 200 mil. Temos informações que
a Prefeitura tem economizado R$ 500
mil mês em razão de trabalhadores falecidos ou que deixaram seus cargos.

Desta forma, as licenças em tratativa
ainda são relativas a 2014. Conforme
apurado, a lista de espera dos processos
tem sido seguida à risca. Nosso tesoureiro Aires comenta: “Prefeitura tem
recurso para aumentar o valor mensal
das licenças, mas falta vontade política”.

BAIXE AGORA MESMO O NOSSO APP - O Aplicativo do SSPMA concentra informações importantes para o funcionalismo. Nele, você encontra notícias sobre a categoria, benefícios, convênios e
parcerias. É possível baixar, gratuitamente, o app no sistema Android, no Google Play.

FIQUE SÓCIO E FORTALEÇA O SSPMA
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LEVA N TA ME N TO S S P M A

ganhos reais diante de ataques
AVANÇAMOS EM UMA DAS PIORES CRISES DO PAÍS. MAS QUEREMOS MAIS!
Desde 2015, o Brasil atravessa um período perigoso em sua história, com retrocessos e mais ataques contra os Servidores públicos. Nós sentimos na pele
em Americana com a tentativa de demissões, atraso de salários, não paga-

mento da licença-prêmio, perseguições,
entre outros. ANOS DIFÍCEIS.
Diante disso tudo, o SSPMA nunca se
acovardou e cumpre seu papel de Sindicato. Fomos à luta. Pressionamos por
meio de greve e mobilizações.

CESTA
2019

R$ 610,00

2018

R$ 563,00

2017

R$ 550,00

2016

22,22% em 3x

2015

R$ 380,00

R$ 450,00 em 1º/1
R$ 500,00 em 1º/7
R$ 550,00 em 1º/9

Levantamento do SSPMA
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Quando preciso, fomos à Justiça para
corrigir injustiças e saímos vitoriosos em
diversos casos. Abaixo, preparamos um
levantamento que comprova nossa atuação. NÃO É O IDEAL. Mas se não fosse
o Sindicato estaria bem pior. CONFIRA:

SALÁRIO

JUST IÇA F O I F E I TA

Toninho é servidor legítimo
GRUPO FOI DERROTADO NO JUDICIÁRIO; TONINHO É NOSSO PRESIDENTE
Para quem não acompanhou no site
e redes sociais do SSPMA estes acontecimentos acerca da legitimidade das últimas eleições sindicais, realizadas em
2017, nós vamos explicar.
E fazemos isso pois prezamos, principalmente, pela transparência dos nossos atos e respeitamos o Servidor.
ENTENDA OS FATOS
1) A 1ª Vara do Trabalho de Americana determinou em 2018, após ação
civil pública impetrada por 30 funcionários efetivos de Americana, que Toninho Forti não poderia assumir o cargo
de presidente do SSPMA, anulando assim o resultado da eleição sindical realizada em 2017;
2) O Departamento Jurídico do Sindicato entrou com recurso para contestar a decisão da 1ª Vara;
3) O Ministério Público do Trabalho
manifesta-se pelo conhecimento parcial do recurso “para que seja reconhecida a validade do processo eleitoral sindical, tornando-se improcedente a ação”,
esclarecendo que Toninho Forti é integrante do serviço público desde 1983;
4) A juíza relatora Regiane Cecília Lizi
vota a favor da decisão do MPT e os desembargadores do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) acatam o voto;
5) Por fim, o TRT da 15ª Região reconhece Toninho como Servidor efetivo da Câmara Municipal de Americana.
Ou seja, foram quase quatro anos de
ação na Justiça para tentar derrubar a
atual gestão. Um golpe baixo e muito
bem combatido pelo nosso Jurídico, liderado pelo Dr. Antônio Duarte Júnior.
Deste modo, o TRT 15 reafirma a legitimidade do pleito eleitoral e elimina
qualquer discussão quanto à regularidade de nosso presidente e da própria
instituição ao longo destes anos.
AVALIAÇÃO DO PRESIDENTE
“Muitas fake news foram espalhadas
ao meu respeito no período eleitoral
para deliberar qual seria a diretoria do
SSPMA. Infelizmente, o grupo que buscava tomar o Sindicato partiu para um

modo de luta baixo como esse. Contudo, a justiça foi feita e a verdade sempre
permanece sobre a mentira. Agradeço
o apoio dos Servidores municipais que
confiam no meu trabalho e de todos os
dirigentes sindicais, inclusive do Jurídico desta entidade. Essa é mais uma vitória para confirmar um bom mandato e

serviço em prol do funcionalismo. Permanecemos firmes e imutáveis no que
diz respeito à defesa do serviço público”, afirma Toninho.
É IMPORTANTE FALAR TAMBÉM
Todos têm o direito de não estarem
satisfeitos com a forma pelo qual o Sindicato é dirigido. Porém, apelar para
medidas baixas e mentirosas em uma
tentativa de nos desestabilizar é, com
certeza, uma maneira errada de lidar
com sua indignação.
Estamos de portas abertas para esclarecer dúvidas e acertar quaisquer situações nas quais precisem do nosso suporte, independentemente do tema.

Quer ler a decisão na
íntegra? É só apontar a
câmera do seu celular
para o código ao lado!
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FIM DO SE RV I ÇO P Ú B L I CO

Estivemos em brasília para

lutar contra a reforma adm

RES ISTI M OS

evitamos
demissões
em 2017

3 DE AGOSTO DE 2021 - Os diretores Aires Ribeiro e Alexssandro Salles, o Fião, em Brasília contra o retrocesso

O SSPMA, representado pelo tesoureiro Aires Ribeiro e o diretor Alexssandro Salles, o Fião, esteve presente
no dia 3 de agosto, em Brasília, para
expressar junto aos representantes
das 11 Centrais Sindicais e de diversas outras entidades de Servidores de
todo o País, nosso repúdio à Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) 32 – a
Reforma Administrativa. A concentração foi em frente ao Congresso Nacional, justo no dia em que deputados e
senadores retomaram o trabalho presencial. Entre 2 e 3 mil pessoas participaram da mobilização contra os ataques ao serviço público em todos os
níveis, com o fim de diversos direitos

do Servidor e a abertura do serviço público para interesses privados.

Sindicato produz material para orientar Servidores sobre os malefícios da PEC 32. Você tem acesso pelo site ou solicitando diretamente no SSPMA

sspma sempre na luta!

Ao longo dos últimos anos, nós enfrentamos as famigeradas “reformas”
- Trabalhista, Previdênciária e agora a
Administrativa. Todas elas vieram com
o único intuito de tirar direitos e dificultar a vida dos cidadãos.
Participamos de dezenas de movimentos em defesa dos interesses da
classe trabalhadora, articulados com a
Fesspmesp e CSPM (Federação e Con-

federação dos Servidores). Em tempos
sombrios como os de agora, não podemos deixar de mostrar nossa indignação e pressionar pelo reajuste salarial,
aumento da cesta e planos de Carreira,
com valorização real do funcionalismo
em todos os setores. Fugir dessa luta
está fora de cogitação.
Una-se a nós. Una-se ao seu Sindicato!
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
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Diversos Servidores em estágio probatório (um processo de avaliação no
cargo) foram comunicados de suas demissões entre 2016 e 2017. A decisão
arbitrária da Administração visava a
redução de custos de forma irregular.
Ingressamos com ação no Tribunal
de Justiça de São Paulo (TJSP), que
acolheu o recurso do Sindicato referente às demissões dos trabalhadores.
A ação garantiu que todo o processo
de demissão emitido pela Prefeitura
fosse suspenso.
MAS NÃO FOI FÁCIL! - Acompanhamos de perto o caso e nossa diretoria foi
decisiva na defesa dos companheiros.
Em nota, a relatora do processo Luciana Almeida Prado acatou o pedido
do Sindicato e anulou a ação arbitrária do Governo Omar Najar.
O presidente Toninho Forti declara:
“Assim como em anos anteriores, que
o mesmo episódio aconteceu com essa
Administração, mais uma vez, a Justiça prevaleceu e o Servidor de Americana não foi prejudicado. O Departamento Jurídico agiu de forma eficaz”.

REPR E S SÃO AO S E RV I D O R

fomos multados - 60 mil
PREFEITURA FOI À JUSTIÇA CONTRA GREVE JUSTA DOS SERVIDORES

Vocês com certeza se lembram que
tivemos por longos meses nossos salários atrasados, parcelados e ficamos
sem receber corretamente a cesta básica. Por conta disso, tivemos de realizar
uma greve geral. A última (em 2016)
durou 23 dias. A greve é um direito
garantido pela Constituição. Porém, o
Governo não enxerga assim.
O QUE ACONTECEU - A Prefeitura ingressou na Justiça contra o SSPMA. No
período compreendido do atraso dos

salários, foram seis movimentos realizados, frente ao descaso do Governo. A
Administração alegou ser ilegal nossa
greve. Segundo eles, a situação de calamidade financeira decretada à epoca
era a justificativa suficiente e ponto.
Milhares de pais e mães de família
sem poder ter o mínimo de dignidade
em seus lares e ainda tivemos de passar por essa luta na qual a Justiça ficou
do lado dos governantes.
Mas sabemos bem o porquê de ter-

mos sido acionados judicialmente e,
por fim, ter de realizar R$ 60 mil em
pagamentos de multas e processos.
Esta é uma forma dos governantes reprimirem nossa voz e inibir os trabalhadores a realizarem novas greves.
SE À ÉPOCA TIVÉSSEMOS NOS CALADO, A SITUAÇÃO ESTARIA PIOR.
Mesmo com a multa, avançamos e fizemos o que tinha de ser feito!
LUTAR SEMPRE!
DESISTIR JAMAIS!

LUTA ÁRDUA
Os anos de 2017 e 2018 foram de
grande sufoco para todos os Servidores. Vimos nossos salários serem pagos de forma fracionada e a
cesta sofrer atrasos absurdos. Em
meio ao descaso com o trabalhador, a única opção do SSPMA, em
conjunto da categoria, foi a realização da greve geral.
PRESIDENTE - “Só quem passou
por esse desespero vai lembrar
do quanto sofremos para pagar as
contas. Foram perdas irreparáveis.
Têm pessoas com empréstimo por
isso até hoje”, comenta Toninho.

G RAN DE VITÓR I A DA C E S TA B Á SICA

garantimos A volta da cesta
Esta foi uma grande vitória do funcionalismo junto ao SSPMA! A Prefeitura publicou o Decreto nº 12.690,
no “Diário Oficial” de 11 de maio de
2021, no qual assegura o retorno do
pagamento da cesta básica para os
Servidores afastados por doença - sejam eles celetistas ou estatutários.
Uma conquista para dezenas de trabalhadores prejudicados pela triste situação de pandemia, pois muitos foram afe-

tados pelos males da Covid-19. O avanço
só foi possível após diversas reuniões da
CPN (Comissão Permanente de Negociação) com os secretários Diego de Barros
Guidolin (Negócios Jurídicos), Fábio Beretta Rossi (Administração), Jesuel Rogério de Freitas (Governo), Simone Inácio de França (Fazenda), Vinicius Ghizini
(Educação) e do chefe do gabinete do
prefeito, Franco Ravera Sardelli.
GRANDIOSA VITÓRIA!

ABRIL DE 2021 - Presidente Toninho Forti e os advogados do Sindicato, Dr. Duarte e Dr. Rogério Soares,
estiveram por diversas vezes na Prefeitura para tratar
da legalidade da volta do pagamento da cesta. MAIS
UMA AÇÃO EFICIENTE DE NOSSA ENTIDADE!
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JUSTIÇA URGENTE!

sspma denuncia prefeitura no MP
IDENTIFICAMOS IRREGULARIDADES E PEDIMOS INTERVENÇÃO
O Sindicato protocolou representação
junto ao Ministério Público de Americana. No documento, realizamos denúncia
em relação à nomeação e gratificação
de cargos comissionados dentro da Prefeitura. Uma vez que a Lei nº 173/2020
proíbe qualquer tipo de gratificação, o
mesmo não pode ser feito aos comissionados. Em 2021, não foi assim.
EM RESUMO - Em 6 de janeiro deste ano, ocorreram novas nomeações e
gratificações que espelhadas com aquelas existentes no mês de dezembro de
2020 não possuem qualquer relação de
substituição ou reposição.
Portanto, houve aumento no número
de cargos de livre nomeação e exoneração. Contrapomos a situação ao descaso com a data-base e pedimos Justiça!

lei tura

CONCURSO PÚBLICO, SIM!

NOSSA POSIÇÃO - Deixamos claro o fato do Sindicato não ter nada contra os Servidores de Carreira
serem alçados a funções de confiança. Muito pelo contrário, até louva e defende a prática. Mas em nosso entendimento, a lei deve ser aplicada para toda categoria e não apenas para alguns. A Administração devia observar, rigorosamente, também, outras exigências da 173 e aplicá-las de forma igualitária.
Para proteger nomes e não expor ninguém, não divulgamos o teor da denúncia em sua integralidade.

sindicato lança projeto para estimular leitura

A lei que muda o mundo

Com grande satisfação e entusiasmo,
o Sindicato lançou o Projeto Lei Tura –
A LEI QUE MUDA O MUNDO.
Servidores associados e seus dependentes vão poder retirar um livro GRÁTIS na
sede, desde que seja feita a reserva com
antecedência. São obras literárias, religiosas, políticas, infantis, didáticas, entre outros. Agende com nossa equipe de atendimento pelo WhatsApp do SSPMA – (19)
974.172.971. Ficamos na rua Padre Manoel da Nóbrega, 88, Vila Santa Catarina.

COORDENAÇÃO - Nossa diretora Patrícia
está a frente da iniciativa: “Estou sensibilizada em poder apoiar e incentivar o hábito
da leitura entre os Servidores”.

EXPEDIENTE
JORNAL DO SERVIDOR - Publicação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana (SSPMA). PRESIDENTE: Antônio Adilson Bassan Forti. Sede: rua Padre Manoel da Nóbrega, 88, Vila Santa Catarina, Americana/SP. Telefones (19) 3621.6184 e
3621.6187. Site: www.sspma.com.br - DIRETORIA - Antônio Adilson Bassan Forti (Presidente); Natalino de Oliveira Leocádio (Vice-presidente); Patrícia Oliva Cavicchioli (Secretária-geral); Aires Ribeiro (1º Secretário de Finanças); Isabel Rodrigues dos Santos (Secretária da
Mulher); Alexssandro Rogério Salles (Secretário de Imprensa); Daniel Quirino da Silva (Secretário de Esportes); Vanderlei Cristiano Palauro (Secretário de Gênero); Marcos Rogério Bordini, Karina Moisés Gouveia e Jacqueline Espinosa da Silva (Suplentes da Diretoria); Rosana de Azevedo Souza, José Pinheiro de Souza e Wanderson Rodrigues T. Carvalho (Conselho Fiscal); Carlos Roberto Montovani (Suplente
do Conselho); Aires Ribeiro e Paulo Elizeu dos Santos (Delegados Representantes); Susan Asbahr Poleti e Angela de Fátima Guidolins (Suplentes dos Representantes); Iralice Pereira de Souza Rodrigues da Silva, Rodolfo William da Silva e Sidney Columbari (Diretores). PRODUÇÃO - Agência de Comunicação Grita São Paulo (AGSP). WhatsApp (11) 940.376.585 e (11) 946.359.562. TEXTOS E EDIÇÃO: Daniel
Lucas Oliveira - Mtb 59.790/SP, Wellington Torres - Mtb 78.915/SP. ARTES GRÁFICAS: Lucas Ricardo. APOIO: Rafael Rodrigues e Natalie Svarcas. Acesse www.gritasaopaulo.com.br - Setembro de 2021 - Edição 160 - Tiragem: 2 mil exemplares.
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