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Companheiro(a): desde quan-
do a atual diretoria assumiu o
Sindicato muita coisa mudou, e
pra melhor. Os ganhos têm sido
concretos e nossas ações melho-
raram a vida do Servidor.

Veja os números - Em maio de
2013, conquistamos 7% de rea-
juste. Nos últimos cinco anos ob-
tivemos 45% de reajuste, o que
dá 22,44% de aumento real.

Ditinho - Nosso presidente Edil-
son Humberto Lopes afirma:
"Poucos Sindicatos do setor pú-
blico tiveram tantos ganhos co-
mo o nosso. Na prática, a ação
sindical colocou mais dinheiro
no bolso do Servidor".

Vale - Em maio, o vale subiu de
R$ 240,00 para R$ 290,00 (21% de

Conquistamos 22,44% de
ganho real nos últimos anos
De 2009 a 2013, o vale-alimentação subiu mais de 200%

ganho). Nos últimos anos, o be-
nefício aumentou mais de 200%.

Confira na página 7 outros
avanços garantidos no período!

Festa do Servidor reúne
mais de 500 pessoas

Ditinho reafirma compromissos com os
Servidores; abaixo, colegas de trabalho
e familiares com o nosso presidente

A Festa do Servidor, que ocor-
reu em nossa sede, dia 26 de
outubro, foi um sucesso. Tive-
mos um dia maravilhoso de con-
fraternização com os nossos
familiares, amigos e colegas.
Quem não foi, perdeu! Teve
churrasco, brindes, brinquedo
pra criançada e muito mais.
Nossos diretores ainda foram
homenageados. Páginas 4 e 5

Matéria completa da confraternização você confere no site: www.stspmb.org
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EDITORIAL

Há alguns anos, o Sindicato
tem feito a diferença na vida do
Servidor. Temos demonstrado
que somos uma entidade de
lutas e conquistas concretas.

Desde 2007, quando nos insta-
lamos numa modesta sala na
antiga estação ferroviária, até
hoje, foram muitas vitórias co-
mandadas pela atual diretoria.

Trouxemos uma nova realida-
de para o funcionalismo, que
até a nossa chegada não tinha
representatividade alguma. For-
talecemos a categoria e nego-
ciamos muitos benefícios com a
prefeitura. Representamos quase
dois mil Servidores, que na ver-
dade são duas mil famílias.

Ganhos - Tivemos 45% de rea-
juste salarial, o que representa
mais de 22% de ganho real. Ín-
dice excelente. Em 2009, o vale-
alimentação era de R$ 80,00.
Atualmente, o benefício pago é
no valor de R$ 290,00 (sendo
mais de 200% de aumento).

Além disso, conseguimos ho-
ra extra para todos os Servido-
res aos sábados, domingos e fe-
riados; licença-maternidade de
180 dias; e muito mais (veja  ou-
tras conquistas na página 7).

Apesar dos ganhos, nossos
esforços não podem parar. Te-
mos muito para avançar e pre-
cisamos do apoio de todos.

MAS QUEREMOS
CONQUISTAR AINDA MAIS

EXPRESSO SERVIDOR - Publicação do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Boituva (STSPMB). Sede: rua João Franco de
Moraes, 1, Jardim Esplanada, Boituva/SP. Telefone (15) 3263.3218. Site - www.stspmb.org - PRODUÇÃO: AGSP (Agência de Comunicação Grita São
Paulo). Telefones (11) 2862.4975 e 7868.9711. Rádio Nextel: 117*17359.  Textos e edição: Daniel Lucas Oliveira (Mtb 59.790/SP), Wellington Torres e
André Dantas. Mais informações sobre a Agência, acesse  www.gritasaopaulo.com.br

EDILSON HUMBERTO LOPES (DITI-
NHO) é presidente do STSPMB e Conse-
lheiro Fiscal Efetivo da Fesspmesp (Fe-
deração dos Sindicatos dos Servidores).

CONQUISTAMOS,

Sindicato vai à base ouvir
Nosso Sindicato é um dos pou-

cos que sempre teve e tem preo-
cupação em ouvir a base.

Prova disso é que ao lado do
diretor do STSPMB, José Edvaldo
da Silva (Didi), Ditinho percorreu
vários locais de trabalho.

Entre eles, a escola Professora
Aparecida Camargo de Melo Zi-
loca; PAT (Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador); Rodoviária;
Creche do Idoso; secretarias de
ação social e educação.

"Fomos ouvir os principais an-
seios dos Servidores, tirar dúvidas
e reafirmar nossos compromissos
em prol da valorização e digni-
dade do setor", explica Didi.

Propostas- As visitas estão sen-
do produtivas. Vamos continuar
percorrendo outros locais de tra-
balho. Queremos conhecer as
principais necessidades do Ser-
vidor. Entregue suas propostas
para um de nossos diretores!

É importante que os compa-
nheiros mantenham contato per-
manente. Não se calem e denun-
ciem as irregularidades. Contem,
sempre, com o Sindicato.

Seus dados serão preservados
no mais absoluto sigilo. Ligue
3263.3218. Se preferir, envie e-
mail para contato@stspmb.org

Acesse o site: www.stspmb.org

Nosso diretor Didi durante visita no Centro Educacional Infantil (CEI) Olga Bonora

Nosso diretor Didi cobra melhorias do
secretário de serviços urbanos, Milton
Sartorelli; abaixo, Servidor Almir traba-
lhando no campo da Votoran

Presidente Ditinho se reúne com as Ser-
vidoras do Posto de Saúde Novo Mundo

Ditinho também esteve com os profissio-
nais da secretaria de saúde

Servidoras que trabalham no Protocolo
da prefeitura recebem nossos diretores

Estivemos com os Servidores do Par-
que Ecológico. Vale destacar que, nos
últimos meses, percorremos vários lo-
cais de trabalho para colher propostas
e conversar com os companheiros. Nos-
so Sindicato está na base quase todos
os dias a fim de ajudar o funcionalismo
no que for preciso. Não perca tempo!
Apresente suas ideias e entregue pro-
postas para os nossos diretores. Se
preferir, venha ao Sindicato!
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r os Servidores e colher propostas

CRESCE O NÚMERO DE SERVIDORES
SINDICALIZADOS. NÃO PERCA TEMPO!

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

Mais informações, acesse www.stspmb.org

O Sindicato está associando cerca de 50 Servidores por mês.
Você que ainda não é sócio não pode perder mais tempo. O
motivo dessa enxurrada de filiações é óbvio. O STSPMB é atuante
e está sempre ao seu lado, ouvindo os seus anseios.  Portanto, é
hora de continuar a luta e ampliar o nosso sucesso.

Com a sua participação, isso será possível. Quem se associa, além
de fortalecer nossas ações, tem muitas vantagens: assessoria jurídi-
ca, plano de saúde, clube de férias e muito mais.

Companheira Marta da Guarda Munici-
pal também recebeu nossos diretores

Didi verifica condições de trabalho e conversa com o Operador de Máquina Rosemil

Nosso diretor Leão acompanha trabalho
do Servidor em escola da Água Branca

Servidor Mauro realiza importante traba-
lho de limpeza no Parque Ecológico

Fomos muito bem recebidos
por todos os companheiros

O Sindicato agradece o apoio
dos companheiros durante as vi-
sitas nos locais de trabalho. Fica-
mos muito felizes por saber que os
Servidores estão satisfeitos com o
trabalho da atual diretoria.

Nosso diretor José Edvaldo da
Silva (Didi) afirma: “É importante

ter o reconhecimento do Servi-
dor. Isso mostra que estamos no
caminho certo”.

Didi arremata: “2014 será um
ano de mais ganhos para todos
os setores da administração. Con-
tinue do lado do Sindicato for-
talecendo nossa luta”.

Diretor Didi com duas Servidoras que
trabalham no paço municipal

Sindicato registra companheiro melhoran-
do asfalto em rua da cidade

Nos encontramos com o Serralheiro Fran-
cisco, da secretaria de serviços rurais

DENUNCIE
Companheiro(a): você é

nossa principal fonte de infor-
mação nos locais de traba-
lho para denunciar as irregu-
laridades. O Sindicato tem la-
do e estamos do lado do Ser-
vidor. Não se cale!

Nos procure para juntos
acabarmos com as persegui-
ções, injustiças, cobrar o cum-
primento de leis e muito mais.

Nosso presidente Ditinho
afirma: “Unidos somos mais
fortes. Venha ao Sindicato
para buscar orientações”.

COMO SE ASSOCIAR!
EXISTEM VÁRIAS MANEIRAS:
1) Acesse www.stspmb.org e

vá até o FIQUE SÓCIO. Preencha
o formulário e aguarde;

2) Ligue no 3263.3218 e fale em
nossa secretaria;

3) Venha ao Sindicato (rua
João Franco de Moraes, 1) e
procure um de nossos diretores.

ESPERAMOS POR VOCÊ!!!

Didi também esteve com o companheiro
Felipe, que é Eletricista de Autos
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Fizemos a maior Festa dos últimos a
Uma festança com a presen-

ça de mais de 500 pessoas na
sede do Sindicato, dia 26 de ou-
tubro, marcou a comemoração
do Dia do Funcionário Público.

Sucesso - Reunimos Servidores,
familiares, sindicalistas e autorida-
des políticas, entre elas o prefeito
de Boituva, Edson José Marcus-
so, e o vice José Barbosa Júnior.

Homenagem - Nosso presiden-
te Edilson Humberto Lopes (Diti-
nho) e o tesoureiro José Edval-
do da Silva (Didi) foram home-
nageados e receberam do ve-
reador Adilson Aparecido Leite
uma “Moção de Aplausos”, con-

cedida pela Câmara Municipal,
ao excelente trabalho que a di-
retoria vem desempenhando à
frente do Sindicato.

Brindes - Muitos brindes foram
sorteados e não faltou música ao
vivo para animar o público, além
de churrasco à vontade, refrige-
rante, algodão-doce, maçãs do
amor e, para a criançada, brin-
quedos e pintura facial.

Ditinho - “Aproveitamos o en-
sejo para reafirmar nossos com-
promissos na defesa do Servidor.
Mais uma vez dissemos que o
Sindicato está de portas aber-
tas para receber todos os com-

panheiros. Contem, sempre,
com o total apoio da atual di-
retoria”, afirma nosso presiden-
te Edilson Humberto Lopes.

Didi - Muito entusiasmado
com a festa, Didi comenta: "Não
faltou nada. Os Servidores e fa-

miliares não tiveram nenhum
custo. Comeram, beberam e se
divertiram muito. Cada ano que
passa fazemos uma Festa melhor
que a outra".

Todas as fotos e vídeos você
confere no www.stspmb.org

Nosso presidente Ditinho reafirma compromissos com o Servidor: “Seus interesses sempre serão prioridades do Sindicato”

Ditinho (à esquerda) e Didi (centro abai-
xo) recebem “Moção de Aplausos” do
vereador Adilson Aparecido Leite e do
prefeito Edson (camisa azul)

Didi entrega brinde para Servidora Ditinho presenteia com jogo de copo

A família dos Servidores compareceu em peso. Nosso presidente fez questão de ir
mesa por mesa saudar os companheiros. Todas as imagens estão disponíveis em
nosso Flickr, que é um álbum on-line. Acesse www.flickr.com.br/servidoresboituva

Criançada não perdeu tempo e aprovei-
tou a pintura facial. Quase todas as crian-
ças curtiram a atividade recreativa

Escorregador inflável e pula-pula foram
outras atrações que contagiaram os pe-
queninos que aproveitaram muito

E reafirmamos nossos compromissos em gara
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nos: mais de 500 pessoas presentes
antir muito mais ganhos para todos os setores

Salão de Festas do Sindicato ficou completamente lotado. Tinha muita gente dentro e fora do local. A Festa foi um sucesso!

Servidora recebe brindes deliciosos Mais um sortudo ganhou um guarda-sol Didi entrega uma linda cesta de frutas Servidor leva filha para receber brinde

BRINDES - Graças ao empe-
nho de toda a diretoria, con-
seguimos muitos parceiros
para a Festa do Servidor!

Com isso, sorteamos vários
brindes para os companhei-
ros e familiares.

Teve jogo de copos, cestas
de frutas, jogos de panela,
produtos de beleza, espre-
medor, liquidificador, etc.

“Agradecemos o apoio dos
parceiros. O Servidor merece
todos os presentes e reconhe-
cimento”, afirma nosso presi-
dente Edilson Humberto Lo-
pes (Ditinho).

Presidente Ditinho cumprimenta Servidores e familiares
Todos conhecem a simplicida-

de do nosso presidente Ditinho.
E, mais uma vez, isso ficou com-
provado na Festa do Servidor.

Durante a confraternização, Di-
tinho foi em todas as mesas cum-
primentar Servidores e familiares.
Acompanhado do jornalista do

Sindicato, Daniel Lucas Oliveira,
muitas fotos foram tiradas. São
mais de 130 fotos registrando to-
dos os detalhes da Festa.

As imagens podem ser vistas em
nosso álbum on-line. O endere-
ço é:  www.flickr.com/servidores-
boituva - Não perca tempo!

Um clima familiar tomou conta da grande Festa do Servidor. Os companheiros levaram seus familiares. As crianças aproveitaram todos os brinquedos e também fizeram
pintura facial. Teve muito churrasco, bebidas, maça do amor, algodão-doce e muito mais. Detalhe: tudo sem custo! Quem não foi perdeu. Esperamos por você em 2014
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Ditinho, Jorgina e Ana tomam posse na
Federação dos Servidores municipais

Os Servidores de Boituva estão
bem representados na Federa-
ção dos Sindicatos dos Servido-
res Municipais do Estado de São
Paulo (Fesspmesp).

Dia 4 de outubro, Ditinho, nos-
so presidente, e as diretoras Jor-
gina Dias Batista e Ana Maria
Bento  tomaram posse, em Ame-
ricana, como membros da nova
diretoria da Fesspmesp.

Mandato - O mandato da no-
va diretoria da Federação, en-
cabeçada por Aires Ribeiro (re-
eleito), irá até 2018. O ato de
posse aconteceu no Espaço Le
Blanc e contou com a presen-
ça de várias autoridades do mun-
do político e sindical.

"Os desafios são muitos, assim
como nossa disposição em ob-
ter os melhores salários.  Vamos
dar continuidade ao bom tra-
balho que estamos desenvol-
vendo em prol dos Servidores da
nossa região e de todo o esta-
do", afirma Ditinho.

Ditinho, presidente do Sindicato, apresenta credencial recebida pela Federação

Nossas diretoras Jorgina Dias Batista e
Ana Maria Bento (abaixo) marcaram pre-
sença na posse da Fesspmesp. A soleni-
dade reuniu outras lideranças do setor

Fesspmesp - Foi criada em
2006 com 14 Sindicatos filiados.
Agora, já são mais de 110. Con-
tribuiu para este rápido cresci-
mento, após sete anos de atua-
ção, o intenso trabalho organi-
zativo desenvolvido pela Fede-
ração, o que tem fortalecido vá-
rios Sindicatos do setor no estado.

Nossos diretores atuam em prol
da organização do setor público

A Fesspmesp atua pela or-
ganização e fortalecimento
do setor público. Ela tem di-
retores em várias Regionais de
São Paulo a fim de agilizar o
processo organizativo.

Nossos diretores têm contri-
buído para o planejamento
traçado pela Federação des-
de sua criação em 2006.

Temos participado de as-
sembleias de criação e reati-
vação de Sindicatos do setor.
Contribuimos em eleições sin-
dicais. Comparecemos em
greves, reuniões, cursos de ca-
pacitação e muito mais.

Ditinho afirma: “Por meio da
Federação, o setor público de
São Paulo está cada vez mais
organizado e fortalecido. Há
muito ainda a ser feito. Nós
estamos no caminho certo a
fim de combater os maus ad-
ministradores municipais”.

1

2

3

1) Nosso presidente Ditinho apoia Chapa 1 do Sindicato dos Servidores de
Americana, que obteve mais de 97% dos votos válidos; 2) Ditinho, Didi e Leão
participam do Congresso Estadual da Força; 3) Leão, Ditinho, Jorgina e Didi
marcam presença no 7º Congresso Nacional da Força Sindical, na Praia Grande

Participamos de duas reuniões e
uma manifestação em Brasília

Nosso presidente Edilson Hum-
berto Lopes participou de duas
reuniões e uma manifestação no

dia 26 de novembro, em Brasília.
Primeira reunião - Ditinho este-

ve com outros sindicalistas para
fazer um balanço das ações sin-
dicais de 2013.

Manifestação - Em seguida,
Ditinho e demais lideranças do
setor fortaleceram o ato contra
a alta dos juros.

Segunda reunião - Ditinho es-
teve com o senador Romero
Jucá (PMDB-RR) para discutir
direito de greve do Servidor.

Ditinho e outros representantes do setor
entregam propostas para o senador Jucá
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Nas negociações, temos optado pelo
diálogo e o saldo tem sido muito positivo
O Sindicato sempre priorizou o

diálogo. Por meio dele, nossa di-
retoria tem obtido muito suces-
so nas negociações com o pre-
feito Edson José Marcusso.

E, graças a esse diálogo, ga-
rantimos 22,44% de ganho real,
mais aumento de R$ 210,00 no
vale-alimentação. Além disso, o
Sindicato obteve outros ganhos
concretos. Confira:

1) Hora extra para todos os Ser-
vidores aos sábados, domingos
e feriados;  2) Médicos e Profes-
sores com duplo vínculo têm a
duplicidade do vale-alimenta-
ção; 3) Prêmio Assiduidade - O
dobro do valor do vale no mês
de janeiro para os Servidores
que tiverem até 11 faltas em um
ano; 4) Licença-maternidade
de 180 dias; 5) Graças a uma
parceria com a Sociedade Re-
creativa Boituvense (SRB) e a
prefeitura erguemos a Casa do

Servidor. O espaço da SRB, que
era abandonado, após interces-
são da Câmara Municipal, ago-
ra é onde temos a nossa sede.

Nosso diretor José Edvaldo da
Silva (Didi) afirma: “Vamos con-
tinuar nessa linha de ação. Sem
diálogo é impossível avançar”.

Ditinho negocia os melhores benefícios para o Servidor com o prefeito Edson e o secretário de administração Rodrigo

Nossas propostas agora são leis
A partir de propostas do Sindicato negociadas com a prefeitura

entraram em vigor três leis (datadas de 9/8/2013), que estão con-

templando todo o funcionalismo. SÃO ELAS:

1) Redução da jornada de trabalho para 40 horas (Lei nº 2.330) a

todos os setores que faziam 44 horas semanais;

2) Seguro contra acidentes pessoais (Lei nº 2.331);

3) Será mantido o auxílio-alimentação para os Servidores afasta-

dos por motivos de Saúde (Lei nº 2.329).

Estas leis foram publicadas no Órgão Oficial do Município de Boi-

tuva em 15 de agosto de 2013, edição nº 456.

Avaliação - Nosso presidente Edilson Humberto Lopes (Ditinho)

afirma: “São mais três importantes conquistas. Ficamos satisfeitos

porque os avanços foram colhidos na base e agora são leis”.

Representantes do governo e do nosso Sindicato dialogam para chegar a um acordo

Profissionais comemoram conquistas do STSPMB
A Equipe de Enfermagem da

UBS Novo Mundo agradeceu, por
meio de carta, a conquista ga-
rantida para os profissionais do
setor sobre a redução da jorna-
da de trabalho. Veja:

“Nós, Servidoras da UBS Novo
Mundo, ficamos contentes com a
redução da carga horária de oito
para seis horas. Ficou de bom gra-
do a todos nós, pois nos possibili-
ta mais descanso e menos estres-

se. Tudo isso graças à luta do Sin-
dicato pela nossa categoria, a
qual estamos satisfeitas com a
atuação na defesa do Servidor”.

30 HORAS - Servidoras Cidinha, Lili-
an, Amanda, Keli, Margarete, Lourdes
e Elaine foram autoras do depoimento
enviado ao Sindicato. Elas ficaram con-
tentes com a redução da jornada

ATUALIZE SEUS
DADOS CADASTRAIS

Atenção, Servidor: é impor-
tante manter seus dados ca-
dastrais atualizados no Sindi-
cato: endereço, telefone, e-
mail, entre outros.

Fazendo isso, você ficará
sempre bem informado das
vantagens e ações da sua
entidade. Não deixe pra de-
pois. Ligue 3263.3218.
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Sindicato investe forte em comunicação
Cria site e entra nas principais redes sociais

 Além de garantir ganhos sa-
lariais e sociais para os compa-
nheiros, nosso Sindicato tem a
preocupação em ampliar o seu
contato com a base. Em razão
disso, no início de 2013 passou a
investir em comunicação.

Nossa primeira iniciativa foi con-
tratar uma Agência. Depois, cria-
mos um site e, em seguida, en-
tramos nas principais redes do
mundo (Facebook, Twitter, You-
tube e Flickr).

Quem acessa www.stspmb.org
confere várias matérias, vê fotos,
vídeos e muito mais.

Também pode entrar em con-
tato por meio da página (preen-
chendo o formulário disponível
no menu Contato), ficar sócio da
entidade, imprimir matérias, de-
nunciar e dar sugestões.

Não perca tempo! Acesse ago-
ra mesmo nosso site e divulgue-
o para um colega de trabalho.

www.facebook.com/sindicato.stspmb
www.twitter.com/sindservboituva
www.youtube.com/sindservboituva
www.flickr.com/servidoresboituva

Temos um departamento Jurídico atuante
O atendimento Jurídico de cau-

sas trabalhistas é gratuito.
Mesmo que você não tenha

algum problema no momento é
importante comparecer ao Sindi-
cato para tirar suas dúvidas e fi-
car por dentro dos seus direitos.

Quanto mais você conhecê-los,
melhor será para fiscalizá-los e se
proteger contra os abusos. Mui-

tos desses direitos foram conquis-
tados por vocês, Servidores, gra-
ças à luta da nossa entidade nos
últimos anos. E temos que zelar
por eles. Fique atento.

O atendimento é toda terça no
período da tarde com hora mar-
cada. É exclusivo para sócios.
Causas particulares têm descon-
to. Ligue no Sindicato 3263.3218.

Venha se divertir
em nossa

Área de Lazer
Nosso Sindicato possui ampla

Área de Lazer para o conforto
e divertimento do associado e
sua família. O que antes era um
local abandonado, nossa ges-
tão transformou na Casa do
Servidor. Mais informações, li-
gue no telefone 3263.3218.

Sócio tem desconto especial
para alugar salão de festas

 Nosso Sindicato, em parceria com a SRB (Sociedade Recreativa
Boituvense), tem amplo salão de festas, que fica na sede. Lá acon-
tecem muitos encontros e reuniões como: Festa dos Servidores, as-
sembleias, eventos da cidade e outras comemorações particula-
res. O Servidor sócio terá desconto na locação. Mais informações, li-
gue no telefone 7812.3998 e fale com Laurindo ou Júnior da SRB.


