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Sindicato dos Servidores 
prestou contas aos Associados

O Sindicato dos Servido-
res (SSPMS), através de sua 
Diretoria e Conselhos Fiscal 
e Deliberativo, realizou a As-
sembléia Geral Ordinária e 
efetuou Prestação de Contas 
do Exercício de 2009, no dia 
11 de março de 2010, no Clu-
be de Campo do Sindicato.

Os Associados presen-
tes aprovarem por unanimi-
dade a Prestação de contas 
de 2009 e ficaram satisfeitos 
com a gestão financeira, 
administrativa e patrimonial 
implementada pela atual di-
retoria. Lamentável apenas 
foi o pequeno número de Associados, de-
monstrando que a maioria não dá a devida 
importância para esse controle e fiscaliza-
ção.

O SSPMS que congrega e tem a res-
ponsabilidade pelos mais de 11.000 
Servidores da Prefeitura, Saae, Câmara, 
Funserv e Urbes. Também atua de forma 
expressiva na prestação de serviços im-
portantes para os Associados e Depen-
dentes (mais de 15.000 integrantes), seja 
por meio dos convênios com desconto 
em folha, por meio da manutenção e ofe-
recimento de atividades recreativas e de 

entretenimento no Clube de Campo. Além 
das atividades desenvolvidas na Sede, por 
meio do atendimento pelo Departamento 
Jurídico, Serviços Odontológicos e pelo 
Salão de Cabeleireira. 

Só como exemplo, a entrada de receita 
do SSPMS no ano de 2009, foi mais de R$ 
4,5 milhões. Portanto, é preciso ter muita 
responsabilidade para gerir a nossa Enti-
dade. O site do Sindicato; www.sspms.
com.br (O Sindicato–Prestação de Con-
tas), os documentos relacionados a Pres-
tação de Contas de 2009, aprovados pela 
AGO de 11/03/2010.
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CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL É 

OBRIGATÓRIA

O Sindicato (SSPMS), notificou atra-
vés de Edital publicado no Jornal Diário de 
Sorocaba, dia 09/02/2010, a Prefeitura; a 
Câmara Municipal; o SAAE; a FUNSERV e 
a URBES, que deverão recolher em nome 
deste Sindicato a Contribuição Sindical 
referente ao exercício de 2010, conforme 
determinação do Ministério do Trabalho e 
Emprego, através da Instrução Normativa 
nº 01, de 30/09/2008, Publicada no D.O.U. 
em 03/10/2008, em seu Artigo 1º. 

A mencionada Contribuição corres-
ponde à remuneração de 1 (um) dia de 
trabalho que deverá ser descontada de 
todos os Servidores Municipais (efetivos 
e de cargos comissionados de livre no-
meação), na Folha de Pagamento relativa 
ao mês de março de 2010, e dos meses 
subseqüentes (para quem ingressar pos-
teriormente).

Apesar de ser obrigatória, indepen-
dentemente de filiação sindical, para o 
nosso Sindicato a contribuição sindical é 
fundamental para a manutenção dos ser-
viços e da estrutura disponibilizada, pois 
apenas com a receita da mensalidade dos 
Sócios a entidade não conseguiria manter 
a estrutura existente, que é uma das maio-
res e melhores do interior. A Prestação de 
Contas/2009 está no site www.sspms.
com.br (Link “O Sindicato – Prestação 
de Contas”).

Cabe esclarecer aos Servidores, que 
apenas 60% fica com o SSPMS; 15% - Fe-
deração; 5% - Confederação e 10% - Mi-
nistério do Trabalho (Fundo de Amparo ao 
Trabalhador) e 10% para Central Sindical 
(CTB).

Aposentados Sócios do 
SSPMS tiveram redução 

de mensalidade
Por questão de justiça, o Novo Estatu-

to Social do SSPMS (artigo 10, § 1º) prevê 
que o Sócio Titular Aposentado ou Pensio-
nista pague o mesmo valor da mensalida-
de do período de atividade. 

No mês de agosto/09, foram feitos os 
ajustes que beneficiou a maioria dos Apo-
sentados, com redução de mais de 10% 
da mensalidade.

Parceria com a AAPPMS para uso do 
Clube de Campo do SSPMS

Para os Aposentados e Pensionistas 
que não são sócios do Sindicato (SS-
PMS), existe a parceria para uso do Clube 
de Campo do Sindicato, mediante à apre-
sentação da Carteira Social da AAPPMS. 

O Aposentado ou Pensionista têm di-
reito a levar como dependente o conjugue 
(esposa/esposo), que também deverá 
apresentar a Carteira Social da AAPPMS 
para entrar no Clube de Campo. 

 Para uso das piscinas, os Aposenta-
dos e Pensionistas com a Carteira da AA-
PPMS deverão fazer o pagamento à vista.

CARTÃO SSPMS CARD
Solicitamos aos Sócios que utilizam os Convênios do Sindicato e que não ti-

veram o valor total das compras descontado no holerite que se dirijam até a Sede 
(rua Hermelino Matarazzo nº 43) e efetuem o pagamento, para que não ocorra o 
bloqueio do Cartão.

Férias: Por questões operacionais, infelizmente é necessário efetuar o bloqueio 
dos Servidores em férias. Mais Informações, entrar em contato na sede: Fone 3219-
3310, antes de efetuar as compras. 

Atenção: Pelo Estatuto (artigo 8º), os Sócios em débito, serão cobrados por 
carta e também estarão sujeitos a receber cobrança judicial, além de ter os seus 
nomes enviados para o SPC/SERASA. Os Sócios inadimplentes não poderão votar 
e nem sem votado na eleição sindical.

COMO ASSOCIAR-SE AO SSPMS:
a. Preenchimento e entrega de formulário próprio (Ficha de Inscrição) na Sede ( 
Rua Hermelino Matarazzo nº43 – Além Linha – Próximo ao Terminal Santo Antonio 
– em frente a Escola Municipal Matheus Maylasky); 
b. Apresentar junto com a Ficha na Sede, o original e a cópia dos seguintes do-
cumentos: RG, CPF, holerite, certidão de casamento ou nascimento dos filhos e 
outros documentos Comprobatórios; 
c. 02 fotos do sócio e 01 de cada dependente; 
d. Dependente Extra : Valor Mensal fixo de R$ 10,00, descontado em holerite.
Maiores Informações na Sede: 3219-3310 Horário do atendimento: das 8 às 17 hs.

Novo Estatuto do SSPMS
Como é do conhecimento de todos os Associados, o SSPMS procedeu a atuali-

zação e reforma do seu Estatuto Social, aprovado pela Assembléia Geral Extraordi-
nária realizada no dia 12/12/2008,. 

O novo Estatuto Social do SSPMS está disponível no site: www.sspms.com.br 
(Link “O Sindicato – Estatuto”) para consultas pelos interessados. O Estatuto foi 
registrado no 2º Cartório de Registro, sob o nº 144027, datado de 29/12/2008.

Diretoria Executiva:
Presidente: 
Sérgio Ponciano de Oliveira - SEDU
Diretor Administrativo: 
Marcelo Stefani - SES
Diretor Financeiro: 
Roseli Miranda Coelho - SES
Diretor de Patrimônio: 
Jefferson Luis de Oliveira - SAAE
Diretor Sócio-Cultural: 
Rosa Galvan - SEHAUM
Diretor Assuntos Trabalhistas: 
José Luis Rossi - SEJ
Diretor Comunicação: 
Jurandy Gomes da Silva - SSC

Suplentes da Diretoria:
Josué Ferreira Campos - SEMES
Ângela Maria Pires - SERT
Sebastião de Oliveira Porangaba – SEAD

Conselho Associativo:
Betânia Maria de Castro Cristino 
Teixeira – SES
Cinira Moreira Maria – Aposentada
Darci Lourenço – SEMES
Douglas Jampietri Muniz – SEDU
Edmar Luiz Voticoski – SSC
Fabio Rogério Simões – SAAE
Hamilton José da Silva – Aposentado
Iara Cristina Senhorinho Videira – SECID
Isabel dos Santos Almeida – SES
José Carlos Marques Minhonha – SAAE
Julio César Celegrini Alves do Prado – SEDU
Luiza Silma Franco – SECID
Osvaldo dos Santos Filho – Aposentado
Renato de Barros – SEAD
Silmara Cristina Rodrigues da Silva Noronha 
– SEDU

Comissão Fiscal:
Antonio João Ribeiro - Aposentado
Carlos Roberto de Oliveira e Souza – 
Câmara Municipal
Maria Aparecida Leme Maldonado - SEDU
Luiz Godinho - Aposentado
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dades dos demais cole-
gas servidores, mesmo 
sendo todos regidos 
pelo mesmo Estatuto 
(Lei 3.800/1991)

O Sindicato não 
cria expectativa, não 
inventa números e 
nem faz “milagre”. A 
negociação salarial 
do Acordo Coletivo é 
realizada com respon-
sabilidade e ética, com 
base nas legislações 
existentes e devida-
mente aprovadas pela 
Câmara Municipal, ou 
seja, a LOA – Lei Or-
çamentária Anual nº 
9.007, de 11/12/2009, 
publicada no JMS dia 
23/12/2009 e o PPA 
– Plano Plurianual 2010-2013 – Lei nº 
8.977, de 12/11/2009, publicada no JMS 
dia 27/11/2009. 

O Sindicato participa de todas as au-
diências públicas realizadas na Câmara 
Municipal e que tratam das prestações de 

contas quadrimestrais e das discussões 
sobre a peça orçamentária. Portanto, o 
SSPMS atua com embasamento em dados 
reais e endossados pela Câmara Munici-
pal, responsável inclusive pela aprovação 
das contas do Poder Executivo.

Reajuste Salarial/2010

Paço concede 3,65% e Câmara dá 5,70% 
Após dois meses de espera e depois de 

muitas discussões, o Prefeito Vitor Lippi, em 
reunião realizada no dia 03 de março com os 
representantes do Sindicato dos Servidores 
Municipais de Sorocaba e das Associações 
dos Funcionários do SAAE, da Guarda Mu-
nicipal e dos Profissionais de Enfermagem, 
concedeu apenas a reposição da inflação de 
3,65% (do ano de 2009 – IPC – FIPE)), retroa-
tivo a janeiro (data base) para os Servidores 
Municipais. 

Já a Mesa Diretora da Câmara, em face 
do Poder Legislativo ser autônomo, através 
da Lei nº 9.061, de 16/03/2010, publicada no 
JMS dia 19/03/2010, concedeu 5,70% de re-
ajuste salarial para os Servidores que traba-
lham na Casa de Leis.

O percentual de 2,05% concedido além 
da reposição da inflação, foi tratado como 
forma de valorização do piso salarial e cor-
responde a pauta do Acordo Coletivo proto-
colada pelo Sindicato dos Servidores Muni-
cipais, que havia solicitado 6% para todo o 
funcionalismo municipal, independentemen-
te do Poder ou órgão em que cada um atua. 
Portanto, esse reajuste é legitimo e justo, 
tendo sido aprovado pelo Legislativo, san-
cionado e publicado pelo Executivo.

Na Prefeitura, os funcionários das áreas 
operacionais e administrativas (com requisi-
to até nível médio/técnico), além dos 3,65%, 
terão acréscimo de 0,35%, a titulo de “valori-
zação” do piso salarial, que totalizará 4% de 
reajuste. 

 O reajuste foi concedido no mês de mar-
ço/2010, retroativo ao mês de janeiro, exten-
sivo também aos aposentados e pensionis-
tas, conforme Lei n º 9.060, de 16/03/2010, 
publicada no JMS dia 19/03/2010.

Evidente que os representantes das en-
tidades do funcionalismo não ficaram satis-

feitos e consideraram baixo o índice a titulo 
de valorização do piso salarial concedido 
pelo Prefeito (0,35%), mas neste momento 
– segundo a Prefeitura –, foi o possível dentro 
dos limites orçamentários impostos pela le-
gislação orçamentária. 

Para o SSPMS, a política de reajustes 
diferenciados concedidos nos últimos anos 
para diversos segmentos do funcionalismo 
municipal, precisa ser revista com urgência, 
pois essa “distinção” vem propiciando e esti-
mulando a divisão da categoria.

Essa política fomenta o privilégio e a dife-
renciação entre os próprios servidores, pois 
alguns segmentos se julgam mais importan-
tes que o outro e por isso “exigem“ uma valo-
rização diferenciada.

Posicionamento do SSPMS:

O SSPMS, há vários anos vem apre-
sentando basicamente a mesma Pauta de 
Reivindicações, publicada inclusive mo Bo-
letim Informativo do SSPMS “Valorização & 
Respeito” do mês de agosto/2009, para a im-
plantação de uma POLLÍTICA SÉRIA E JUS-
TA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE 
TODOS OS SERVIDORES, desde o Cargo de 
Servente até o Cargo de Técnico de Nível Su-
perior e de Chefia, devendo ser procedida a 
Revisão Geral de todos os Cargos e Salários, 
visando as correções das distorções existen-
tes, já que a legislação está obsoleta. 

A ausência de um planejamento e cro-
nograma permanente de discussão e nego-
ciação com o Sindicato dos Servidores para 
a correção das distorções existentes, está 
possibilitando e incentivando que alguns 
segmentos, isoladamente, façam “valer” as 
suas reivindicações junto à Administração 
Municipal, independentemente das necessi-

Nova LOM foi arquivada graças a pressão 
dos Servidores
Os Servidores Municipais que parti-

ciparam da Audiência Pública na Câma-
ra Municipal no dia 15 de março, trava-
ram uma longa e dura discussão com o 
Presidente da Comissão, Vereador Hélio 
Godoy, sobre o Projeto Substitutivo da 
Nova Lei Orgânica de Sorocaba – LOM, 
elaborado pela CONAN, que de forma 
simplista, inicialmente, resumiu no ar-
tigo 100 todas as conquistas e direitos 
do funcionalismo municipal. Resumo 
este, que lamentavelmente representava 
a supressão dos artigos 66 a 77 e, con-
sequentemente, estava estabelecido o 
risco de grandes perdas para a toda a 
categoria.

A proposta de arquivamento do Pro-
jeto da Nova LOM foi apresentada pelo Vere-
ador Caldini Crespo, e aprovada em sessão 
realizada no dia 25 de março/2010. O Presi-
dente da Câmara, Vereador Marinho Marthe, 
inclusive afirmou que o momento e a con-
veniência são inoportunos, principalmente, 
pela forma de encaminhamento e apresen-
tação da proposta junto à comunidade so-
rocabana, sendo no mínimo precipitada e 
simplista ante à necessidade e justificativa, 
defendida pela CONAN.

O Sindicato dos Servidores Municipais, 
juntamente com as demais entidades re-
presentativas do funcionalismo municipal, 
apoiaram integralmente o arquivamento des-
sa “proposta destrutiva”.

O SSPMS agradece publicamente aos 
mais de quatrocentos servidores presentes, 
que foram fundamentais para o arquivamen-
to da proposta, bem como, aos Vereadores 
Martinez, Yabiku, Hélio Godoy, Ditão, Ansel-
mo Neto, João Donizetti, Izidio e Luis Santos 
e a Secretária de Recursos Humanos, Dra 
Silvana Chinellato, que apoiaram a manifes-
tação dos funcionários e assumiram o com-
promisso de lutar pela manutenção dos di-
reitos e conquistas da categoria constantes 
na atual LOM.

Agradecimento também ao Presidente 
da Câmara, Vereador Marinho Marthe e ao 
Lider do Governo, Vereador Paulo Mendes, 
que também haviam assumido compromisso 
de defender as conquistas dos Servidores.

Assistência à Saúde está sendo 
analisada pela Comissão

Após quase 
três meses de 
espera, final-
mente a partir 
do mês de mar-
ço/2010, a Co-
missão nomea-
da pelo Prefeito, 
através do De-
creto nº 17.961, 
de 03/12/2009, 
vem se reunin-
do para tratar da 
reestruturação 
da Assistência à 
Saúde dos Ser-
vidores Municipais, realizada através da 
FUNSERV. 

A Comissão é formada por represen-
tantes da Prefeitura, do SAAE, da FUN-
SERV, da Câmara Municipal, do Sindicato 
dos Servidores Municipais, da Associação 
dos Aposentados e Pensionistas e da As-
sociação dos Funcionários do SAAE.

Os representantes das Entidades do 
funcionalismo deixaram bem claro aos re-
presentantes da Administração Municipal, 
que irão esgotar todas as possibilidades 
jurídicas e legais para garantir a manuten-
ção do atual sistema de prestação de as-
sistência à saúde aos Servidores.

O principal fator de defesa do atual 
atendimento é a permanência de mais de 
97% dos Servidores, que fizeram a ade-
são atendendo determinação da Lei nº 
8.971/2009.

As Entidades também confiam 
no bom senso e na sensibilidade da 
Administração Municipal na busca 

das soluções 
necessár ias 
visando a me-
lhor adequa-
ção da legis-
lação vigente, 
em face das 
ações judiciais 
que estão em 
a n d a m e n t o 
no Tribunal 
de Justiça do 
Estado de São 
Paulo.

As Entida-
des do Funcio-

nalismo, caso haja necessidade de alte-
ração significativa na atual sistemática de 
funcionamento e financiamento da Assis-
tência à Saúde pela FUNSERV, solicitarão 
a realização de audiência pública para 
que a Administração Municipal apresente 
as novas propostas aos Servidores, antes 
de serem votadas pela Câmara Municipal. 
Todos devem estar atentos !!!

 comprova todo o tempo de contribui-
ção previdenciária anterior à FUNSERV, de 
forma a demonstrar que o funcionário já é 
apto a se aposentar.

A Prefeitura regulamentou a conces-
são do abono de permanência aos Servi-
dores Municipais, através do Decreto nº 
15.681, de 21 de junho de 2007, com base 
na Emenda Constitucional nº 41/2003. O 
abono de permanência consiste no paga-
mento pela Prefeitura, SAAE, Câmara e 
Funserv do valor equivalente ao da contri-
buição mensal para a previdência munici-
pal.
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O Sindicato dos Servidores cumprimenta â Câmara Municipal de 
Sorocaba, em especial, a Vereadora Neusa Maldonado, pela inicia-
tiva da apresentação do projeto de Lei nº 283/2009, que resultou na 
aprovação da lei 9.026, de 22/12/2009, que dispõe sobre o assédio 
moral e a aplicação de penalidades, por parte de servidores munici-
pais, nas dependências da Administração Pública Municipal Direta, 
Indireta e Fundacional.

Lamentavelmente, em algumas unidades, especialmente em face 
do despreparo, determinados “superiores” e até mesmos “colegas” 
agiam pela imposição moral, norteados por critérios estritamente 
pessoais e subjetivos, que invariavelmente expunham em situações 
constrangedoras e nocivas, comprometendo até mesmo a saúde físi-
ca e psicológica dos colegas de trabalho.” 

Os Servidores que tiverem denúncias deverão procurar o Sr. Clau-
dinei na SERH – Paço 1º Andar e preencher um formulário específi-
co. 

Que todos tenham a responsabilidade e a convicção do que estão 
fazendo, para que essa legislação seja utilizada com princípio de éti-
ca, respeito, dignidade e justiça.

Câmara aprova lei sobre assédio moral 
para os Servidores Municipais

Abono de 
Permanência 

aos Servidores 
Municipais

Tem direito ao benefício o funcio-
nário público de carreira (efetivo) que 
possui os requisitos necessários para 
se aposentar, mas opta em permane-
cer trabalhando.

Para solicitar o benefício, o funcio-
nário deverá procurar o Depto Pesso-
al,  preencher o  formulário próprio e 
apresentar o original da certidão emi-
tida pelo INSS, que comprova todo o 
tempo de contribuição previdenciária 
anterior à FUNSERV, de forma a de-
monstrar que o funcionário já é apto a 
se aposentar.

A Prefeitura regulamentou a con-
cessão do abono de permanência 
aos Servidores Municipais, através do 
Decreto nº 15.681, de 21 de junho de 
2007, com base na Emenda Constitu-
cional nº 41/2003. O abono de perma-
nência  consiste no pagamento pela 
Prefeitura, SAAE, Câmara e Funserv 
do valor equivalente ao da contribuição 
mensal  para a previdência municipal.

Atenção: Os Servidores que es-
tão afastados e recebendo via auxí-
lio-doença não têm direito ao abono 
de permanência.

Aposentadoria Saudável

SERH está preparando os Servidores para aposentadoria.
Teve início em 26 de fevereiro de 2010, o pri-

meiro encontro do Programa Pré-aposentado-
ria, organizado pela SERH, que irá estender-se 
até o mês de dezembro, mensalmente, sempre 
na na Escola de Gestão Pública Municipal “Dr. 
José Caetano Graziosi”. O início da reunião foi 
marcado pela abertura realizada pela Secretá-
ria de Recursos Humanos Dra. Silvana Maria 
Siniscalco Duarte Chinelatto, enaltecendo a 
experiência de cada servidor, destacando a 
importância do novo período como sendo de 
continuidade, mostrando a necessidade dos 
servidores formarem um todo do início (fase de 
integração) até a aposentadoria.

O Programa, coordenado pela Psicóloga 
Dra. Marisa Martinez, tem como objetivo acom-
panhar, apoiar o servidor neste novo e impor-
tante ciclo de sua vida, instrumentalizando-o 
para seguir com uma proposta que o auxilie a 
vencer o período de transição e acrescentar ex-
pectativas em seu dia-a-dia até obter uma nova 
rotina, construída a partir de sua experiência, 
suas necessidades e não da falta de opções ou 
da ausência que o trabalho formalmente consti-
tuído poderá representar em sua vida.

Maiores informações poderão ser obtidas 
pelo Telefone 3238-2166 com a Dra. Marisa 
Martinez ou pessoalmente na SREH (Paço Mu-
nicipal – 1º andar)

Evolução Funcional
Valorização Salarial por 

Merecimento
Nos meses de fevereiro/março con-

forme prevê a Lei 8.346/2007, a SERH 
e o SAAE receberam os Certificados 
dos cursos de qualificação e capaci-
tação profissional apresentados pelos 
Servidores efetivos. 

Após a fase inicial de análise, até 
o final de abril/2010, será publicada 
a pontuação e a classificação final de 
cada Servidor, incluindo inclusive a 
pontuação por assiduidade, que resul-
tará na concessão da evolução funcio-
nal (mudança de referência a cada 150 
pontos, por meio da pontuação por as-
siduidade e cursos). 

Os Servidores deverão estar aten-
tos as publicações no Jornal do Muni-
cípio de Sorocaba, pois haverá prazo 
para apresentação de recursos em 
caso de não concordância pela pontu-
ação obtida. 

A evolução funcional é uma im-
portante conquista do funcionalismo 
municipal (efetivos), após anos de ne-
gociação por parte do Sindicato dos 
Servidores junto à Administração Mu-
nicipal, que representa a valorização 
do seu piso salarial (aumento real), por 
merecimento próprio de cada Servidor, 
que cumpre as exigências legais.

Servidores deverão preencher 
formulário próprio na SERH para 

apresentarem a denúncia
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O Sindicato dos Ser-
vidores e a Associação 
dos Funcionários do 
SAAE, vem cobrando 
sistematicamente a Di-
retoria Autarquia, Ge-
raldo de Moura Caiuby, 
para que atenda as ne-
cessidades dos Servi-
dores. 

No dia 17 de mar-
ço/2010, a Diretora Ju-
rídica, Dra. Julia e o Di-
retor Administrativo, Sr. 
Paulo, se reuniram com 
os Diretores do SSPMS 
(Sergio e José Luiz) e informaram que bre-
vemente estará concluído os ajustes para 
o atendimento de diversas reivindicações, 
das quais se destacam:

- Unificação dos cargos e salários de 
Ajudante Geral e Ajudante de Serviços, 

conforme compromisso assumido ante-
riormente;

- Melhoria das condições de trabalho, 
tanto das unidades fixas; como dos veícu-
los e dos equipamentos de proteção indi-
vidual e coletivo, entre outros.

A Prefeitura de Sorocaba publicou 
no Jornal Município de Sorocaba, dia 
12/03/2010, os Editais dos Concursos Pú-
blicos nº 03/2010 (Professor PEB-I) e nº 
04/2010 (cargos administrativos, técnicos 
superior, profissionais da saúde, entre ou-
tros), visando o preenchimento de mais de 
270 vagas disponíveis.

Esses concursos destinam-se a suprir 
o déficit do quadro de funcionários nas 
mais diversas áreas da administração mu-
nicipal, em continuidade a política de re-
cursos humanos estabelecida pela Secre-
taria de Recursos Humanos, para garantia 
da prestação de serviços com qualidade e 
eficiência.

Para o Sindicato dos Servidores, que 
há muitos anos batalha pela realização 
dos concursos públicos para o preenchi-
mento das vagas existentes, espera-se 
também que ocorra a redução de horas 
extras, pois o excesso de jornada vem so-
brecarregando e comprometendo a saúde 
dos servidores, que são obrigados aten-
der a grande demanda de serviços, cres-
cente até mesmo pelo desenvolvimento 
da cidade. 

A inscrição deverá ser efetuada das 10 
horas de 15 de março de 2010 às 16 horas 
de 12 de abril de 2010 (horário oficial de 
Brasília), exclusivamente pela Internet, no 
site www.vunesp.com.br.

CONCURSO PÚBLICO
Professor – PEB I

 No ato da inscrição, o candidato de-
verá optar, na ficha de inscrição, por um 
único campo de atuação (educação infan-
til ou séries iniciais do ensino fundamental 
ou ambos campos de atuação, observada 
sua(s) habilitação(ões), a saber: a) Educa-
ção Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fun-
damental (código 001) b) Educação Infan-
til (código 002) c) Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental (código 003). 

Efetivada a inscrição, não será permiti-
da alteração do código do campo de atu-
ação apontado na ficha de inscrição, seja 
qual for o motivo alegado. 

A inscrição deverá ser efetuada das 10 
horas de 15 de março de 2010 às 16 horas 
de 12 de abril de 2010 (horário oficial de 
Brasília), exclusivamente pela Internet, no 
site www.vunesp.com.br.

CONCURSOS PÚBLICOS -2010

Uma batalha do Sindicato 
para completar o quadro 
efetivo dos servidores

SAAE ainda está em débito 
com os Funcionários 

A URBES – Empresa de De-
senvolvimento Urbano e Social 
de Sorocaba, publicou no Jornal 
Município de Sorocaba e na Im-
prensa Local, dia 19/03/2010, o 
Edital do Processo Seletivo nº 
01/2010, destinado a contrata-
ção de 82 Empregados Públicos, 
sendo: 40 Agentes de Trânsito; 
10 Auxiliares Administrativos; 30 
Operadores de Caixa e 02 Super-
visores de Caixa.

Essas contratações visam o 
preenchimento de vagas exis-
tentes na URBES ocupadas atualmente 
por Guardas Municipais (que atuam como 
Agentes de Trânsito) e por trabalhadores 
terceirizados que atuam nos terminais de 
ônibus). O Sindicato dos Servidores, que 
em 2007 havia apresentado denúncia no 
Ministério Público do Trabalho- MPT (Pro-
cesso nº 000177.2007.15.008/8-20) contra 
as contratações de trabalhadores terceiri-
zados no Paço, no SAAE e na URBES, co-
memora essa importante conquista, que 
representa o cumprimento de um acordo 
firmado no dia 27/01/2010, junto a Entida-
de Sindical (OF DAF/ 002 - 2010) e com 

o MPT. Além da valorização e ampliação 
do quadro de funcionários, essa atitude 
também fortalece a estrutura da URBES, 
e certamente, representará uma melhoria 
da prestação de serviços, pois acaba-se 
com a rotatividade de trabalhadores, por 
força de contrato, isto sem falar na redu-
ção do custeio. 

A inscrição para o preenchimentos 
das vagas na URBES oferecidas no Edi-
tal serão realizadas no período de 23 de 
março até 11 de abril e os interessados 
deverão acessar os sites: www.urbes.
com.br ou www.institutomais.org.br. 

Processo Seletivo da URBES -2010
Empresa cumpriu o acordo com o 
Sindicato dos Servidores e com o 
Ministério Público do Trabalho

CONCURSO TECNICO DE ENFERMAGEM 

A realização do Concurso de Acesso 
para o Cargo de Técnico de Enfermagem, 
cujas inscrições foram feitas no período 
de 22 a 25 de março, foi uma conquista 
dos Profissionais da Saúde (Auxiliares de 
Enfermagem), batalhada através do Sindi-
cato dos Servidores Municipais e da Asso-
ciação dos Profissionais de Enfermagem, 
após longa negociação com a Administra-
ção Municipal.

Aproveitamos para destacar o reco-
nhecimento por parte da Sra. Secretária 
de Recursos Humanos, Dra. Silvana Chi-
nelatto Duarte, que não mediu esforços 
para viabilizar tecnicamente e juridica-
mente, por meio da Lei 8.941/2009, que 
criou o Cargo de Técnico de Enfermagem, 
atendendo inclusive a exigência do CO-
REN, que estabelece esse novo requisito 
para os profissionais da saúde.

Com essa adequação, os Servidores 
da Saúde, que atenderem os requisitos 

previstos no Edital de Concurso de Aces-
so nº 01/2010, publicado no Jornal do 
Município dia 12/03/2010, também serão 
valorizados profissionalmente e salarial-
mente, conforme prevê a Lei 3.801/91, ar-
tigo 26, § 5º. O Sindicato e a Associação 
depois deste importante passo, querem a 
regulamentação dos critérios de lotação, 
transferência e de ingresso, para que os 
profissionais da saúde não fiquem a mercê 
da chefia de plantão, que ao seu “poder” e 
“interesse”, queira trabalhar com aqueles 
que “lhes convém”.

Essa regulamentação visa também dar 
maior transparência, controle e gestão do 
quadro de profissionais da saúde (em to-
dos os níveis e cargos), observando e res-
peitando a distribuição (módulo) adequa-
da e coerente dos Servidores, evitando-se 
a sobrecarga de serviço e o comprometi-
mento da qualidade ao atendimento pres-
tado à população.
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Departamento Jurídico do SSPMS contrata mais um Advogado
Desde o dia 1º de abril/2010, o De-

partamento Jurídico do SSPMS passou a 
contar com mais um advogado para aten-
der os associados. 

Trata-se do Dr. Marivaldo Roberto So-
ares, que iniciou  como estagiário, pas-
sando a funcionário como Assistente do 
Depto. Jurídico e, agora, foi promovido a 
Advogado do SSPMS, como forma de va-
lorização e reconhecimento do trabalho 
profissional. Ele atuará junto com a Dra. 
Ligia Maria Barbosa de Carvalho, na defe-
sa dos direitos dos Servidores/Associados 
ao SSPMS.

O Depto. Jurídico do SSPMS disponibi-
liza aos Associados o atendimento jurídico 
somente na área trabalhista e seguridade 
social (Art. 1º, § 1º, Letra “d” do Estatuto 
Social da Entidade) perante a Administra-
ção Municipal Direta, Indireta, Autárquica, 
Fundacional e Câmara Municipal.

Agendamento 
de atendimento 

O  atendimento pelos advogados é fei-
to mediante agendamento prévio, via tele-

fone (3219-3310) ou pessoalmente e, em 
caso de haver prazo para defesa em PAD 
e Estágio Probatório, o pedido de atendi-
mento deverá ser feito até o dia seguinte 
ao recebimento da notificação e se este se 
der na 6ª feira (o que tem sido praxe da 
PMS), os servidores devem procurar o DJ 
do SSPMS na 2ª feira sem falta.

Reformulação da Avaliação 
do Estágio Probatório

Há alguns anos o Sindicato vem  soli-
citando a reformulação da sistemática uti-
lizada pela PMS, SAAE e Câmara na ava-
liação de desempenho dos servidores que 
estão em Estágio Probatório. A avaliação 
padrão  é  muito simplista e genérica, in-
dependendo da área de atuação, compro-
metendo, assim, uma avaliação mais cri-
teriosa da atuação  profissional/individual  
do Servidor  no desenvolvimento das ativi-
dades especificas de cada cargo.

O formulário editado pelo Decreto nº 
13.090/2001 (Regulamento do Estágio 
Probatório da PMS) é obsoleto e dá opor-
tunidade à subjetividade dos avaliadores 

prejudicando, algumas ve-
zes, o servidor avaliando, 
que acaba tendo a  sua 
competência profissional 
comprometida pela falta 
de transparência/clareza 
na avaliação. 

Observa-se também 
que o acompanhamento 
diário e direto por parte 
das chefias tem deixado 
muito a desejar, sendo 
que alguns, inclusive, 
nem prestam orientação e 
aproveitam a  avaliação  
para “ficar livre” do servi-
dor, principalmente, quan-
do este é muito “questio-
nador”. Isto precisa mudar urgente. 

Ações 
Judiciais:

Atualmente o Departamento Jurídico 
do SSPMS tem mais de 200 processos 
judiciais em andamento, relacionados a: 
plano de carreira (ação coletiva); horas 

extras; insalubridade, disfunção; auxílio 
doença; RTP do GMs, entre outros. Pedi-
mos paciência aos Servidores que con-
tam com ações individuais, pois as ações 
seguem rito processual e existem prazos 
e recursos que precisam ser cumpridos 
tanto pelo SSPMS quanto pelos órgãos da 
Administração Municipal, ou seja, tem que 
saber aguardar.

Reestruturação da Guarda Municipal 
finalmente vai sair do papel

O Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Sorocaba (SSPMS) e a As-
sociação dos Guardas Municipais de So-
rocaba (AGMS), concordam com o Edito-
rial do Jornal Cruzeiro do Sul, publicado 
no dia 11/03/2010, quando deixa explicita 
a necessidade de uma ampla discussão 
sobre a reestruturação da Guarda Muni-
cipal (GM) de Sorocaba, criada pela Lei 
2.626, de 04/12/1988. 

A Administração Municipal anunciou 
através do Jornal Cruzeiro do Sul, no dia 
17 de março/2010, que irá proceder a re-
estruturação da Guarda Municipal, espe-
cialmente, para definir a sua competência 
e forma atuação junto a comunidade soro-
cabana, certamente motivada pelo inúme-
ros episódios envolvendo a Corporação , 
amplamente publicados pela Imprensa.

Cabe ressaltar mais uma vez, que a Se-
cretaria de Segurança Comunitária, a qual 
está ligada a GM, foi criada pela Adminis-
tração Municipal para, no mínimo, aprimo-
rar e implementar as ações de segurança 
à população sorocabana, contudo, passa-
do um ano de sua criação, o que se vê é 
que os Guardas Municipais estão susce-
tíveis a inúmeras interpretações e criticas 
quanto a eficácia e competência profissio-
nal, refletindo diretamente na qualidade 
dos serviços prestados à comunidade so-
rocabana, como se fossem os responsá-
veis pela ausência de diretrizes quanto ao 
cumprimento de tarefas que não atendem 
plenamente aos anseios da comunidade. 

No dia 18 de março/2010, o Sindicato 
dos Servidores participou de uma “audi-
ência pública” na Câmara municipal e ex-
pressou o desejo de que além da definição 

quanto a forma e abrangência de atuação 
por parte da Corporação e pelos Guardas 
Municipais, que deverá resultar na atuali-
zação e adequação da legislação perti-
nente, é imprescindível e premente que a 
Administração Municipal também proceda 
a revisão e reestruturação dos cargos, da 
carreira, dos pisos salariais e da estrutu-
ra organizacional e operacional, para que 
a prestação de serviços com qualidade à 
população seja compatível com a valori-
zação e o reconhecimento devido a esses 
Profissionais da Segurança Comunitária.

Cumprimentos ao 
Inspetor Dias

O SSPMS e a AGMS cumprimenta ao 
Inspetor Gilson Gonçalves Dias, que foi 
nomeado pela Administração Municipal 
para assumir o Cargo de Sub Comandan-
te da Guarda Municipal. 

A nomeação do Inspetor Dias, repre-
senta na prática a valorização e o reconhe-
cimento do Profissional de Carreira, que 
pela experiência, qualificação e compro-
metimento, possui plenas condições de 
contribuir pelo desenvolvimento e pres-
tação com serviços à comunidade com 
qualidade, eficácia e eficiência. Que essa 
nova linha seja extensiva brevemente ao 
Cargo de Comandante Geral, assim tere-
mos seguramente um Quadro de Guardas 
Municipais, reconhecidos, valorizados e 
motivados para o exercício diário de suas 
funções, sendo uma importante forma de 
ascensão na carreira profissional, assim 
como ocorre em outras instituições milita-
res. 

CIPA da Prefeitura elegeu 
nova equipe para 2010/2011

A SERH e o SSPMS, agradecem e parabenizam os atuais Cipeiros que se dedicaram a 
atuar na prevenção e conscientização da segurança nos ambientes de trabalho durante o 
mandato.

Igualmente cumprimentamos todos os candidatos, independentemente de terem si-
dos eleitos, que se propuseram a assumir tal responsabilidade, incorporando os ideais 
de segurança e saúde à todos, como seus. A participação do Cipeiro como representante 
da base junto à CIPA é fundamental para que possa postar suas reclamações, sugestões, 
preocupação, críticas referentes à segurança do trabalho. 

A busca pela segurança no ambiente de trabalho, a prevenção de acidentes e doenças, 
a adoção de medidas de melhoria, a implantação de polí ticas de prevenção e a adoção de 
posturas prevencionistas compõem parte das atribuições desta equipe, que juntamente 
com o SESMT desempenha papel de difusor dos princípios essenciais para atingir e es-
tabelecer a real qualidade do ambiente de trabalho. O SSPMS aproveita para agradecer 
toda a equipe da Seção de Segurança do Trabalho/SERH, que dentro do possível estrutural 
e humano, vem trabalhando arduamente para propiciar as melhores condições de traba-
lho aos Servidores Municipais. Boa Sorte e Bom Trabalho para os Cipeiros eleitos para 
2010/2011.

MEMBROS ELEITOS REPRESENTANTES DOS FUNCIONÁRIOS

SECRETARIAS
REPRESENTANTES

TITULAR SUPLENTES

SERH / SEMES / SEF / SEJ / 
SECULT / SEMA / SECOM / 

SECID / SEJUV / SERT / SEDE / 
SEPAR / SGP / CPE

JOSUE FERREIRA DE CAMPOS 
(SEMES)

HARLEY SOARES DA ROSA (SEF)

SESCO

ALISON GRILLO AMADIO ELIANA RENGER RIBEIRO

MARCOS ANTONIO TABATINI
ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA 

JR 

SEOBE/SETRAN
JOSMAR DELGADO LIMA 

(SEOBE)
MARCOS TADEU CUNHA  

(SEOBE)

SEAD MARCOS APARECIDO PIARDI OSVALDO DAMETTO 

SES

ANTONIO SERGIO ISMAEL ANDRE JAMIL ZAMUR

MILTON PAES DE ANDRADE 
ROSA 

BETANIA MARIA DE CASTRO 
CRISTINO TEIXEIRA 

SEDU

ALEXANDRE RODRIGUES DE 
CASTRO 

JOSE DIONISIO DOS SANTOS 

MARILDA APARECIDA CORREA SONIA HELENA DOS SANTOS 



www.sspms.com.br - abril de 2010

REDE CONVENIADA - CARTÃO SSPMSCARD
NOME ENDEREÇO TELEFONE

ADVOCACIA

ADVOGADA ANA PAULA Rua Duque de Caxias, 124, 3º A Sl 34 - V. Leão 32242408

ADVOGADA LUCIANA  33114048

ALIMENTAÇÃO

CHURRASCARIA BOI BCO Rodovia Raposo Tavares, 105,5 - VL. Artura 32222838

AUTO-ESCOLA

AUTO-ESCOLA ABC

Rua Mailaski, 64 - Centro 32241264

Av. Itavuvu, 1328 e - Jd. Sta. Cecília 32114330

Av. Itavuvu, 3941- Jd. Sta. Cecília 32265602

Av. São Paulo, 40 - Além Ponte 32112202

AUTO-ESCOLA MARINA Rua Professor Toledo, 416 - Centro 32121211

CALÇADOS

AMERICAN SHOES Rua Barão do Rio Branco, 145, Centro 32325058

NICK’S CALÇADOS Bulevar Braguinha, 216 - Centro 32317333

TAQUARI

Rua Benedito Pires, 144 / Barão do Rio Branco, 41 - Centro 32336644

Av. Afonso Vergueiro, 1700, Box 213 - Shopping Sorocaba 32346124

Av. 31 de Março, 677, loja 13 - Centro - Votorantim 33435532

Av. Profa. Izoraida Marques Peres, 401, loja 129 - Esplanada Shopping 32323253

CONFECÇÕES

DIDI MODAS Rua Antonio Fernandes, 255 - Jd. Gonçalves 32374265

MAURO MODAS Rua Monsenhor João Soares, 171 - Centro 32115606

ORIGEM Av. General Osório, 1079 - V. Trujilo 32333305

RENIAR MODAS AV. Angélica, 455 - VL. Angélica 32232221

SANDRA MODAS Rua Maria Cinto de Biaggi, 164 Box 7 - Extra - Jd. Sta. Rosália 32335975

SINPLE STORE
 

Bulevar Braguinha, 102 - Centro 32335899

Bulevar Braguinha, 256 - Centro 32318921

Praça Cel. Fernando Prestes, 13 - Centro

Av. Dr. Afonso Vergueiro, 1700, Loja 42 - Shopping Sorocaba

Av. Dr. Afonso Vergueiro, 1700, Box 3 D - Shopping Sorocaba 32327833

CONFECÇÃO INFNATIL

SAORY BABY Bulevar Braguinha, 386 - Centro 32328376

COSMÉTICOS

O BOTICÁRIO
Rua da Penha, 1067 32241301

Carrefour - Chácara Sonia Maria 32117768

CURSOS 

CCBEU- CENTRO 
CULTURAL

Av. Moreira Cesar, 124 - Centro 32311212

CURSO DANÇAS

ACADEMIA PATRICIA 
TOLEDO

Rua Santos Severo Scapol, 141-A - JD. Gonçalves 32273932

FARMÁCIAS

BOTICA ORGÂNICA Rua da Penha, 1444 - V. Leão 32215553

FARMA FORT Vários endereços 32128100

FARMA IPIRANGA Av. Moreira Cesar, 397 - V. Leão 32215678

FARMA PONTE Vários endereços 32245528

GÁS DE COZINHA

AEROGÁS Av. Santos Dumont, 533- V. Angélica 33131516

LABORATÓRIOS

IDS Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 1001 - Vergueiro 33316220

MATERIAL DE NSTRUÇÃO

IRMÃOS MATIELI LTDA Rua Padre Lara de Moraes, 71 - Pinheiros 32195530

MATIELE MAT. P/ 
CONSTRUÇÃO

Rua Miguel A. Matielo, 282 - Eden 32252427

SIDNEI CESAR MATIELI 
JUNIOR EPP

Av. Itavuvu, 1867, JD. Atílio Silvano 32266303

ANDRÉ MATIELI JUNIOR 
EPP

Rua A, 1405 - Julio de Mesquita 32217967

EWELIN MARA P. MATIELI 
EPP

Av. Manoel Vieira, 2221 - Araçoiaba da Serra 32818999

NOME ENDEREÇO TELEFONE

MÉDICOS

AMAURY PROENÇA Rua Vergílio de Melo Franco, 172 - Vila Carvalho 32331711

MED TALL - CARDIOLOGISTA Rua Coronel José Prestes, 50 - Centro 32327861

ODONTOLOGIA

DENTAL UP
Rua José Maria Fontoura, l36 - Jd. Maria do Carmo 32339154

Rua Cel. José de Barros, 150 - V. Amélia 32323443

DR.MARCIA Rua Salvador Correia, 137 - Centro 32325057

ORTODONTIA

DR. JOSÉ PERBELLINI Rua Prudente de Moraes, 112 - Jd. Sta. Rosália 32325445

DR.ERICO Rua Salvador Correia, 137 - Centro 32325057

ROS - RX ODONTOLÓGICO Av. Eugenio Salerno, 507 32219217

ÓTICAS

ÓTICA ALIANÇA Bulevar Braguinha, 162 - Centro 32315220

ÓTICA PONTUAL Rua Monsenhor João Soares, 176 - Centro 32322675

ÓTICA.COM(PONTUAL) Rua Nabeck Shiroma, 195 - Jd. Emilia 32324286

MIRA ÓTICA Rua Bulevar Braguinha, 305 - Centro 32345325

PIZZARIA

FAMILIA BRESSANE 
PIZZARIA - DELIVERY

Alameda das Azaléias, 379 - JD Simus 32215622

PAPELARIAS

PQ.PAPELARIA Av. Nogueira Padilha, 1252 - V. Hortencia 32378000

PQ. INFOMÁTICA Rua São Bento, 279 - Centro 32329353

PQ. ITAVUVU Av. Itavuvu, 126 Jd. Sta. Cecília 32110060

PQ.PAPELARIA Rua Padre Luiz, 206 - Centro 32111889

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

AUTO POSTO LEISA Av. Dom Aguirre, 3465 - V. Maria do Carmo 34117460

AUTO POSTO NOVA ERA Av. Ipanema, 2900 - V. Nova Sorocaba 32232549

AUTO POSTO S. 
FRANCISCO

Rua Luiz Gama, 80 - Centro 32320015

AUTO POSTO ITAVUVU Av. Itavuvu, 1580 - Vila Carol 30125772

POSTO CIC Av. Pereira da Silva, 557 - JD. Santa Rosália 32344782

POSTO DOS TROPEIROS Av. São Paulo, 910 - Além Ponte 32277758

SUPERMERCADOS

REDE BOM LUGAR Vários endereços 32267362

REDE CORREIA Vários endereços 32347454

PARCERIA COM O SINDICATO

SEGUROS HUMBER SEGUROS Contato: Renata (sem uso do cartão)
(15) 
33277200

ESCOLA ACADEMIA 
SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 
CIÊNCIAS E LETRAS

Rua Romeu do Nascimento,777 – Jardim da Colina 3331-7201

FACULDADE PITÁGORAS AV Juscelino Kubitsckeck de Oliveira, 279 – Votorantim
(15) 
34167016

SERVIÇOS OFERECIDOS NA SEDE COM CARTÃO - NECESSÁRIO AGENDAR HORÁRIO

CABELEIREIRA Odete (agendar atendimento sede) 32193310

ODONTOLOGIA Dra. Márcia (agendar atendimento sede) 32193310

ESTÉTICA FACIAL Pellini (agendar atendimento sede) 32193310

ESTÉTICA CORPORAL
No Clube de Campo

Pellini (agendar atendimento sede) 32193310

Para utilizar a Rede Conveniada, o Sócio Titular deverá apresentar o Cartão SSPMS CARD com 
RG e assinar o comprovante de compras junto ao comerciante.

O Sócio que ainda não possui o Cartão poderá retirá-lo na Sede do Sindicato, das 8h30 às 
17h30m.

As despesas realizadas pelo Sócio com o Cartão são descontadas no holerite, de acordo com 
o limite disponibilizado previsto em lei. 

Quando o valor total não for descontado, o Sócio deverá dirigir-se a Sede para quitar o débito, 
evitando-se a inadimplência, resultando no o bloqueio do Cartão e outros procedimentos 
cabíveis.  

Observações Gerais sobre a Rede Conveniada:
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CARNAVAL 2010
Festa 1º de Maio 
no Clube de Campo Quem foi

adorou!Horário do Evento:  
das 14 às 18 hs 
Aberto aos Sócios e 
Dependentes, com 
apresentação obrigatória da 
Carteira Social do SSPMS.
Aberto aos Aposentados 
e Pensionistas com 
apresentação obrigatória da Carteira Social da 
AAPPMS.
Sorteio de Prêmios aos Sócios, com apresentação obrigatória do Cartão 
SSPMS CARD, com retirada da senha na Portaria (entrada).
Exposição e vendas pelos Conveniados à vista ou com Cartão SSPMS CARD.
Brinquedos infláveis (recreativos).
Guloseimas (mini-pizza, hot dog, algodão doce, sorvete, refrigerante, doces, 
etc).
ATENÇÃO:
As piscinas estarão fechadas. Neste dia o Clube abrirá somente às 14 hs.

FUNCIONAMENTO DO  
CLUBE DE CAMPO

PISCINAS:
As piscinas estarão fechadas a partir do 26 de 

abril e retornarão provavelmente em outubro, após a 
conclusão das obras no Clube de Campo.

APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA 
SOCIAL NA PORTARIA:

É obrigatória a apresentação da Carteira Social 
na entrada no Clube de Campo, assim como para o 
exame médico e para o uso das piscinas, indepen-
dentemente da Idade do Sócio e Dependente. 

Também deve ser apresentada Carteira Social 
para uso dos serviços oferecidos na Sede (Dentista, 
Cabeleireira, Estética Facial, etc.).

USO DOS QUIOSQUES:
Pequenos: pela ordem de chegada, sem reserva.

Grande: para grupos de 15 pessoas. Reserva deve 
ser feita pessoalmente no Clube de Campo ou por 
telefone (3228-1539), com antecedência. 

ENTRADA DE CONVIDADOS:
Autorização deve ser solicitada antecipadamente 

no Clube, pois há limitação de número de pessoas. 

Todos os visitantes deverão estar acompanhados 
do Sócio Titular e deverão se identificar na Portaria 
para entrar no Clube. O Sócio Titular assume toda 
responsabilidade pelos atos de seus Visitantes, po-
dendo ser apenado nos termos do Estatuto.

Maiores Informações no Clube: 3228-1539 das 10 
às 18 hs.

REFORMAS NO CLUBE DE 
CAMPO - TERRAÇO
Visando a melhoria e adequação das dependências do 
Clube de Campo, em especial, da área do terraço, em 
atendimento às exigências da Vigilância Sanitária, no 
período de maio a outubro/2010. 
Serão construídos: nova Cantina, banheiros adaptados 
aos portadores de deficiência, nova sala de exame médi-
co, troca do piso, entre outros ajustes. 
Aviso Importante: As atividades do terraço (videokê, jo-
gos, cantina, televisão, etc.) estarão suspensas durante a 
realização das obras. Pedimos a compreensão de todos!

Terreno do SSPMS
Foi construída a calçada e colocado  

alambrado para preservação do nosso 
patrimônio...

ACADEMIA FUNCIONARÁ ÁS SEGUNDAS-FEIRAS
Após os ajustes necessários, que  resultou  na reforma e destinação 
de vestiários próprios, entrada independente, ampliação do espaço 
físico, aquisição de novos equipamentos, entre outras ações,  a 
partir do mês de maio/2010,  atendendo a solicitação de inúmeros 
Associados e Dependentes, a Academia passará a abrir de segunda 
á sexta-feira, das 11 às 12:30 e das 13:30 às 20 hs.
Avisos Importantes: É obrigatório a apresentação de exame cardio-
lógico.
É obrigatório a realização de avaliação física  pelo Professor Jorge, 
responsável pela Academia, com agendamento prévio por telefone: 
3228-1539.


