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Comemoração dos 
30 anos do SSPMS

O Sindicato dos Servidores Públicos Muni-
cipais de Sorocaba (SSPMS) completa 30 anos 
de fundação em 2010 e isto é motivo de come-
moração e de muito orgulho. 

A Câmara Municipal de Sorocaba realizou 
no dia 9 de agosto uma Sessão Solene espe-
cial, proposta pelo vereador Francisco Moko 
Yabiku (PSDB), na qual foram feitas homena-
gens pelos 30 anos do Sindicato.

Durante a sessão solene, que contou com 
a presença de diversas autoridades e entidades 
sindicais de servidores e de outras categorias, 
foi feito o lançamento da REVISTA “LUTAS”, 
onde os Servidores poderão tomar conheci-
mento da história de Lutas e Conquistas dos 30 
anos do SSPMS (1980-2010). As Revistas foram 
distribuídas nos locais de trabalho. 

No dia 28 de dezembro de 1980, os Servi-
dores Municipais se organizaram e fundaram a 
Associação dos Servidores Públicos Municipais 
de Sorocaba (ASPMS), para exercerem a repre-
sentatividade do funcionalismo municipal junto 
à administração municipal, principalmente na 
defesa das necessidades e das reivindicações 
relacionadas ao reajuste salarial, melhoria das 
condições de trabalho, ampliação dos benefí-
cios entre outros. Com a promulgação da Cons-
tituição Federal em 1988, os Servidores Públi-
cos de todo o Brasil passaram a ter direito a se 
organizar e formar o Sindicato da Categoria.

Em Sorocaba, os Servidores Municipais 
que já estavam organizados e mobilizados 
através da Associação, no dia 20 de fevereiro 
de 1989, ao invés de fundar uma nova entidade, 
decidiram pela transformação da Associação 
em Sindicato (SSPMS), dando-se continuida-
de ao trabalho iniciado em 1980 e fortalecendo 
ainda mais a legitimidade e a luta da categoria 
organizada e mobilizada junto à administração 
municipal.

O atual Presidente do SSPMS, Sergio Pon-
ciano, agradeceu publicamente a todos os 
Servidores, Associados, atuais e ex Diretores, 
Funcionários da Entidade, fornecedores, con-
veniados, prestadores de serviços e os cola-
boradores que anunciaram na Revista “Lutas”, 
demonstrando confiança ao SSPMS.

Galeria dos Presidentes do SSPMS 
Período de 28/12/1980 a 31/12/2010 (30 anos):

Presidente: Antonio Silva
Mandatos: 28/12/1980 à 31/12/1981 e 

01/01/1982 à 31/12/1983
Presidente: Marcos Antonio F. Bistão
Mandatos: 01/01/1984 à 31/12/1985 e 

01/01/1988 à 31/12/1993
Presidente: Nelson Wilson (in memoriam)

Mandatos: 01/01/1986 à 16/10/1986
Presidente: Arlindo Rafael Monteiro
Mandatos: 17/10/1986 à 31/12/1987

Presidente: Genival Rodrigues da Silva
Mandatos: 01/01/1994 à 16/05/1994

Presidente: Luiz Fábio Santos
Mandatos: 17/05/1994 à 31/12/1995

Presidente: Maria Winnifred Lee Ay Sie
Mandato: 01/01/1996 à 31/12/2007.

Presidente: Sergio Ponciano de Oliveira
Mandato: 01/01/2008 à 31/12/2010

SEDE:

(015) 3219.3310
Clube de Campo:

(015) 3228-1539
Site do Sindicato:
www.sspms.com.br

Prestação de Contas
1º Semestre/2010

O Conselho Fiscal nos termos do artigo 
38, letra “b”, em reuniões realizadas nos dias 
18/05/2010 e03/08/2010, analisou, deliberou e 
aprovou a prestação de contas do 1º semes-
tre/2010, pelo Conselho Deliberativo, nos ter-
mos do artigo 37, letra “k”, do Estatuto do SS-
PMS. Os interessados poderão acessar o site: 
www.sspms.com.br, no link “O SINDICATO - 
Prestação de Contas” e obter informações mais 
detalhadas de 2009.

EDITORIAL

ELEIÇÃO SINDICAL
2010

O SSPMS, publicou no Jornal Diário de So-
rocaba, dia 21/08/2010, o Edital, destinado ao 
conhecimento de seus ASSOCIADOS (Sócios 
Titulares - Contribuintes), que nos termos do 
artigo 70, do Estatuto do Sindicato, a Diretoria 
e os Conselhos Deliberativo e Fiscal, indicaram 
os seguintes associados para comporem a Co-
missão Eleitoral da Eleição para renovação dos 
membros eletivos do Sindicato, que deveráo-
correr neste ano de 2.010: 

Membros titulares: Astor da Silva Telles Ju-
nior, Maria Winnifred Lee Ay Sie e Olavo Araújo. 
Membros suplentes: Rogério Santo de Jesuz e 
Marilda Aparecida Correa. 

O Edital da Comissão Eleitoral - 2010 foi 
assinado por Sérgio Ponciano de Oliveira - Pre-
sidente da Diretoria; Osvaldo Santos Filho - Pre-
sidente do Conselho Deliberativo; Antonio João 
Ribeiro - Presidente do Conselho Fiscal.

Edital da Eleição - Regras e Prazos para Ins-
crição: 

O Edital da Eleição do SSPMSserá publica-
do pela Comissão Eleitoral,no mês de setem-
bro/2010, no Jornal Diário de Sorocaba; será 
afixado na Sede Administrativa (Rua Hermelino 
Matarazzo nº 43), no Clube de Campo(Rua 28 
de Outubro, nº 370) e também será noticiado 
no site do Sindicato (www.sspms.com.br), de-
vendo os Associados estarem atentos aos pra-
zos e às regras estabelecidas pela Comissão 
Eleitoral-2010.

CARTÃO SSPMSCARD - Bloqueio
Solicitamos aos Sócios que utilizam os 

Convênios do Sindicato (Cartão SSPMS 
C ARD) e que não tiveram o valor total das 
compras descontado no holerite que se di-
rijam até a Sede (rua Hermelino Matarazzo 
nº 43) e efetuem o pagamento, para que não 
ocorra o bloqueio do Cartão.

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

Atualização de Limite: Obrigatório a 
apresentação do ultimo holerith pelo Sócio 
Titularna Sede para atualização do limite 
disponibilizado no Cartão (horas extra não 
entra para fins de limite).

Empréstimos para Desconto em Fo-
lha: O Servidor que for fazer empréstimo 

consignado para desconto em folhadeverá 
primeiramenteretirar uma Declaração junto 
ao Sindicatopara apresentação no Depto 
Pessoal do Órgão onde está lotado, evitan-
do-se problemas futuros. 

Eleição Sindical: Os Sócios inadim-
plentes não poderão votar e nem ser vota-
do na eleição sindical, portanto,procurem 
regularizar os seus débitos, na Sede do 
Sindicato,antes da publicação do Edital da 
Eleição 

Atenção: De acordo com oEstatuto (arti-
go 8º), os Sócios em débito, serão cobrados 
por carta e também estarão sujeitos a rece-
ber cobrança judicial, além de ter os seus 
nomes enviados para o SPC/SERASA. TIRE 
A SUA DÚVIDA PESSOALMENTE OU PELO 
TELEFONE: 3219-3310- Das 8 às 18 hs (de 
segunda a sexta-feira.)

Funcionários do SSPMS

Direção Geral:
Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Sorocaba
Jornalista Responsável: 

Rubens Pellini Filho – Mtb. 31.695
Tiragem: 12.000 exemplares

Impressão: 
Ipanema  Sistema Gráfico e Editora Ltda

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 Deliberativo:
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
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



www.sspms.com.br - agosto/setembro de 2010

Sindicato dos Servidores entregou ao Prefeito as reivindicações da categoria para inclusão na LOA 2011

Pauta para Acordo Coletivo/2011 
O Sindicato dos Servidores Municipais (SS-

PMS) protocolou no Gabinete do Prefeito (Of. 
SSPMS nº 47/10, de 14/07/2010) a pauta de rei-
vindicações do funcionalismo para ser incluída 
pelo Paço no Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(LOA), que definirá as ações para exercício de 
2011, que deverá ser protocolado na Câmara 
Municipal até o mês de setembro/2010.

Para o SSPMS este é o momento exato 
para a realização da negociação do Paço com 
a Entidade Sindical, pois durante a elaboração 
da LOA é que a Administração Municipal esta-
belece as prioridades e não há com o ignorar 
as necessidades e as demandas do funciona-
lismo, quando realmente se pretende garantir 
uma política de gestão de pessoas voltada a ter 
um quadro de servidores comprometidos, qua-
lificados, motivados e valorizados para a pres-
tação de serviços com a qualidade desejada.

Após a aprovação da LOA pela Câmara 
Municipal, que se dá no mês de novembro, o 
SSPMS fica praticamente impossibilitado de 
avançar nas negociações junto ao Paço, visto 
que a data base é janeiro, e as despesas já fo-
ram fixadas na Lei do Orçamento aprovada no 
ano anterior.

A pauta de reivindicações do 
SSPMS é a seguinte:

1. Reposição da inflação (IPC-FIPE do exercí-
cio), garantia mínima de reajuste salarial anual;
2. Aumento real de salário a titulo de valorização 
do piso salarial (ressaltando que há dois anos 
não é concedido ao funcionalismo municipal);
3. Aplicação de isonomia na evolução funcional 
a todo funcionalismo, equipara o valor da refe-

rência de 3% para 5% o percentual do valor de 
cada referência, garantindo tratamento de equi-
dade, visto que o Magistério vem recebendo 
5%, desde 1994 (Lei 4.599/94);
4. Reestruturação da Guarda Municipal (em 
fase de estudos);
5. Revisão de todos os cargos de carreiras e sa-
lários, visando melhorar e ajustar o piso salarial 
da categoria, compatível com o exercício das 
atividades profissionais e corrigir as distorções 
e disfunções existentes;
6. Seguro de Vida gratuito a todo funcionalis-
mo, como forma de valorização e proteção, 
especialmente para aqueles que atuam em ati-
vidades de risco;
7. Vale deslocamento, implantação do benefício 
aos Servidores que se locomovem (ida e volta 
ao trabalho) com veículo próprio e não utilizam 
vale transporte do sistema público de transpor-
te;
8. Auxílio Transporte, pagamento do benéfico 
aos Servidores que utilizam veículo próprio 
para o exercício e realização de atividades pro-
fissionais;
9. Ticket refeição, fornecimento aos Servidores 
que atuam em atividades/unidades externas e 
não têm acesso a refeitório com alimentação (a 
URBES já possui este benefício);
10. Assistência à Saúde aos Servidores (em 
fase de estudos), garantia de continuidade do 
atendimento pela FUNSERV, com a contribui-
ção da parte patronal;
11. Assistência Bucal (odontológica), implanta-
ção a todos os Servidores por tratar-se de ques-
tão de saúde imprescindível (celebrar parceria 
com a FUNSERV);
12. Uniformes e EPIs, continuidade do forneci-

mento periódico para todos os Servidores;
13. Reestruturação do Setor de Saúde Ocupa-
cional do Paço e do SAAE, para atendimento e 
realização de exames admissionais mais deta-
lhados, além de exames periódicos para todos 
os Servidores e implantação de programas de 
acompanhamento e reabilitação permanente 
(celebrar parceria com a FUNSERV);
14. Implantação de perícia especializada, para 
avaliação de casos específicos que estão oca-
sionando conflitos entre o Perito da Funserv, 
Saúde Ocupacional e Médico Assistente (fazer 

parceria com a FUNSERV);
15. Retorno de benefícios previstos no Estatuto 
dos Servidores, entre eles: pagamento da Grati-
ficação de Natal junto com as férias, Férias pro-
porcionais em pecúnia e agilizar o cronograma 
do pagamento da licença prêmio (observando 
a opção do Servidor).

Curso Aplicado de Administração Pública Municipal
Inscrições foram 

abertas no 
mês de agosto

A Secretaria de Gestão de Pessoas (SE-
GEP), abriu as inscrições para o processo se-
letivo para o CURSO APLICADO DE ADMINIS-
TRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL no período de 
09 a 13 de agosto 2010.

O retorno do Curso de Administração Públi-
ca Municipal, em 2009, após ter sido suspenso 
em 2005, é uma grande conquista do Sindicato 
dos Servidores, que representa não somente a 
oportunidade para o aprimoramento da capaci-
tação e aquisição de novos conhecimentos pro-
fissionais, mas também a garantia da evolução 
na carreira, por meio de mudança de referência 
salarial e oportunidade de ocupação de cargos 
de chefias exclusivos de carreira (Divisão e Se-
ção e Funções Gratificadas) e outros que exi-
gem esse requisito. 

Espera-se que a SEGEP abra mais vagas, 
pois a procura tem sido muito grande e a maio-
ria dos servidores está sedenta em participar do 
Curso.

Formatura da Tuma 
2009/10

No dia 12 de 
maio/2010, no Teatro da 
Escola Municipal Dr. Ge-
túlio Vargas, foi realizada 
a Formatura Curso Aplica-
do de Administração Pú-
blica, com a participação 
de trinta e oito Servidores 
que atuam na Prefeitura, 
no SAAE, na Funserv e na 
Câmara Municipal.

Estiveram presentes 
neste importante evento, 
o Prefeito Vitor Lippi, o Pre-
sidente da Câmara, Verea-
dor Marinho Marthe, o Vereador José Francisco 
Martinez, o Secretário de Planejamento e Ges-
tão, Rodrigo Moreno, a Secretária de Gestão 
de Pessoas, Silvana Chinelatto, os Diretores do 
CEPAM, Nélson Hervey Costa e Fernando Anto-
nio Montoro, além do Presidente do Sindicato 
dos Servidores Municipais, Sergio Ponciano de 
Oliveira e demais diretores.

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
GERENTE DE CIDADE

A SEGEP- Secretaria de Gestão de Pessoas, 
publicou Edital no JMS dia 13/08/2010, reabrin-
do inscrições para vagas remanescentes desti-
nadas aos Servidores Municipais interessados 
em  fazer o curso de Pós Graduação – Gerente 
de Cidade da FAAP.

Sindicato e Entidades em negociação com o Prefeito

Assistência à Saúde dos 
Servidores Municipais 
Desde abril/2010, a Comissão formada por 

representantes da Prefeitura, do SAAE, da FUN-
SERV, da Câmara Municipal, do Sindicato dos 
Servidores Municipais, da Associação dos Apo-
sentados e Pensionistas e da Associação dos 
Funcionários do SAAE, por meio do Decreto nº 
17.961, de 03/12/2009, vem estudando a rees-
truturação da Assistência à Saúde dos Servido-
res Municipais.

Os representantes das Entidades do funcio-
nalismo informaram aos representantes da Ad-
ministração Municipal, que irão esgotar todas 
as possibilidades jurídicas e legais para garantir 
a manutenção do atual sistema de prestação 
de assistência à saúde aos Servidores, que foi 
aprovado por mais de 97% dos Servidores, que 
fizeram a opção em permanecer no sistema.

A FUNSERV apresentou proposta à Admi-
nistração Municipal para ajustar a legislação, 
porém até o presente momento não houve con-
clusão dos trabalhos. 

As Entidades e os Servidores confiam no 
bom senso e na sensibilidade da Administração 
Municipal na busca das soluções necessárias 
visando a melhor adequação da legislação vi-
gente, em face das ações judiciais que ainda 
estão em andamento no Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. Todos devem estar aten-
tos!!!
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A Diretoria do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Sorocaba (SSPMS) e 
da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil (CTB) se reuniu no dia 10/06/2010, na 
Sede da AAFM, com aproximadamente 200 (du-
zentos) Auxiliares de Educação que atuam nas 
Unidades de Ensino da Rede Municipal, que 
prestam atendimento em Creche, Pré-escola, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio, Oficina do 
Saber e outros tipos de atendimento.

Diretores do Sindicato dos Servidores 
(SSPMS) e integrantes da Comissão dos Auxi-
liares de Educação, estiveram reunidos no dia 
12/08/2010, com o Secretário de Governo e Re-
lações Institucionais, Sr, Paulo Francisco Men-
des e efetuaram a entrega oficial do OF. SSPMS 
nº 48/2010 e do Abaixo Assinado dos Auxiliares 
de Educação, destinado ao encaminhamento 
ao Prefeito Municipal, contendo, 664 assinatu-
ras em 60 páginas, enviado aos cuidados SS-

PMS, por meio de um MOVIMENTO PACÍFICO.
Através deste manifesto, os Auxiliares de 

Educação e o SSPMS solicitam a retomada 
das negociações por parte do Poder Executivo 
com vistas ao atendimento das reivindicações/
necessidades, para que possam continuar sen-
tindo motivação no desempenho das atividades 
de EDUCADORES junto a Rede Municipal de 
Sorocaba, as quais:

- Valorização do  Piso Salarial por meio do 
reenquadramento do Grupo Ocupacional 
de AD 07 para AD 09;
- Reconhecimento Profissional com in-
clusão no Quadro do Magistério (Lei 
4.599/1994);
- Concessão de Recesso Escolar no mês 
de Julho;
- Redução de Jornada – 6 hs/dia.

Servidores da Educação 
querem valorização profissional

CONCURSO DE ACESSO 
PARA SECRETÁRIO ESCOLAR

Encontro contou com mais de 200 Auxiliares de Educação

Auxiliares de Educação em reunião com o SSPMS e CTB O SSPMS apóia a iniciativa da SEGEP e da 
SES, que publicaram as regras através da Reso-
lução SES/SEGEP nº 13/2010, publicada no dia 
13/08/2010, e espera que os Servidores da Saú-
de aproveitem essa grande oportunidade e que 
efetivamente os critérios estabelecidos possam 
dar mais transparência e organização estrutural 
e funcional para a prestação de serviços com 
qualidade junto a população sorocabana.

O SSPMS espera também que com essa re-
moção e com o ingresso dos novos, após o di-
reito de escolha pelo pessoal da casa, o déficit 
existente no quadro de enfermagem seja supri-
do definitivamente para acabar com o desgaste 
dos servidores que vem atuando com jornadas 

excessivas de horas extras. 
O próximo avanço deverá ocorrer no Pro-

grama Saúde da Família/Médico da Família, 
que igualmente deverá ter quadro próprio de 
servidores concursados. O SSPMS está acom-
panhando de perto essas providências.

No dia 17 de agosto foi realizada na Facul-
dade UNIP, a primeira etapa da remoção, ten-
do sido priorizado as vagas do SDAMU, UPHs 
(Zona Oeste e Zona Norte) e PAs. De acordo 
com a chamada de novos ingressantes, serão 
ofertadas as vagas para remoção interna, evi-
tando-se abrir “buraco e prejudicar o atendi-
mento a população. TODOS DEVEM ACOMPA-
NHAR AS POUBLICAÇÕES NO JMS.

Remoção da Rede de Saúde foi 
com critério e transparência

SES e SEGEP estabeleceram regras para 
remoção dos profissionais de enfermagem 

Servidores da 
Saúde participam 

de escolha de 
novos locais de 

trabalho

Prefeitura publica edital de inscrição

A Secretaria de Gestão de Pessoas 
(SEGEP) publicou no JMS em 06/08/2010, 
o Edital para o Concurso de Acesso de Se-
cretário Escolar.

As inscrições se enceraram no dia 16 
de agosto, destinada aos Servidores Ocu-
pantes de Cargos de Auxiliar de Educação, 
Assistente Administrativo I e II e Oficial de 
Administração, independentemente do 
local de trabalho, desde que tenham con-
cluído o estágio probatório até o início das 
inscrições e não tenha sido punido discipli-

narmente nos doze meses anteriores à data 
do termino das inscrições.

Os candidatos inscritos deverão ob-
servar os prazos e os requisitos exigidos 
no Edital e acompanharem pelo Jornal do 
Muni9cípio de Sorocaba a data da prova. O 
Sindicato deseja BOA SORTE para todos 
!!!. O Sindicato dos Servidores Municipais 
(SSPMS) comemora essa realização, pois 
trata-ser de uma conquista dos Servidores 
que pleiteavam e esperaram por muitos 
anos essa valorização profissional.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO ENTRA 
COM AÇÃO JUDICIAL CONTRA O SINDICATO 

DOS ODONTÓLOGOS DO ESTADO DE SP 
O Sindicato dos Servidores Públicos Muni-

cipais de Sorocaba (SSPMS), no final do ano 
de 2009, apresentou denúncia no Ministério 
Público do Trabalho (MPT) contra o Sindicato 
dos Odontólogos do Estado de São Paulo, que 
por meio de cartas ameaçadoras, estava exigin-
do que os Cirurgiões Dentistas do Município, 
recolhessem o Imposto Sindical (Contribuição 
Sindical), já pago corretamente ao SSPMS em 
anos anteriores.

Foram várias as audiências realizadas no 
MPT em Campinas com o Procurador e com 
os Dirigentes Sindicais de Sorocaba e de vários 
outros Sindicatos de Servidores e APCDs do 
Estado, porém o Presidente do Sindicato dos 
Odontólogos do Estado de São Paulo jamais 
compareceu, demonstrando total desrespeito 
ao MPT e às Entidades Sindicais dos Servido-
res e dos Profissionais Cirurgiões Dentistas.

Em função da recusa do Sindicato dos 
Odontólogos em regularizar sua conduta pe-
rante às Entidades Sindicais e ao MPT, o Pro-
curador do MPT – 15ª Região – Campinas, Dr. 
Nei Messias Vieira, concluiu pelo ajuizamento 

de Ação Civil Pública contra a referida Entidade, 
dando ciência ao Procurador Geral do Traba-
lho e às Entidades Denunciantes, por meio da 
Notificação de nº 169497, em face do Relatório 
datado de 19/07/2010.

O SSPMS e os demais Sindicatos e AP-
CDs estarão atentos e já informaram ao Digno 
Procurador do Trabalho que fazem questão de 
acompanhar o andamento da Ação Judicial, 
visando a reparação dos danos e constrangi-
mentos cometidos contra os nossos Colegas 
Cirurgiões Dentistas e para que seja respeitada 
a REPRESENTATIVIDADE E LEGITIMIDADE 
DA NOSSA ENTIDADE, bem como das demais 
Entidades e Sindicatos que tiveram coragem 
de denunciar as arbitrariedades cometidas por 
esse “sindicato” que jamais esteve em Soroca-
ba, e nem nas demais cidades para reivindicar 
e defender direitos e interesses dos Cirurgiões 
Dentistas junto a Administração Municipal. 

VAMOS ACOMPANHAR O ANDAMENTO 
DA AÇÃO E LEVAREMOS ATÉ AS ÚLTIMAS 
CONSEQUÊNCIAS A DEFESA DE NOSSOS 
DIREITOS. 
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Sessão Solene dos 30 anos do SSPMS

SSPMS 
presta 

homenagens
09/08/2010

Câmara homenageia ex-presidente: Winny, Genival, Arlindo, 
Nelson Wilson, Toninho, Bistão e Fábio

Vereadores Geraldo, Justi, Anselmo, Martinez, Yabiku, 
Marinho, França, Izidio e Neusa homenageiam o SSPMS Banda da Polícia Militar abrilhantou o evento

Mesa dos trabalhos: Denise Lippi, Dep. Maria Lúcia, Dep. 
Pannunzio, Pres. Marinho, Dep. Hamilton, Sec. Silvana e 
Pres. do SSPMS, Sérgio

Plenária geral das autoridades e convidados
Vereadores Yabiku e Presidente Marinho homenageiam o 
atual Presidente Sergio Ponciano

Homenagem ao Prefeito, recebida pela 
Denise Lippi e Silvana, entregue por Sergio Funcionário Rosival recebe do Nelson Vereador Martinez recebe do Bistão

Marcia Pegorelli recebe da Silmara Pedrina recebe da Isabel Silvana recebe do Genival Vereador Reis recebe do Fábio

Vereador Yabiku recebe da Winny Funcionário Ermínio recebe do Yabiku
Marisa, esposa do Yabiku, recebe da 
Maldonado Presidente Marinho recebe do Toninho Silva
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Festa de 
1º de maio 
foi um sucesso!!!
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SSPMS 
lança Revista

Lutas

Veja a 

Revista Lutas 
no nosso site:

www.sspms.com.br

30 anos de Fundação
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O Sindicato dos Servidores Muni-
cipais de Sorocaba (SSPMS) e outros 
Sindicatos filiados à CTB/Sorocaba 
estiveram presentes na Conferência 
Nacional da Classe Trabalhadora reali-
zada em São Paulo, que reuniu mais de 
30 mil trabalhadores – 01/06/2010. 

A classe trabalhadora brasileira vi-
veu um dos dias mais importantes de 
sua história. O Estádio do Pacaembu, 
em São Paulo, foi palco da segunda 
edição da Conclat, iniciativa resgatada 
pela CTB em seu Congresso de Funda-
ção — em dezembro de 2007 — e ago-
ra concretizada por mais de 30 mil tra-
balhadores e trabalhadoras de todo o 

país.Unidas, CTB, Força Sindical, Nova 
Central, CGTB e CUT demonstraram 
para a sociedade brasileira a capacida-
de de articulação das centrais sindicais 
do Brasil, ao organizar um evento da 
magnitude e importância da Conferên-
cia Nacional da Classe Trabalhadora. 

A partir desse espírito unitário foi 
possível aprovar, em uma grande As-
sembléia, a Agenda da Classe Traba-
lhadora, com vistas a um projeto nacio-
nal de desenvolvimento com soberania 
e valorização do trabalho. Foi um feito 
histórico para o SSPMS!!! 

Saiba mais sobre a Conclat aces-
sando: www.ctb.com.br 

SSPMS participou 
da CONCLAT-2010

Paço lança Projeto ambiental 
para os Funcionários Municipais

A Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria do 
Meio Ambiente (SEMA) lan-
çou no dia 09 de junho de 
2010 o Programa Ambiental 
na Administração Pública, 
intitulado “Eu Cuido do Meu 
Ambiente”.

O Programa procura 
sensibilizar os funcionários 
sobre os  aspectos ambien-
tais e a melhoria da quali-
dade do ambiente de trabalho e tem como 
objetivo difundir hábitos de economia no ser-
viço público, visando reduzir o consumo de 
energia, água, papel e descartáveis, além de 
efetuar a gestão adequada dos resíduos e da 
destinação de lâmpadas fluorescentes.

Para a execução do Programa foi insti-
tuída uma Comissão Gestora, composta por 

um representante de cada Secretaria, num 
total de 21 membros, e coordenada pela Se-
cretaria do Meio Ambiente- SEMA.

Para o Sindicato dos Servidores que 
apóia a iniciativa da SEMA, a participação de 
todos os Servidores será fundamental para 
a melhoria da qualidade do ambiente de tra-
balho.

A Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP) está preparando a Semana do Funcio-
nariando, que acontecerá no mês de outubro/10, prometendo muitas surpresas agradá-
veis para os Colegas Servidores.

Também será realizada a IV Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
– SIPAT, organizada pela Prefeitura, SAAE e URBES. 

Esse evento será muito importante para todos os funcionários e chefias, pois, la-
mentavelmente, ainda continuam ocorrendo graves acidentes de trabalho por falta de 
cuidado e de conscientização na realização das atividades diárias. As Secretarias cam-
peãs de acidentes de trabalho são: Educação, Saúde e Guarda Municipal..

VAMOS FAZER A NOSSA PARTE, PARA NÃO FICAR LAMENTANDO DEPOIS !!!

VEM AÍ O FUNCIONARIANDO 
E A SIPAT/2010
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Conforme foi anunciado no Informativo “Va-
lorização & Respeito”, de setembro/2009 e no 
mês de fevereiro/2010, o Sindicato dos Servido-
res ganhou Ação Judicial do Plano de Carreira 
no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas como 
era esperado, a Prefeitura Municipal de Soroca-
ba, recorreu da decisão aos Tribunais Superio-
res (de Brasília/DF) para não pagar a diferença 
salarial do Plano de Carreira do período de 
1992 a 2007 (para quem somou ponto e mudou 
de referência, com base na Lei nº 3.801/91 e Lei 
nº 8.346/2007).

Como todos já sabem, anúncio no Boletim 
Informativo “Valorização & Respeito”, de Janei-
ro/Fevereiro/2010, além de contar com o traba-
lho do Departamento Jurídico do SSPMS, o Sin-
dicato contratou o Escritório Brasil Borges, que 
juntos estão acompanhando o andamento dos 
recursos (Especial e Extraordinário) e fazendo a 
defesa dos direitos dos servidores, bem como 
estão lutando para executar o processo antes 
do julgamento dos recursos em Brasília, com a 
finalidade de apresentar à Administração Mu-
nicipal os valores que cada um tem a receber 
(conhecido por execução provisória). Porém, 
todos os Servidores devem entender que exis-
tem prazos judiciais e recursos que as partes, 
principalmente o Poder Público tem a obriga-
ção de utilizar, sob pena de risco de suspensão 
de pagamento por meio de liminar.

Estamos confiantes na Justiça e pedimos 
paciência a todos os Servidores da prefeitura, 
do SAAE e da FUNSERV, inclusive os Aposen-
tados e Pensionistas, pois o pagamento será 
efetuado com a devida correção. 

Avisos Importantes: Nenhum Servidor pre-
cisará pagar qualquer despesa de honorário ad-
vocatício para o Sindicato. Quando sair a deci-
são final da justiça o levantamento dos cálculos 

será efetuado pelo Escritório Brasil Borges, pois 
a Diretoria do Sindicato já reservou o dinheiro 
da Contribuição Sindical para essas despesas. 
Também esclarecemos que não é necessário a 
contratação de Advogado particular para agili-
zar o processo na justiça. Aos Servidores que 
contrataram advogados particulares deverão 
continuar tratando com os mesmos, não caben-
do ao SSPMS qualquer interferência.. 

Paço inicia estudos para reestruturação da GM
Guardas Municipais tiveram acesso aos estudos elaborados pela SESCO e 

relatório final será apresentado pela Comissão nomeada pelo Prefeito Vitor Lippi

A Secretária de Gestão de Pessoas (SE-
GEP), Dra. Silvana Chinelatto e o Secretário de 
Segurança Comunitária (SESCO), Cel José Mil-
ton da Costa, estiveram presentes na reunião 
de abertura dos trabalhos da comissão que irá 
analisar a Reestruturação da Guarda Municipal 
de Sorocaba. a Comissão foi nomeada pelo 
Prefeito através do DECRETO Nº 18.506, DE 18 
DE AGOSTO DE 2 010..

Os trabalhos da Comissão iniciou-se oficial-
mente no dia 30 de junho de 2010, na sala de 
Reuniões da SEGEP e conta com representan-
tes da Administração Municipal (SEGEP, SEJ e 
SESCO/GM), da Câmara Municipal (Vereador 
Geraldo Reis) e das Entidades Representati-
vas dos Servidores (SSPMS e AGMS). Os Se-
cretários informaram que o desejo do Prefeito 
Vitor Lippi é enviar ainda neste ano o respectivo 
Projeto de Lei para votação pela Câmara Muni-
cipal.

Os estudos da Comissão estão sendo rea-
lizados com base na Minuta de Projeto de Lei 
elaborada pelo Secretário de Segurança Comu-
nitária (SESCO), Cel. José Milton da Costa. A 
Comissão tem prazo de 60 (sessenta) dias para 
concluir os estudos.

O Sindicato dos Servidores Municipais (SS-
PMS) e a Associação dos Guardas Municipais 
(AGMS) efetuaram a distribuição da Minuta do 
Projeto de Reestruturação aos Guardas Munici-
pais, que avaliaram o conteúdo e apresentaram 
sugestões à Comissão de Estudos. As Entida-

des e os Guardas Municipais estão ansiosos e 
esperam poder avançar nas melhorias das con-
dições de trabalho e na valorização profissional, 
com a revisão do piso salarial.  Espera-se que a 
negociação seja concluída para que o impacto 
financeiro conste da LOA – 2011.

Comissão estuda 
reestruturação da GM

Atendimento do 
Departamento 

Jurídico do SSPMS de 
segunda a sexta, com 
agendamento prévio

O Depto. Jurídico do SSPMS disponibiliza 
aos Associados o atendimento jurídico na área 
trabalhista, administrativa, previdência e seguri-
dade social, no âmbito administrativo e judicial 
(Art. 1º, § 1º, Letra “d” do Estatuto Social da 
Entidade) em face da Administração Municipal 
Direta, Indireta, Autárquica, Fundacional e Câ-
mara Municipal.

ATENÇÃO SERVIDORES ASSOCIADOS 
PARA OS PRAZOS: O atendimento pelos ad-
vogados é feito mediante agendamento prévio, 
via telefone (3219-3310) ou pessoalmente, na 
sede do Sindicato (Rua Hermelino Matarazo nº 
43). Em caso de haver prazo para defesa em 
PAD, ou Estágio Probatório, o pedido de aten-
dimento deverá ser feito até o dia seguinte ao 
recebimento da notificação, sendo que quando 
este se der na na 6ª feira (o que tem sido praxe 
da PMS), os servidores devem procurar o DJ do 
SSPMS na 2ª feira sem falta. 

SINDICATO GANHOU AÇÃO 
DOS VIGIAS DA PREFEITURA

Depois de longos 07 (sete) anos de discus-
são judicial, o Sindicato informa que já foi envia-
do à Justiça (7ª Vara Cível) os valores devidos à 
cada um dos 148 Vigias Patrimoniais, referente 
as horas de refeição. O Sindicato contratou um 
Escritório especializado para confecção dos 
cálculos, os quais deverão ser analisados pela 
Prefeitura para o pagamento. Pedimos um pou-
co mais de paciências aos nossos colegas de 
Trabalho, pois o seu direito está garantido. Obri-
gado aos Servidores que confiaram em nossa 
Entidade em mais esta Luta e Conquista!!!!

Seminário Guardas 
Municipais e Segurança 

Pública (Marcha Azul 
Marinho - Brasília 

27/05/2010)

Sorocaba esteve presente Na Marcha Azul 
Marinho e no Seminário Guardas Municipais e 
Segurança Pública, realizados em Brasília, no 
dia 27/05/2010, através do Diretor de Relações 
Públicas do Sindicato de Servidores Públicos 
Municipais de Sorocaba (SSPMS), Jurandy 
Gomes da Silva, do Presidente da Associação 
dos Guardas Municipais de Sorocaba (AGMS), 
Charles Celestino e dos Guardas Municipais de 
Sorocaba: Alamino, Alonso e Castro.

Os eventos foram realizados pela ONG SOS 
Segurança dá Vida, sob a Presidência de Mau-
rício Domingos Naval, com o apoio de diversas 
Centrais Sindicais e da Federação dos Sindica-
tos dos Servidores Públicos Municipais de São 
Paulo – FEESP-MES, contando com grande nú-
mero de Guardas Municipais dos Municípios e 
dos Estados, pela defesa e aprovação da PEC 
534/2002.

Sindicato e 
escritório 
Brasil Borges 
avaliam 
andamento da 
Ação Judicial

Plano de Carreira está em fase de julgamento final
Ação Coletiva contempla todos os Servidores da Prefeitura, do SAAE e da FUNSERV
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Após longo período de 
negociação, que envolveu o 
Sindicato, a URBES e o Mi-
nistério Público do Trabalho, 
foram contratados novos 
funcionários para atuarem na 
área administrativa e nos cai-
xas dos Terminas de Ônibus, 
em substituição aos trabalha-
dores terceirizados.

A URBES realizou o pro-
cesso seletivo e os candida-
tos aprovados e classifica-
dos foram chamados e, após 
receberem o treinamento de 
integração, já estão atuando 
em suas funções. 

Termo de Ajuste de Conduta

Em audiência realizada no Ministério Público do Trabalho, no dia 26/08/2010, a URBES assinou 
junto ao Procurador do Trabalho, Dr. Silvio Beltramelli Neto, na presença dos Diretores do Sindica-
to, o Termo de Ajuste de Conduta nº 8122/2010, que prevê o fim da contratação de trabalhadores 
terceirizados, que atualmente atuam no trabalho de apoio de orientadores e fiscais. A URBES de-
verá realizar Processo Seletivo para substituir os atuais terceirizados até 30/03/2011. O SSPMS 
assumiu o compromisso de acompanhar o cumprimento do TAC.

A premiação busca valorizar os melhores 
trabalhos desenvolvidos pela Prefeitura e vol-
tados para um melhor atendimento da comu-
nidade. Para isso, são avaliados os processos 
de gestão de sucesso desenvolvidos pelas 
secretarias municipais, instituições públicas 
e autarquias, bem como a desburocratização 
do serviço público. O Sindicato dos Servidores 
apóia integralmente esse evento, pois é uma 
importante iniciativa de valorização e reconhe-
cimento da capacidade profissional do funcio-

nalismo municipal. A cerimônia de premiação 
será no dia 17 de setembro/2010, às 19h, no Te-
atro Municipal e as modalidades que receberão 
prêmios são as ações desenvolvidas pelos fun-
cionários municipais na gestão das unidades e 
na melhoria dos seus processos de trabalhos.  

Independentemente de quem vai receber 
o prêmio, para o Sindicato todos os Servidores 
são merecedores do reconhecimento e dos 
cumprimentos. PARABÉNS AOS SERVIDORES 
E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL!!!

Prêmio Sorocaba de 
Gestão Pública/2010

Pelo terceiro ano consecutivo, os Servidores tem a oportunidade de mostrar 
sua capacidade profissional e melhorar a qualidade dos serviços

Servidores que participaram do Prêmio em 2009

Prefeito inaugurou novo 
refeitório do SAAE

Um almoço reunindo o prefeito Vitor Lip-
pi; secretários municipais; o diretor Geraldo 
Caiuby e funcionários da Autarquia, marcou no 
dia 13/05/2010 a inauguração do novo refeitório 
da sede administrativa do SAAE.

O Sindicato dos Servidores Municipais 
(SSPMS) cumprimenta a diretoria do SAAE e 
o Prefeito pela entrega do novo refeitório aos 
Funcionários da Autarquia, que passam a con-
tar com um local mais digno e prazeroso para 
efetuarem as suas refeições.

Ajudantes Gerais foi 
feita a justiça salarial

Finalmente, com o apoio da Câmara Mu-
nicipal, através de emenda apresentada pelo 
Vereador José Francisco Martinez, foi feita a 
valorização salarial dos Ajudantes Gerais (OP 
05) do SAAE, que passaram a receber o mes-
mo salário dos Ajudantes de Serviços, ou seja, 
todos agora estão na mesma classe salarial de 
OP 07. 

O Sindicato dos Servidores e a Associação 
dos Funcionários do SAAE, agradecem ao Vere-
ador Martinez e a todos os demais Vereadores, 
pois essa conquista é mais do que justa, pois 
todos exerciam as mesmas atividades (equi-
pe de rua) e havia diferenciação salarial muito 
grande entre os Servidores. 

Servidores do SAAE aguardam 
a reestruturação dos demais cargos
Desde 2009, as Diretorias do Sindicato dos 

Servidores Municipais (SSPMS e da Associa-
ção dos Funcionários do SAAE, em reunião 
com os  diretores da Autarquia, vem cobrando 
providências de melhoria da gestão funcional e 
estrutural. Cabe lembrar que são muitos os pro-
cessos ajuizados pelos Servidores em face das 
disfunções e outras reivindicações, que preci-
sam ser ajustadas mediante por meio de uma 
grande reformulação na legislação do QUADRO 
DE FUNCIONÁRIOS, CARGOS E SALÁRIOS.

Outra questão muito séria, é a situação da 
precariedade das unidades externas de traba-
lho (Vila Haro, Sevilha, Barão, Drenagem), pois 
optou-se em investir valores altíssimos no CEN-
TRO OPERACIONAL (antigo prédio da Kassu-
ga) que passará a abrigar todas as unidades 
externas. O Diretor do SAAE, informou que as 
obras estão em fase de conclusão e que as uni-
dades serão transferidas por etapa. O SSPMS 
espera que além da facilidade para controle e 
operacionalização dos serviços, também seja 
dada especial atenção quanto ao transporte 
dos funcionários, além da garantia de forneci-
mento adequado de acomodações, condições 
de segurança, refeição, lazer e outras necessi-
dades.

URBES contratou novos funcionários

SAAE promoveu palestra sobre 
segurança e responsabilidades
A palestra que teve como objetivo am-

pliar e aprimorar as informações relaciona-
das à segurança no trabalho dos seus ser-
vidores, foi promovida pelo SAAE no dia 04 
de agosto, no auditório da ETE S-1. O tema 
“Reparação do Dano e Implicações Crimi-
nais por Acidentes do Trabalho”, foi dirigido 
aos chefes e encarregados da autarquia.

 Apresentada pelo advogado Luís Au-
gusto de Bruin, especializado em Direito 
Trabalhista e Previdenciário, a palestra abor-
dou a importância do comprometimento 
de todos os funcionários com as causas da 

prevenção dos acidentes no trabalho, e não 
somente daqueles que atuam diretamente 
na área, como os engenheiros e técnicos de 
segurança.

Os Diretores do Sindicato estiveram 
presentes na palestra e cumprimentaram a 
Autarquia pela iniciativa, pois somente com 
a conscientização e o comprometimento de 
TODOS OS SERVIDORES, independente-
mente da função que exerçam e das ativida-
des que desenvolvem, é que será possível 
TER UM AMBIENTE SEGURO”, falou o Pre-
sidente Sergio Ponciano.
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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 Rua Menaldo C. Rodrigues Marques, 537 - PQ. Das Laranjeiras 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

SIMPLE 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

INFORMÁTICA

MC INFORMÁTICA AV: Itavuvu, 3799 32398296

LABORATÓRIOS

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

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

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

5 IRMÃOS MATIELI MAT.P/ 
CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Manoel Vieira, 2221 - Araçoiaba da Serra 32818999

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 ODONTOLOGIA 
SOROCABA LTDA

Rua Salvador Correia, 137 - Centro 32325057

ORTODONTIA

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

NOME ENDEREÇO TELEFONE

DR.ERICO Rua Salvador Correia, 137 - Centro 32325057

ROS - RX ODONTOLÓGICO Av. Eugenio Salerno, 507 32219217

ODONTO MAXX-
ODONTOLOGIA E ESTÉTICA 

Rua Voluntários de Sorocaba, 166 – Centro 33887597

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

PAPELARIA CAMPOS SILVA 
LTDA EPP-PQ.PADILHA

Av. Nogueira Padilha, 1256 – V. Hortencia 32378000

PARQUE PAPELARIA LTDA EPP 
PQ.SÃO BENTO

Rua São Bento, 279 – Centro 32329353

PARQUE PAP. ITAVUVU LTDA 
EPP-PQ.ITAVUVU

Av. Itavuvu, 126 – Vila Olimpia 32110060

PARQUE PAPELARIA LTDA 
EPP-PQ. PADRE LUIZ

Rua Padre Luiz, 203 – Centro 32111153

PAPELARIA CAMPOS SILVA 
LTDA-PQ.OLAVO BILAC

Rua Olavo Bilac, 274 – Vila Santana 32333555

PAPELARIA SPH LTDA ME 
– PARQUE EXTRA

Rua Maria Cinto de Biaggi,164- Loja 5- Santa Rosália 32117876

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

SERVIÇOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS

RW - CAR Rua Padre Madureira, 578 – JD. Pelegrino 32271819

SUPERMERCADOS

REDE BOM LUGAR Vários endereços 32267362

REDE CORREIA Vários endereços 32347454

SERV. TOUCADOR - VENDAS, ACESSÓRIOS, BOLSAS e CALÇADOS

ZI- CABELOS & PRESENTES Rua Hermelino Matarazzo, 89 – Vila Gagliard 30127636

PARCERIA COM O SINDICATO

SEGUROS HUMBER SEGUROS Contato: Renata (sem uso do cartão) 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 34167016

AGÊNCIA DE VIAGENS D’LLA 
ROCHE

-
32338823 
81261908

SERVIÇOS FUNERÁRIOS 
- OFEBAS

Rua Braz Cubas, 61 – Santa Rosália 32244511

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

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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Academia do Clube foi 
totalmente reformada

FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE CAMPO
É obrigatória a apresentação da Carteira Social na entrada no Clube de Campo.

PISCINAS (reabertura outubro/2010):
Terça a Sexta ................................................................... 9h30 às 18h00
Sábado, domingo e feriado ................................................ 9h30 às 18h

No horário de verão: As piscinas fecharão 30 minutos mais tarde.

Exame Médico obrigatório do SSPMS: 
Somente aos sábados e domingos das 10h30 às 14h30, com apresen-
tação obrigatória da Carteira Social e em traje de banho.

Valor do Exame:  R$ 5,00 (somente com pagamento à vista ou com o 
Cartão SSPMS CARD, para quem tem limite).

Atenção: A partir de outubro/2010, não será mais feito anotação para 
posterior lançamento do valor pelo SSPMS.

Uso dos Armários: Cada um deverá levar o seu cadeado e responsa-
bilizar-se pelo o mesmo.

Uso dos Quiosques no Clube de Campo
Pequenos: pela ordem de chegada, sem reserva.

Grandes: para grupos de 15 pessoas cada.  

Reserva deve ser feita pessoalmente no Clube de Campo ou por tele-
fone (3228-1539), com antecedência. OBS. Obrigatória a presença do 
Sócio titular para uso dos quiosques.

Entrada de Visitantes- Convidados
A autorização para visita  deve ser solicitada antecipadamente no Clu-
be, pois há limitação de número de pessoas.  Todos os visitantes/con-
vidados deverão estar acompanhados do  Sócio Titular e deverão se 
identificar na Portaria para  entrar no Clube. 

O Sócio Titular assume total responsabilidade pelos atos de seus con-
vidados, podendo ser punido nos termos do Novo Estatuto.  

O agendamento de visitante/convidado ocorre por sistema de rodízio 
e  cronograma de atendimento. Maiores Informações no Clube: 3228-
1539 das 10 às 18 hs.

Foram trocadas todas as janelas;  foi trocado  o 
piso antigo por piso de  borracha; adquiridos mais  
equipamentos novos; reformados vestiários passando 
a ser exclusivo da  Academia, etc.

Horários de Funcionamento da Academia:
Segunda a Sexta: 11h00 às 12h30 

e das 13h30  às 20h00

- Avaliação Física mediante agendamento pré-
vio com o Professor.
- Apresentação de Exame Médico cardiológico 
é obrigatória (renovação anual).
Uso dos Armários: Cada um deverá se respon-
sabilizar por levar o seu cadeado.
Venham desfrutar desse lindo espaço!!!
Mais informações: 3228-1539

FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE CAMPO

COMO ASSOCIAR-SE AO NOSSO SINDICATO:Preenchimento e entrega de formulário próprio (Fi-
cha de Inscrição) na Sede ( Rua Hermelino Matara-
zzo nº 43 - Além Linha - Próximo ao Terminal San-
to Antonio - em frente a Escola Municipal Matheus 
Maylasky).
Apresentar junto com a Ficha na Sede, o original 
e a cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, 
holerite, certidão de casamento ou nascimento 
dos filhos e outros documentos Comprobatórios.
OBS. Para os dependentes existem regras específi-
cas, favor consultar a Sede.02 fotos do sócio e 01 de cada dependente.Valor da Mensalidade: 1% (um por cento) do salário 

base, descontado em holerith.Dependente Extra: Valor Mensal fixo de R$ 10,40, 
descontado em holerite.
Maiores Informações na Sede: 3219-3310. Horário de atendimento: das 8h00 às 17h30 hs.

Obras no Clube de Campo
Valorizando o nosso Patrimônio

Conforme anunciado no Boletim Informativo do mês de 
abril/2010, depois de dois anos de planejamento, reserva de recur-
sos financeiros (a base de muito sacrifício e economia) estamos 
realizando vários serviços de adequação, reformas, ampliações e 
instalações nas dependências do Clube de Campo do SSPMS, que 
beneficiarão os associados e dependentes, com aplica-
ção de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos 
mil reais), sendo: 

• Nova sala de exame médico;
• Construção da nova lanchonete, atendendo às 
exigências da Vigilância Sanitária;
• Novos banheiros no terraço, com adaptação de 
necessidades especiais;
• Nova sala de exame médico, com recepção;
• Revitalização do jardim externo, com ampliação da 
área livre (gramado para circulação).

PEDIDO DE COMPREENSÃO: A Diretoria pede 
compreensão por parte dos associados e dependentes 
durante este período, para que as obras possam ser exe-
cutadas com a qualidade desejada. Se não houver con-
tratempo, a reabertura do Clube de Campo, com todas as 
benfeitorias deverá ocorrer no início mês de outubro. 

A entrega das novas obras e a reabertura das piscinas 
deverão  ocorrer no início do mês de outubro/2010

Reabertura das piscinas
com previsão para outubro

Pedimos que os Sócios e Dependentes procurem obter 
a confirmação da data de reabertura das piscinas via te-
lefone (3228-1539), pois pode haver problema de con-
tratempo.


