
Diante de um cenário municipal, nacional e 
mundial de perdas de direitos dos trabalhado-
res, o STSPMP atua bravamente. O desafio tra-
zido pela pandemia afetou todos os setores, 
cobrando ações firmes por parte do Sindicato. 
E ASSIM CUMPRIMOS ESSA MISSÃO.

Com tantas perdas e dificuldades, a valori-
zação salarial não é só importante, mas neces-
sária. Além do mais, temos fiscalizado as con-
dições de trabalho nas unidades da Prefeitura.

Diante disso, atuamos para garantir nova-
mente a CIPA (Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes), que tem como principal obje-
tivo exigir um ambiente de trabalho seguro e 
adequado. Desta forma, além de proteger o 
Servidor, a população ganhará, pois os traba-
lhadores atuarão de forma segura.

COMPROMISSO HISTÓRICO
Podemos observar nosso compromisso his-

tórico com os direitos da categoria na presença 

STSPMP ATUA EM VÁRIAS FRENTES
NOSSO DNA É A LUTA

O STSPMP sempre batalhará para 
o trabalho oferecido à população 

ser de qualidade. Por isso, 
precisamos garantir equipamentos 

adequados e condições boas 
e seguras de trabalho. O Sindicato, 
por diversas vezes, acionou o MPT 
(Ministério Público do Trabalho) 
e outros órgãos de fiscalização 
e controle a fim de que fossem 

garantidos ambientes saudáveis 
e condições dignas para a atividade 
do Servidor. COBRANÇA CONTINUA!

constante dos diretores do STSPMP na base, 
atendendo os Servidores, verificando as quei-
xas, vistoriando as condições e locais de tra-
balho. São dezenas de assembleias e reuniões 
realizadas para definirmos coletivamente as 
melhores ações para o sucesso da luta.

  Cobramos soluções e fazemos denúncias 
ao Ministério Público, conselhos profissionais 
ou outras entidades quando não encontramos 
por parte da Prefeitura o empenho necessário 
para a solução de nossas demandas.

Por isso, a união e a mobilização da cate-
goria são fundamentais para avançarmos e, 
graças à essa organização mobilizamos maior 
número de Servidores para a luta. 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
AINDA HÁ MUITO A SER FEITO. Estamos 

em plena Campanha Salarial e só sairemos 
vitoriosos se nos mantivermos engajados.

AVENTE, SERVIDOR!

DENÚNCIAS SÃO 
ACATADAS NO MPT

STSPMP na Secretaria de Educação

STSPMP COBRA MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO EM ATO N A PREFEITURA

STSPMP na Secretaria de Segurança

STSPMP na Secretaria de Saúde

ENTENDA - STSPMP recebe a denúncia, ave-
rigua a denúncia e cobra solução. Prefeitura 
não resolve, caso é denunciado no MPT



ORGANIZADOS PELOS DIREITOS COLETIVOS
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

SERVIDOR(A): a função do Sindicato é orga-
nizar a luta, estudar a solução dos problemas 
que se relacionam com o trabalho, das diversas 
categorias profissionais, e cobrar o desenvolvi-
mento da solidariedade social. O Sindicato é 
um instrumento de luta e defende os interesses 
coletivos e/ou individuais dos seus integrantes.

A entidade participa como parte nos pro-
cessos judiciais, atua em Comissões para au-
xílio na elaboração de projetos de leis, fiscali-
za eleições de órgãos de controle social, como 
o Pauliprev, propõe medidas administrativas 

que auxiliem nas atividades dos Servidores e 
cumpre seu papel na luta por salários dignos, 
valorização e boas condições de trabalho.

Também é missão do Sindicato atuar com 
parcerias ou recursos próprios a fim de pro-
piciar lazer, educação, cultura e saúde aos só-
cios. E, para tanto, o STSPMP conta com exten-
sa lista de ações permanentes e cumpre o seu 
verdadeiro papel. O Sindicato visa, em última 
instância, o desenvolvimento por completo do 
trabalhador e do conjunto da sociedade. 

SEMPRE EM FRENTE!

Primamos pelo diálogo permanente, mas 
vamos ao embate, é claro! Foram dezenas de 
manifestações, protocolos, reuniões, presen-
ças constantes dos diretores na base, assem-
bleias virtuais e presenciais realizadas apenas 
nos últimos meses pela entidade. 

Contamos com o grande apoio dos asso-
ciados na empreitada, pois são eles quem 
nos dão sustentação para continuramos esse 
trabalho! Ainda há muito a ser feito.

JUNTE-SE A NÓS!
FAÇA PARTE DESTE TIME!
Além da luta pelos nossos direitos, que é 

a principal MISSÃO do Sindicato, oferecemos 
aos associados muitos benefícios exclusivos.

Ah... e se tiver dúvidas e quiser conhecer 
ainda mais do STSPMP, é só nos chamar pelo 
WhatsApp - (19) 3874.2179.

CONFIRA TAMBÉM NOSSAS AÇÕES NO:
Site: www.stspmp.com
Insta: @stspmp
Face: fb.com/stspmp
Se preferir, VENHA PESSOALMENTE à nossa 

sede: rua dos Imigrantes, 885, Pq. da Figueira.
NÃO FIQUE SÓ! FIQUE SÓCIO!

CUMPRIMOS NOSSO PAPEL COMO SINDICATO

Rodrigo Jacquet é presidente do
Sindicato dos Servidores de Paulínia

STSPMP no Hospital Municipal 

STSPMP comanda assembleia

STSPMP na luta contra PEC 32

STSPMP no Março de Luta

Jurídico atuante do STSPMP

STSPMP ganha destaque na mídia 


