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CSPM EXPANDE TRABALHO EM
14 ESTADOS. META É AVANÇAR!
Encontros permanentes, criações de federações e subsede, entrega de novos veículos, entre outras
ações, consolidam o trabalho permanente da nossa Confederação em prol do fortalecimento do setor

28 DE ABRIL - Reunimos lideranças de 14 Estados do País, em Cuiabá, para planejar ações dos próximos meses da CSPM
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A Confederação Nacional dos
Servidores Públicos Municipais
(CSPM) é uma entidade recen-
te. Surgiu no final de 2012, com
o compromisso de organizar o
setor público municipal do País.

Nos últimos anos, apesar dos
poucos recursos, tem investido
num projeto de fortalecimento
das entidades filiadas, indepen-
dentemente do tamanho.

Em abril passado, nos reunimos
em Cuiabá, no Mato Grosso, para
reafirmar nossos compromissos
e traçar um planejamento a fim
de ampliar o trabalho.

Muitas das definições estabe-
lecidas no evento, como a cria-
ção de federações e o surgimen-
to de subsedes, já saíram do pa-
pel e hoje são reais.

Aires Ribeiro, presidente da
CSPM, afirma: “A vontade de
crescer supera qualquer dificul-
dade que tenta nos parar. O gru-
po está focado e visando o bem
dos Servidores municipais”.

Veja nas páginas seguintes

 ENTREGAMOS MAIS UM VEÍCULO ZERO. OS CONTEMPLADOS SÃO OS
DIRIGENTES DA FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO

Nosso presidente Aires Ri-
beiro cumpre promessa e en-
trega mais um veículo zero
para uma Federação filiada.

Agora, os companheiros do
Espírito Santo terão mais es-
sa ferramenta para ampliar o
trabalho da CSPM no Estado
e trazer novos filiados para
somar a este projeto de orga-
nização e fortalecimento do
setor público municipal.

        Saiba mais na página 3Lideranças comemoram a criação da 1ª
subsede da Confederação, na Paraíba
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UM PROJETO PARA O BRASIL

Editorial
AIRES RIBEIRO é pre-

sidente da CSPM (Confe-
deração Nacional dos Ser-
vidores Públicos Munici-
pais), presidente da Fess-
pmesp (Federação dos
Sindicatos dos Servidores
Públicos Municipais do
Estado de São Paulo) e di-
retor financeiro da Pública
- Central do Servidor.

Companheiro(a): ao pensar
o projeto Confederação, seus
alcances e dimensões, fico
com a certeza que, sem dúvi-
da alguma, vai mudar o Brasil.

Tenho andado por muitos Es-
tados e municípios deste País,
e encontrei nesta caminhada
diversos problemas a serem
resolvidos, grandes injustiças
sendo cometidas, várias ilega-
lidades e constantes abusos.

Mas, por outro lado, encon-
trei também pessoas de fibra
e coragem que travam suas
batalhas diárias com toda a di-
ficuldade, não se acovardam
e  vão à luta sempre.

Este quadro, onde temos os
trabalhadores de um lado, com
suas entidades e poucos re-
cursos, e do outro os gestores
públicos com poderes político
e econômico, só existe uma
forma de corrigir este dese-
quilíbrio: são as entidades de
2º e 3º graus, ou seja, Fede-
rações e Confederação, inves-
tirem na base e no fortaleci-
mento dos Sindicatos.

E nós, da CSPM (Confede-
ração Nacional dos Servido-
res Públicos Municipais), nos
apresentamos com esta pro-
posta, de buscar aliados, atra-

FEDERAÇÃO DO SERGIPE

NASCE COM O APOIO DA CSPM

ir recursos e investir forte na
regularização das entidades,
na formação do dirigente, na
estruturação das Federa-
ções e Sindicatos.

A Confederação também
tem que fazer o que lhe com-
pete: utilizar suas prerroga-
tivas, como ingressar com
ADIs (Ação Direta de Incons-
titucionalidade) para defen-
der os trabalhadores.

Ao encontrar o equilíbrio
das forças, vamos conse-
guir a valorização do Servi-
dor público municipal, a me-
lhoria na prestação dos ser-
viços, o bom uso dos recur-
sos públicos, além de ser-
viços de qualidade e cida-
des melhores com um País
mais justo e igualitário.

Temos a consciência das
dificuldades que vamos en-
contrar pelo caminho. Mas,
com muito trabalho e plane-
jamento, ouvindo propostas
de dirigentes de todas as
regiões, encontraremos um
caminho seguro a seguir.

Por fim, nossa Confedera-
ção não é somente um pro-
jeto sindical, mas um proje-
to para um Brasil melhor.

Junte-se a nós!

Com o apoio da nossa Confe-
deração, dia 24 de junho, na
sede do Sindicato de Areia Bran-
ca, Francisco Sérgio Matos Ta-
vares, conhecido como Sérgio
do Catete, reuniu várias lideran-
ças para oficializar a fundação
da Fesspmese - Federação dos
Sindicatos dos Servidores Pú-
blicos Municipais do Sergipe.

Nosso presidente Aires Ribei-
ro participou da fundação e co-
locou toda a estrutura da CSPM
à disposição dos companheiros
sempre que precisarem.

 PROTAGONISTAS - Os diri-
gentes dos Sindicatos de Japoa-
tã, Laranjeiras, Neópolis, Porto da
Folha e Riachão do Dantas com-
põem a formação da diretoria.

Com a participação das enti-
dades, foi possível deliberar so-
bre o estatuto da nova Federa-
ção, atribuição dos cargos e os
projetos futuros de trabalho.

Para que tudo fosse feito con-
forme exigências do Ministério do
Trabalho e Emprego, o assessor
técnico da CSPM, Cláudio Bertol-
lo, esteve presente na fundação.

SERGIPE - Aires, presidente da CSPM, os coordenadores do Estado, Jair e Sérgio,
além da assessoria técnica da Confederação, marcam presença na fundação

PARAÍBA - Nosso presidente Aires com os companheiros Neto, Dr. Nilton, Leidimar,
Chico, Toninho, Formiga, Rafael e a Raimunda, que ficará responsável pela subsede

INAUGURAMOS SUBSEDE NA PARAÍBA
Nosso presidente Aires Ribei-

ro inaugurou, dia 17 de junho, a
primeira subsede da CSPM. A
sucursal fica localizada em Sou-
sa, na Paraíba, e inicialmente vai
oferecer suporte a todos os filia-
dos da região Nordeste.

Participaram o coordenador
estadual da CSPM na Paraíba,
José Raimundo Neto, e o presi-
dente da Federação dos Sindi-
catos dos Servidores da Paraí-
ba (Fespem), Francisco de As-
sis Pereira, o Chico do Sintram.
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ENTREGAMOS OUTRO VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO
MAIS UMA PROMESSA CUMPRIDA

Mais uma ação eficiente da
nossa Confederação contempla
uma entidade filiada. Agora, os
companheiros da Federação
dos Servidores do Espírito San-
to têm um veículo zero-quilôme-
tro para divulgar o trabalho de
ambas instituições no Estado.

“No início de 2015, assumimos
o compromisso de contemplar
as Federações do Mato Grosso,
primeiramente, e depois a do
Espírito Santo. E honramos com
a nossa palavra”, afirma o pre-
sidente Aires Ribeiro.

MATO GROSSO - Para a Fes-
spment entregamos o veículo du-
rante seminário que ocorreu em
Cuiabá, em setembro de 2015.

ESPÍRITO SANTO - Já a Fes-
pufemes foi alcançada no início
de julho e a entrega ocorreu na
sede Administrativa da CSPM.
Estiveram presentes nossos di-
retores Denilson Bandeira e
Cláudio A. dos Santos (Ted).

“Não paramos por aí. Outras
Federações ligadas à CSPM
serão atendidas em breve. Esse
é mais um compromisso a ser
cumprido”, enfatiza Ted.

DOIS VEÍCULOS - As Federa-
ções dos Sindicatos dos Ser-
vidores do Mato Grosso (Fes-
spment) e do Espírito Santo
(Fespufemes) foram contem-
pladas com os veículos com-
prados pela nossa Confede-
ração. A meta da diretoria da
CSPM é contemplar outras
Federações filiadas, a fim de
expandir o trabalho em prol
do fortalecimento e organiza-
ção do setor em todo o País

ASSISTA AO VÍDEO DA
ENTREGA DA DUSTER
Dia 11 de julho, a
equipe de comu-
nicação da CSPM
registrou a entre-
ga do veículo ze-
ro e produziu um
vídeo. CONFIRA!

CSPM ALCANÇA
A MARCA DE 88

ENTIDADES FILIADAS
Nossa Confederação alcan-

çou a marca de 88 entidades
filiadas. Mesmo com poucos
recursos, temos crescido en-
raizados, com entidades re-
gularizadas e de acordo com
as exigências do Ministério
do Trabalho e Emprego.

Temos a melhor equipe téc-
nica do País e um grupo forte
de dirigentes comprometidos
em ampliar cada vez mais o
número de filiados. Vamos
crescer ainda mais, sem per-
der o foco e conscientes de
nossa responsabilidade.

11 DE NOVEMBRO DE 2015 - Estivemos na fundação da Federação do Piauí

PROTAGONIZAMOS A FUNDAÇÃO DA FESSPMEPI
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PIAUÍ

Com o total apoio da CSPM, a
Federação dos Servidores Públi-
cos Municipais do Piauí - Fessp-
mepi - hoje é uma realidade.

Dia 11 de novembro de 2015,
no município de Água Branca
(PI), nosso presidente Aires Ri-
beiro esteve reunido com lide-
ranças da região para consoli-
dar a fundação da entidade, que
já nasce como nossa filiada.

Com oito meses desde sua fun-
dação, a Fesspmepi conta com
cerca de 30 Sindicatos em seu
quadro de associados. E com o
suporte da CSPM, muitos deles
contaram com nossa assesso-

ria técnica para regularizar a si-
tuação e atualizar suas infor-
mações junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).

O presidente da CSPM, Aires
Ribeiro, afirma: “A entidade nas-

ceu forte e com a participação de
pessoas extremamente compro-
missadas em organizar e forta-
lecer o setor no Estado. Confia-
mos no trabalho desses dirigen-
tes. Os resultados já são reais”.
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DIRIGENTES DO SETOR COMENFALA, BRASIL
A equipe de comunicação da CSPM ouviu dirigentes do setor público municipal de todo 

“A Confederação tem papel
importante no fortalecimento
da classe trabalhadora, inclu-
sive das entidades do setor
público. Por meio desse res-
paldo, conseguimos valorizar
e defender toda a categoria
e juntos lutarmos por um fun-
cionalismo cada vez mais
valorizado e respeitado, com
direitos concretos.”

Valdinei de Sousa é mais co-
nhecido como Chê do Sertão,
da cidade de Canudos/BA

BAHIA

“A CSPM veio para ficar e
ocupar um espaço que es-
tava vazio há muito tempo.
Hoje temos uma Confedera-
ção comprometida com o
setor público e que nos re-
presenta, pois é composta de
pessoas gabaritadas e que
fazem um trabalho sério. E eu
já faço parte deste time. Um
time que veio para ganhar.”

Jair Lima é dirigente em Gua-
rulhos/SP e coordenador nos
Estados de Alagoas e Sergipe

ALAGOAS/SERGIPE

“A CSPM atende a neces-
sidade da unidade das enti-
dades representativas do
setor municipalista. Todo o
apoio oferecido pela Confe-
deração é extremamente
importante para continuar-
mos ampliando nosso traba-
lho em prol do fortalecimen-
to do funcionalismo. Esta-
mos no caminho certo.”

Chico do Sintram é um ex-
periente dirigente do setor pú-
blico municipal da Paraíba

PARAÍBA

“Após nos aproximarmos
do presidente Aires Ribeiro,
líder máximo da CSPM, sen-
timos que agora temos com
quem contar na luta contra os
poderosos nos pequenos mu-
nicípios. Percebemos que te-
mos um incentivo maior na
luta por valorização no Esta-
do, que é um dos mais po-
bres e distantes do País.”

Jordânio Pinho é dirigente no
município de Sigefredo Pache-
co/PI e coordenador regional

PIAUÍ

“O surgimento da CSPM
em nosso Estado foi a me-
lhor coisa que nos aconte-
ceu, pois uma outra entida-
de nunca nos representou.
Agora estamos fortalecidos
e bem assessorados. Só te-
nho a agradecer a todos os
dirigentes, inclusive o presi-
dente Aires Ribeiro por todo
o suporte oferecido.”

Lúcio Freitas da Silva é diri-
gente do Sindicato de São Jo-
sé da Coroa Grande/PE

PERNAMBUCO

“A Confederação é uma
entidade que luta, verdadei-
ramente, pelos principais an-
seios do funcionalismo. Que-
remos ampliar os trabalhos
em prol de novas conquistas.
A luta é árdua, sem dúvida,
mas com apoio de um grupo
forte que vem sendo forma-
do, estaremos em breve com
ampla atuação no Brasil.”

Cláudio Aparecido dos San-
tos (Ted) é diretor da CSPM e
coordenador no Rio G. do Sul

RIO GRANDE DO SUL

“Precisamos avançar mui-
to, porque as Administrações
querem perdurar um funcio-
nalismo escravo e sem di-
reitos. Estávamos à deriva e
deixados de lado. Porém, a-
pós a chegada da CSPM, es-
tamos mais fortes, traçando
estratégias para combater
injustiças e avançar com ga-
nhos merecidos.”

Elismarcis Ribeiro Campos
é dirigente do Sindicato dos
Servidores de Aguanil/MG

MINAS GERAIS

“A CSPM é uma Confede-
ração parceira e que tem ga-
rantido muitos avanços para
os Servidores municipais bra-
sileiros. Acredito num funcio-
nalismo mais forte e atuante
sob a cobertura de uma en-
tidade valorosa como a nos-
sa. Tenho muito orgulho em
ter iniciado e fazer parte des-
te projeto vitorioso.”

Pastor José Gilson Estevão
é vice-presidente da CSPM e
dirigente no Espírito Santo

ESPÍRITO SANTO
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NTAM O TRABALHO DA NOSSA CONFEDERAÇÃO
o País para saber o que eles pensam do trabalho realizado até aqui. Vale a pena conferir!

“A CSPM vem oxigenada,
com nova mentalidade. Pro-
cura auxiliar ao máximo seus
filiados. O investimento na
qualificação de seus dirigen-
tes é outro destaque que for-
talece o setor e torna as ne-
gociações e conquistas bem
mais abrangentes. Dirigen-
te preparado é categoria me-
lhor representada.”

José Raimundo (Schell) é di-
rigente em São Vicente e coor-
denador no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO

“A CSPM tem papel im-
portante na articulação polí-
tica e criação de projetos pa-
ra promoção dos Sindicatos
e Federações. E, acima de
tudo, por meio de lutas, as-
segura diversas conquistas,
garantindo inúmeros direitos
à categoria. Pelo que temos
acompanhado e participado,
ela cumpre seu papel.”

Katiuscia de Carvalho é pre-
sidente em exercício do Sindi-
cato de Barreiras/BA

BAHIA

“O bom trabalho de expan-
são da CSPM desenvolvido
até o momento é extrema-
mente promissor, pois orien-
ta e regulariza Sindicatos e
Federações. Sem dúvida al-
guma, era isso que estava
faltando para nós. Classifico
o trabalho como nota dez e
tenho certeza que vai cres-
cer mais nos próximos anos.”

Nairton Laucksen é dirigen-
te do Rio Grande do Sul e co-
ordenador regional no Estado

RIO GRANDE DO SUL

“Essa é a única Confede-
ração que efetivamente re-
presenta a base dos Servi-
dores municipais em todo o
País. A CSPM está de para-
béns em organizar e unir a
categoria. Além disso, tem
feito um trabalho forte de co-
municação para divulgar a
atuação dos companheiros
em cada canto do Brasil.”

Denilson Bandeira é diretor
de imprensa da CSPM e coor-
denador no Estado do Piauí

PIAUÍ

“Por conta de um momen-
to político delicado, além da
estagnação, o funcionalismo
precisa mais do que nunca
de uma entidade verdadeira-
mente representativa. Tenho
certeza que a Confederação
vem ocupando, com muito
trabalho, cada vez mais, seu
espaço merecido neste ce-
nário tão desfavorável.”

Nedilson Maciel é secretário
da CSPM e presidente da Fe-
deração do Mato Grosso

MATO GROSSO

“É gratificante fazer parte
de um grupo de dirigentes en-
gajados na luta permanente
por um funcionalismo melhor.
Fico contente em ver a cada
dia maior atuação em dife-
rentes regiões do País. Prin-
cipalmente nas mais distan-
tes. Estamos indo aonde nin-
guém vai. Estamos ocupan-
do espaços vagos.”

Lourival Basílio é dirigente
em Bebedouro/SP e coorde-
nador no Estado da Bahia

BAHIA

“Participar da coordena-
ção da CSPM no Estado da
Paraíba é uma grande hon-
ra. Posso afirmar com todas
as palavras que não conhe-
ço uma equipe tão envolvi-
da e comprometida com o
fortalecimento do setor públi-
co municipal e com tanta dis-
posição de luta. A unidade
tem sido nosso diferencial.”

José Raimundo Neto é presi-
dente do Sindicato de Barueri/
SP e coordenador da Paraíba

PARAÍBA

“Temos um trabalho diferen-
ciado comparado a outras en-
tidades. Temos credibilidade
e um líder comprometido co-
mo o presidente Aires Ribei-
ro. A organização e o fortale-
cimento político-sindical são
imprescindíveis para as en-
tidades. E a Confederação,
felizmente, tem essa visão.
Por isso, cresce a cada dia.”

Rafael Moreira é delegado
em Pontal/SP e coordenador
da CSPM no Estado mineiro

MINAS GERAIS
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“Todos os setores do funcio-
nalismo estão muito bem re-
presentados pela CSPM. A
luta da categoria ficou mais
forte e hoje já vemos que em
diversas cidades os prefeitos
conhecem e sabem que ba-
ter de frente com a Confede-
ração não é o melhor a fazer.
A entidade possui dirigentes
com preparo diferenciado.”

Marinalva Lima é presidente
em exercício do Sindicato dos
Servidores de Americana/SP

AMERICANA/SP

“O engajamento das lideran-
ças participantes do corpo da
CSPM é algo estimulante e
raro de se ver. É fácil perce-
ber que na prática as ações
estão elevando a valorização
do funcionalismo em todo o
País e, em algumas cidades,
onde imperava o coronelismo,
a situação tem mudado. Pre-
cisávamos disso.”

Maria Regina Leite é presi-
dente do Sindicato dos Servi-
dores de Martinópolis/SP

MARTINÓPOLIS/SP

“A CSPM tem fortalecido
de forma efetiva o funciona-
lismo municipal. As entida-
des que se identificam com
nossas bandeiras de luta en-
tendem a necessidade de se
aliar a nós. Outro ponto po-
sitivo para os Servidores é
o acompanhamento de dis-
cussões e debates de inte-
resses gerais da categoria.”

José Flamínio Leme é diri-
gente e coordenador da Con-
federação em São Paulo

SÃO PAULO

“Vejo a Confederação co-
mo um marco na organiza-
ção dos Servidores munici-
pais no País. Além de surgir
no momento certo, está con-
tribuindo intensamente para
o crescimento contínuo das
entidades. Estamos receben-
do importante suporte da as-
sessoria técnica e de toda a
diretoria da CSPM.”

Welington Almeida é dirigen-
te no Sindicato dos Servido-
res Municipais de Jaru/RO

RONDÔNIA

“Mesmo sendo uma Con-
federação muito nova, está
de parabéns pelos excelen-
tes trabalhos e avanços con-
quistados. Além disso, está
nas mãos de um grande lí-
der, o presidente Aires Ribei-
ro, que não mede esforços
e se dedica com muito afin-
co em prol do setor público.
O grupo é determinado.”

Vali Aparecida Borges Bar-
bosa é presidente do Sindica-
to dos Servidores de Tietê/SP

TIETÊ/SP

“A CSPM traz a realização
de um antigo sonho: ver meu
Nordeste bem representado
e amparado. Tivemos todo a-
poio necessário para a fun-
dação da Federação dos Ser-
vidores de Sergipe. E, pelo
que depender de nós, a mai-
or categoria do País, que é o
funcionalismo, vai ser a mais
forte e organizada.”

Francisco Sérgio Matos Ta-
vares (Sérgio do Catete) é for-
te liderança no Sergipe

SERGIPE

“A atenção dada pela nos-
sa Confederação aos muni-
cipais é algo nunca visto em
outras confederações. Isso
demonstra que a entidade é
nota dez nas questões as-
sistenciais e mais: se preo-
cupa com o desenvolvimen-
to e fortalecimento das insti-
tuições do setor.  Sem dúvi-
da, estamos representados.”

Toninho do Caps é presiden-
te do Sindicato dos Servidores
Municipais de Osasco/SP

OSASCO/SP

“Pelo pouco que conheci da
CSPM percebo que a Con-
federação tem feito um exce-
lente trabalho e dá todo su-
porte necessário para as en-
tidades desenvolverem suas
atividades com os trabalha-
dores. Aqui no Rio, com o
apoio da CSPM, tivemos um
curso de formação e todos
ficaram satisfeitos.”

Rejane Couto Araújo é pre-
sidente do Sindicato dos Ser-
vidores Municipais de Piraí/RJ

RIO DE JANEIRO

FALA, BRASIL SINDICALISTAS FALAM DA ATUAÇÃO DA CSPM
Ouça a voz daqueles que estão conosco no dia a dia na luta permanente por um funcionalismo forte
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EM CUIABÁ - MATO GROSSO

REUNIMOS 14 ESTADOS A FIM DE AMPLIAR O TRABALHO
Lideranças do setor público

municipal de 14 Estados brasi-
leiros estiveram reunidas, dia 28
de abril, em Cuiabá, no Hotel Fa-
zenda Mato Grosso.

Coordenado pelo presidente
da CSPM, Aires Ribeiro, o en-

contro determinou estratégias
de atuação a fim de nossa Con-
federação ampliar sua presen-
ça desde os maiores até os me-
nores municípios do Brasil.

PRIMEIRO MOMENTO - Nes-
te primeiro momento, vamos de-

senvolver atividades nos Esta-
dos do Rio Grande do Sul, Ala-
goas, Piauí, Paraíba, Pernambu-
co, Sergipe, Rondônia, Minas Ge-
rais, São Paulo, Rio de Janeiro,
Bahia, Espírito Santo (onde o tra-
balho será melhorado), Tocan-
tins e Mato Grosso (também ha-
verá ampliação das atividades).

As ações serão organizadas
por coordenadores gerais e es-
taduais. Todos os detalhes, com
imagens e vídeos, você confere
no www.cspmbrasil.com.br

EVENTO MOSTRA FORÇA - Dirigentes de 14 Estados do País comparecem em even-
to organizado pela nossa Confederação. OBJETIVO COLETIVO: ampliar o trabalho

SOMOS CONTRA
O PLP 257

O PLP 257  é um projeto de
autoria do Governo Federal. A
meta dessa arbitrariedade é co-
locar o Servidor para pagar as
dívidas adquiridas pelos péssi-
mos administradores.

Ou seja, o Governo estende
as parcelas das dívidas dos Es-
tados, mas em contrapartida tira
direitos do Servidor público.

Lideranças ligadas à CSPM
repudiam tal atitude e mostra-
ram sua insatisfação durante
evento que reuniu representan-
tes de 14 Estados, em Cuiabá.

Rio Grande do Sul defende direitos

Minas no combate a todo retrocesso

Bahia e MT presentes nas mobilizações

Rio de Janeiro repudia PLP 257/2016

VÍDEO - REPORTAGEM ES-
PECIAL - Nossa equipe filmou
todo o evento e produziu uma
boa maté-
ria. Ajude-
nos na di-
vulgação
do traba-
lho da Con-
federação.

RJ - ORGANIZAMOS PALESTRAS PARA  DIRIGENTES
Com objetivo de atender às prin-

cipais demandas de entidades fi-
liadas, nosso coordenador no Rio
de Janeiro, José Raimundo da Sil-
va (Schell), organizou com o apoio
da CSPM, dia 7 de julho, o En-
contro de Sindicatos dos Servido-
res do Sul Fluminense.

Em parceria com a sindicalis-
ta Rejane Couto, presidente do
Sindicato dos Servidores Muni-
cipais de Piraí, o encontro con-
seguiu reunir lideranças das ci-
dades de Barra do Piraí, Para-
cambi, Barra Mansa, Mangara-
tiba, Pinheiral e Volta Redonda.

Nosso presidente Aires Ribei-
ro participou da abertura do e-
vento e destacou o crescimento

da CSPM no País. Houve pales-
tras sobre “Orçamento Municipal
- Vigilância e Fiscalização” e

“Organizações Sociais - O mal
a ser combatido”. “O resultado foi
muito positivo”, afirma Schell.

MUITO PRODUTIVO - Encontro no Rio de Janeiro teve a aprovação dos participantes
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NEM COM MÁ-FÉ, A OUTRA CONFEDERAÇÃO CONSEGUE NOS PARAR

NOVAMENTE SOMOS RECONHECIDOS COMO
LEGÍTIMOS REPRESENTANTES DOS MUNICIPAIS

Conseguimos mais uma im-
portante vitória na Justiça, dia
28 de abril. Conforme deci-
são do Tribunal Regional do
Trabalho, da 18ª Região, a
CSPM é beneficiária de duas
decisões transitadas em jul-
gado, reconhecendo assim
sua legitimidade na represen-
tação dos funcionários públi-
cos municipais de todo o País.

Na prática, foi extinguido o
mandado de segurança inter-
posto pela  CSPB contra nos-
sa Confederação.

ENTENDA O CASO - A ou-
tra confederação, a CSPB, in-
gressou com uma ação cau-
telar na 4ª Vara de Goiânia.

No julgamento da ação, a
juíza entendeu que a CSPM
só podia cobrar a contribui-
ção sindical das Federações
filiadas (São Paulo, Espírito
Santo e Mato Grosso).

Estabeleceu multa no valor
de R$ 5 mil caso a CSPM co-
brasse contribuição sindical
de outros Estados.

DETALHE - Ocorre que por
decisão transitada e julgada
pela 10ª Vara do Trabalho de
Brasília, em mandado de se-
gurança interposto pela pró-
pria CSPB, nossa Confede-
ração foi declarada legítima

representante dos Servidores
públicos municipais.

Nesse mesmo sentido, o juiz
da 23ª Vara do Trabalho de Bra-
sília declarou, também, a CSPM
como representante do funcio-
nalismo municipal.

CONTRIBUIÇÃO - A CSPB, a
outra confederação, quando
soube da publicação do edital
da contribuição sindical de 2016
pela CSPM, de uma maneira to-
talmente equivocada, ingressou
com um mandado de seguran-
ça no Tribunal Regional do Tra-
balho da 18ª Região de Goiânia
pleiteando que o tribunal impe-
disse a CSPM de cobrar o des-
conto em razão da sentença
hora em grau de recurso prola-
tado pela juíza da 4ª Vara do Tra-
balho de Goiânia.

MAJORANDO - De maneira
totalmente equivocada e con-
trariando súmula do Supremo

Tribunal Federal, uma juíza,
suplente, despachou o man-
dado de segurança majoran-
do apenas o valor da multa pe-
la juíza de primeiro grau, em
razão dos editais de cobran-
ça da contribuição de R$ 5 mil
para R$ 10 mil reais.

MÁ-FÉ - Em atitude clara de
má-fé, a CSPB, em conjunto
com federações estaduais,
fez uma remontagem usando
o despacho da juíza do Tribu-
nal Regional do Trabalho de
Goiânia produzindo uma no-
tificação para as Prefeituras
no sentido de induzir os pre-
feitos ao erro para não fazer
o recolhimento da contribuição
sindical em nome da CSPM.

Informada, a juíza cassou a
liminar e encaminhou o caso
ao Ministério Público, à Polí-
cia Federal e à OAB para inves-
tigar o crime de falsidade.

ACESSE NOSSO SITE E FIQUE BEM INFORMADO - WWW.CSPMBRASIL.COM.BR

CLÁUDIO BERTOLLO - Nosso assessor
explica alterações de portarias no MTE

EQUIPE DE QUALIDADE - Os advogados da CSPM realizam um ótimo trabalho

Entidades filiadas à nossa Con-
federação contam com ampla
assessoria em diversos segmen-
tos. Seja nas áreas técnicas, jurí-
dicas, comunicação e contabili-
dade administrativa existe um
profissional preparado para con-
ceder total suporte.

Os interessados devem falar
diretamente com o presidente
Aires Ribeiro ou entrar em con-
tato na Sede Administrativa da
CSPM, que fica em Americana
- São Paulo - por meio do tele-
fone (19) 3407.1148.

“Apesar do pouco recurso que
temos, conseguimos estabele-
cer parcerias com pessoas qua-
lificadas e interessadas em de-
fender os interesses dos Servi-
dores, inclusive de nossos filia-
dos”, afirma o presidente Aires.

Portanto, filiados, tenham o
nosso apoio. Fale conosco e
seja contemplado com a ampla
assessoria da CSPM.

“É fundamental que os compa-
nheiros também deem suges-
tões. Ninguém faz nada sozinho
e o espírito coletivo e de solida-
riedade, entre nós da Confede-
ração, deve sempre prevalecer”,
arremata o presidente Aires.

Tenha a convicção de que vo-
cês não estão mais sós.

PROCESSO - A Justiça entende que a CSPB, a outra confederação, usou de
má-fé ao tentar induzir entidades com um documento FALSO, para receber o
IMPOSTO SINDICAL - Acompanhe o processo - 0010150-58.2016.5.18.0000


