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Écriando dificuldades que se vendem fa-

cilidades. Todos conhecem este jargão 

e é sobre ele que farei uma análise da 

atual conjuntura nacional.

Ao assumir o poder, os trabalhadores tiveram 

a oportunidade de fazer acontecer e fazer dife-

rente. É certo que muito se avançou no campo 

social, nas legislações, no fortalecimento de 

parte das estruturas de Estado, nas políticas de 

distribuição de renda etc. 

No entanto, as velhas políticas continuaram: 

a política do toma lá da cá, inchaço da má-

quina administrativa, troca de favores por car-

gos, uso de recursos públicos, como moeda de 

troca, apadrinhamentos, e, hoje, mais transpa-

rente a costumeira corrupção entre Governo, 

empresários e políticos. 

Dentro deste pseudo quadro de indepen-

dência que nós brasileiros vislumbrávamos com 

a presença na presidência de um trabalhador 

oriundo da classe pobre, circulava e contro-

lava tudo, ditando regras, abastecendo as ga-

nâncias no campo financeiro e ideológico, as 

grandes instituições financeiras, os grandes con-

glomerados internacionais. 

Todo movimento articulado e minuciosa-

mente planejado tinha  como objetivo  destruir 

a indústria nacional, as empresas nacionais, pri-

vatizar os serviços públicos, controlar e explorar 

nossas riquezas e manter nosso povo submisso. 

Nossas lideranças, cegas pelo poder e pelas 

facilidades, se lambuzaram com tanto mel, en-

dividaram a Nação, quebraram nosso auto fi-

nanciamento e entregaram o poder numa ban-

deja aos oportunistas de plantão, que se com-

prometeram em manter a mamata dos altos 

juros pagos, manter os rentáveis acordos finan-

ceiros, sucatear os serviços públicos e entregá-los 

tudo isto travestido em reformas. 

Para vencer este gigante com seus tentá-

culos em todos os poderes, executivo, legisla-

tivo, judiciário, segurança nacional, instituições, 

mídias e empresários, somente com o povo 

bem esclarecido e nas ruas. Brasileiros, arrega-

cemos as mangas e vamos trabalhar para res-

gatar o País. Isso depende de nossa união!

INTERESSA
A quem

as reformas

AIRES RIBEIRO
é presidente  da CSPM 

(Confederação Nacional dos 
Servidores Públicos Municipais)
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Juvenal José Barbosa
é diretor de finanças

da nossa Confederação
e liderança na diretoria 

da FESPUFEMES

A FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FE-
DERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO - FESPUFEMES, desde de 

janeiro de 2017, é conduzida por uma nova gestão. Com 
muito trabalho e empenho, a atual diretoria cada vez 
mais estreita os laços de parceria com os Sindicatos fi-
liados, sempre com escopo de buscar melhores condi-
ções de trabalho para os Servidores públicos capixabas. 

A garra e a tenacidade de toda a atual diretoria estão 
latentes e o trabalho já repercute em todo o Estado, ge-
rando, inclusive, novas filiações à FESPUFEMES.

Salientamos que o sucesso da atuação está umbilical-
mente ligado à parceria sempre constante e produtiva reali-
zada com a Confederação Nacional dos Servidores Públicos 
Municipais - CSPM, que não poupa esforços para auxiliar e 
orientar nossa atuação. Tal fato é razão de imenso orgulho 
e desejo de manter esse laço cada vez mais forte e estreito. 

Esta Diretoria reitera o seu compromisso em buscar o for-
talecimento e o reconhecimento dos Servidores públicos, 
com a missão incansável de proporciona-lhes acima de 
tudo: DIGNIDADE e RESPEITO. 

Nedilson Maciel
é vice-presidente 

da CSPM e presidente 
da FESSPMEMT 

A
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PARCERIA SÓLIDA!

É muito triste ver a Nação brasileira nessa situação. 
São reformas injustas, corrupção permanente nas 
instituições e mais de 14 milhões de pessoas de-

sempregadas. As decisões neoliberais de cima, do Go-
verno Federal, refletem nos mais de 5.500 municípios.  

Os atuais gestores colocaram suas garras de fora e pre-
judicam, sem pudor, o Servidor municipal e tentam para-
lisar as entidades sindicais retendo a contribuição anual. 
Mas não estamos parados. O movimento sindical luta! E 
luta por justiça social, permanência dos direitos já conquis-
tados e exige a RETOMADA JÁ da real democracia, com 
um Governo legítimo, eleito com o voto direto do povo.

Graças ao empenho da nossa Confederação, que não 
mede esforços para ajudar as entidades filiadas, temos a 
convicção de que não estamos sós. Desde 2012, a CSPM 
tem feito um trabalho espetacular de organização e forta-
lecimento das entidades filiadas do setor público municipal.

O que depender desta diretoria da Confederação luta-
remos sem cessar pela retomada do crescimento do País, 
com ações de conscientização do Servidor, dos dirigentes 
sindicais e com um projeto político eficaz e urgente!

RETOMADA JÁ!
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O País está quebrado em mil pe-
daços, a esperança parece que se 
escondeu em lugar onde não pode 

mais ser encontrada, mas isso não significa que 
ela morreu. É fato que o Brasil passa por mo-
mentos sombrios, nos quais a corrupção passou 
a ser o sangue que irriga as decisões políticas 
no Congresso Nacional e nos Governos federal, 
estadual e municipal. O momento se revela 
cruel com a possibilidade real de subtração de 
direitos trabalhistas e previdenciários, e justa-
mente por políticos que perderam a última re-
serva de moral que lhes restava.

Entretanto, nem tudo é sombra, há cada 
vez mais espaços abertos ao exercício da cida-
dania ativa, através dos segmentos organizados 
da sociedade civil, entre os quais devemos des-
tacar as organizações sindicais dos Servidores 
públicos – os Sindicatos, Federações, Confede-
rações e a Pública - Central do Servidor.

Já demos mostras de sobra do que somos 
capazes de fazer quando estamos unidos e fo-
cados na luta de resistência contra as reformas 
do Governo Temer e muito mais conseguiremos 
com nossa força e união.

O Brasil é dos brasileiros e não de políticos 
detentores de mandatos provisórios. A Nação 
nos pertence e precisamos deixar claro o se-
guinte recado: quem votar nas reformas não 
vai voltar ao cenário político.

Viva o Brasil!

O Brasil é dos
BRASILEIROS

NILTON PAIXÃO
é presidente da Pública

Central do Servidor

Políticos são detentores de mandatos provisórios
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REFORMAS
CSPM CONTRA AS 

Ações efetivas em todo o País ganham forças; entidades sindicais
se unem na luta permanente contra o corte de direitos; Governo 

se enfraquece dia a dia com novas denúncias de corrupção;
NENHUM DIREITO A MENOS - esse é o anseio do trabalhador

DITADURA DA MÍDIA EXISTE

MAS CSPM REBATE
E INFORMA COM RESPONSABILIDADE

DENILSON BANDEIRA
É diretor de comunicação da CSPM análise
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O Governo Federal liderado 
por Temer, com sustenta-
ções “ilegais e sobrenatu-

rais” se mantém no poder. Mas o movi-
mento sindical não está parado. 

A organização dos trabalhadores 
está mobilizada, movimenta as suas 
bases contra o retrocesso e conclama 
por diretas já! E essa luta a cada dia 

ganha mais força e o engajamento 
de diversos setores da sociedade, tais 
como sindical, religioso, jurídico, entre 
outros. As ruas conclamam por diretas 
já e nossa Confederação apoia. 

AVALIA - “É com esse compromis-
so de se juntar a outras instituições que 
participamos até aqui de todos movi-
mentos contra corte de direitos e por 

DITADURA DA MÍDIA EXISTE

diretas já! Além de estar presente nas 
principais ações, orientamos e apoia-
mos mais de 100 Sindicatos do setor 
público municipal na organização de 
suas bases. É momento dos trabalha-
dores juntarem seus familiares e irem às 
ruas lutar por direitos já conquistados 
que querem tirar de nós”, afirma Aires 
Ribeiro, presidente da CSPM.

A grande mídia, dominada 
por um pequeno grupo, é 
soberana. Distorce a reali-

dade e divulga apenas aquilo que lhe 
interessa. Infelizmente, muitos traba-
lhadores têm esses veículos imensos 
como principal fonte de informação 
e não conhecem mídias alternativas 
que servem como um contraponto. 

E uma dessas mídias alternativas 
é a sindical, considerada por muitos 
especialistas como colunas invisíveis de 
uma entidade sindical. O seu papel é 
informar, organizar e mobilizar. A mídia 
sindical percorre uma via completa-
mente contrária a dos grandes veículos 
de comunicação porque ela é a voz do 
trabalhador e defende seus interesses.

A CSPM, mesmo com poucos recur-
sos, tem investido nesta Pasta dentro da 
entidade. Além de levar informação 
com responsabilidade tem ajudado 
muitas Federações filiadas. Alertamos 
aos filiados que se comuniquem com 
as suas bases. Vamos levar os Servidores 
à reflexão a fim de mobilizarmos maci-
çamente nosso setor. 

CONFEDERAÇÃO 
MOBILIZADA EM

 TODO O PAÍS CONTRA 
O RETROCESSO
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CONFIRA A DIRETORIA REELEITA DA NOSSA CONFEDERAÇÃO

NOME - Aires Ribeiro
CARGO - Presidente
ESTADO - São Paulo
ENTIDADE - Federação dos Servidores 
Municipais de São Paulo 
TELEFONE - (19) 3621.7519
CELULAR - (19) 974.037.542
aires_sspmano@yahoo.com.br

NOME - Nedilson Maciel dos Santos
CARGO - 1º Vice-presidente
ESTADO - Mato Grosso
ENTIDADE - Federação dos Servidores 
Municipais do Mato Grosso
TELEFONE - (65) 3054.3111
CELULAR - (65) 9667.0739
nedilson.adm@hotmail.com

NOME - Bruno Menelli Dalpiero
CARGO - 2º Vice-presidente
ESTADO - Espírito Santo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
do Socioeducativo do Espírito Santo
TELEFONE - (27) 3029.0312
CELULAR - (27) 999.238.512
bruno.dalpiero@gmail.com

NOME - Daniel Ferreira Junior
CARGO - 3º Vice-presidente 
ESTADO - Mato Grosso
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Brasnorte
TELEFONE - (66) 3592.2051
CELULAR - (66) 9911.8529
daniel.ferreira.jr@hotmail.com

NOME - Rubens Romão Fagundes
CARGO - Secretário-geral
ESTADO - São Paulo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de São Vicente
TELEFONE - (13) 3569.1300
CELULAR - (11) 947.505.106
rubens_romao@uol.com.br

NOME - Cristiano Torres Dantas
CARGO - Vice-presid. Estadual - DF 
ESTADO - Distrito Federal
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
da Carreira Socioeducativa do DF
TELEFONE - (61) 3522.8824
CELULAR - (61) 8590.4387
ctorresdantas@gmail.com

NOME - Jonathan Moreira Correa
CARGO - Vice-presid. Estadual - ES 
ESTADO - Espírito Santo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Públicos de Cachoeiro de Itapemirim
TELEFONE - (28) 3522.5092
CELULAR - (28) 999.351.818
presidente@sindimunicipal.com.br

A CSPM, um sonho de 
muitos anos do pre-
sidente Aires Ribeiro 

e de dezenas de dirigentes sin-
dicais, transformou-se em rea-
lidade dia 21 de novembro 
de 2012. Graças ao empenho 
de todos os companheiros, 
estamos organizados e mais 
fortes em todo o Brasil. 

Este trabalho muito sério e 
compromissado foi ratificado 
no dia 21 de fevereiro, na vo-
tação que reelegeu a atual 
diretoria da entidade. 

Representantes de todas 
Federações filiadas à nossa 
Confederação - Fesspmesp 

(São Paulo), Fesspmemt (Mato 
Grosso) e Fespufemes (Espírito 
Santo) - depositaram seu voto 
de confiança no presidente 
Aires e em toda equipe. 

Novos membros vão fazer 
parte do quadro diretor e a 
maioria permanece em seus 
postos pelos próximos anos.

A eleição sindical ocorreu 
em Americana/SP, na sede ad-
ministrativa da Confederação.  
O presidente Aires afirma: “A 
ideia é crescer, ir além, expan-
dir nossa atuação em todo o 
País. Agradeço a confiança e 
o trabalho continua”.

ELEIÇÃO DA CSPM

21 de fevereiro - dirigentes

momentos antes da eleição

NOME - João Donizete Bertelli
CARGO - Vice-presid. Estadual - MT
ESTADO - Mato Grosso
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Públicos de Sorriso
TELEFONE - (66) 3544.6575
CELULAR - (66) 9613.6014
contato@sinsemsmt.com.br

Eleição ocorreu dia 21 de fevereiro, quando Aires Ribeiro, um dos fundadores da entidade, foi escolhido para mais um mandato
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CONFIRA A DIRETORIA REELEITA DA NOSSA CONFEDERAÇÃO

NOME - Francisca Adriana Sampaio
CARGO - Vice-presid. Estadual - PI
ESTADO - Piauí
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Municipais de Lagoinha do Piauí
CELULAR - (86) 999.149.118
adrian_aaguia7@hotmail.com

NOME - Alexandre de Azevedo
CARGO - Vice-presid. Estadual - RJ 
ESTADO - Rio de Janeiro 
ENTIDADE - Federação dos Sindicatos 
de Servidores do Rio de Janeiro
TELEFONE - (22) 2523.9926
CELULAR - (22) 999.419.276
contato@fessperj.org.br

NOME - José Flamínio Leme
CARGO - Vice-presid. Estadual - SP 
ESTADO - São Paulo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
do Serviço Público Municipal de Itu
TELEFONE - (11) 4022.6563 
CELULAR - (11) 940.039.136
presidencia@sismi.com.br

NOME - Alci Inácio Klein 
CARGO - Vice-presid. Estadual - RS
ESTADO - Rio Grande do Sul
ENTIDADE - Sindicato dos Municipários 
de São Pedro do Butia
CELULAR - (55) 999.617.994 
alcikl@yahoo.com.br

NOME - Luciano Lima de Oliveira
CARGO - Diretor Coord. Estadual - AP
ESTADO - São Paulo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Americana
TELEFONE - (19) 3621.7519
CELULAR - (19) 974.084.024
lucianooliveiraa@bol.com.br
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AIRES RIBEIRO, presidente 
da CSPM, reafirma que o bom 

trabalho vai continuar no 
fortalecimento das entidades 

NEDILSON MACIEL, 
vice-presidente da CSPM, 
se manterá como um dos 

braços fortes de Aires Ribeiro JUVENAL JOSÉ BARBOSA
continua como diretor de finanças

NOME - Welington Almeida de Souza
CARGO - Vice-presid. Estadual - RO 
ESTADO - Rondônia
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Jaru
TELEFONE - (69) 3521.1544
CELULAR - (69) 9350.9183
welington.almeida@hotmail.com

NOME - Lúcio Freitas da Silva
CARGO - Vice-presid. Estadual - PE
ESTADO - Pernambuco
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Municipais de Pernambuco
TELEFONE - (81) 3678.1974
CELULAR - (81) 987.598.988
luciofreitascontador@hotmail.com

NOME - Valdinei de Souza Freitas
CARGO - Vice-presid. Estadual - BA
ESTADO - Bahia
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Municipais de Canudos
TELEFONE - (75) 3494.2751
CELULAR - (75) 9271.1078
tchesertao@bol.com.br

Eleição ocorreu dia 21 de fevereiro, quando Aires Ribeiro, um dos fundadores da entidade, foi escolhido para mais um mandato
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NOME - Lourival Rosa Basílio
CARGO - Diretor Coord. Estadual - BA
ESTADO - São Paulo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Bebedouro
TELEFONE - (17) 3342.7935
CELULAR - (17) 997.472.140
lourival_basilio@hotmail.com

NOME - Antônio Adilson Bassan Forti
CARGO - Diretor Coord. Estadual - CE
ESTADO - São Paulo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Americana
TELEFONE - (19) 3621.6187
CELULAR - (19) 997.882.444
toninhoforti@yahoo.com

NOME - Marli Rodrigues
CARGO - Diretora Coord. Estadual - DF
ESTADO - Distrito Federal
ENTIDADE - Sindicato dos Empre-
gados em Serviços de Saúde de Brasília
TELEFONE - (61) 4063-9077
CELULAR - (61) 9872.7337
contato@sindsaude.org.br

NOME - Osmano Amaral Cândido
CARGO - Diretor Coord. Estadual - ES
ESTADO - Espírito Santo
ENTIDADE - Sindicato dos  Auxiliares 
de Enfermagem do Espírito Santo
TELEFONE - (27) 3026.3162
CELULAR - (27) 997.591.911
sintraen_es@yahoo.com.br

NOME - Rogério Chagas
CARGO - Diretor Coord. Estadual - GO
ESTADO - Rio de Janeiro
ENTIDADE - Federação dos Sindicatos 
de Servidores do Rio de Janeiro
TELEFONE - (22) 2523.9926
CELULAR - (21) 984.893.725
sindicalistachagas@hotmail.com

NOME - Rafael Moreira Ribeiro
CARGO - Diretor Coord. Estadual - MG
ESTADO - São Paulo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Municipais de Pontal
TELEFONE - (16) 3953.6679
CELULAR - (16) 992.655.439
rafamoreira88@hotmail.com

NOME - Jerusa Pinto Pinheiro
CARGO - Diretora Coord. Estadual - MT
ESTADO - Mato Grosso
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Campo Novo
TELEFONE - (65) 3382.4228
CELULAR - (65) 996.102.807
jerusappinheiro@gmail.com

NOME - Jadirson Tadeu Cohen 
CARGO - Diretor Coord. Estadual - PA 
ESTADO - São Paulo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Campinas
TELEFONE - (19) 3236.0665
CELULAR - (19) 981.218.472
paranatinga62@gmail.com

NOME - Francisco de Assis Pereira
CARGO - Diretor Coord. Estadual - PB 
ESTADO - Paraíba
ENTIDADE - Federação dos Servidores 
Municipais do Estado da Paraíba
TELEFONE - (83) 3222.2281
CELULAR - (83) 8899.6165
fespempb@ig.com.br

NOME - Márcia Rute Daniel Augusto
CARGO - Diretora Coord. Estadual - PE
ESTADO - São Paulo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Guarujá
TELEFONE - (19) 3621.6187
CELULAR - (13) 997.869.178
contato@sindservguaruja.org.br

NOME - Francisdalva de Souza Lima
CARGO - Diretora Coord. Estadual - PI
ESTADO - Piauí
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Municipais de São João do Arraial
CELULAR - (86) 998.613.294
dalva_limma@hotmail.com

DIRETORIA
EXECUTIVA

Nome: Rubens Romão Fagundes - Cargo: Secretário-Geral; Nome: José Raimundo - Cargo: 1º Secretário; Nome: Ricardo 
Alves Aguilar - Cargo: 2º Secretário; Nome: Juvenal José Barbosa - Cargo: Diretor de Finanças; Nome:  Cláudio Aparecido 
dos Santos - Cargo:  Diretor Adjunto de Finanças; Nome: Antônio Rodrigues dos Santos - Cargo: Diretor de Assuntos de Apo-
sentados e Pensionistas; Nome: Ubiratam José de Souza - Cargo:  Diretor de Assuntos Sindicais; Nome: Aroldo Oliveira Nery 
- Cargo: Diretor Jurídico; Nome: Sanmia Beatriz da Silva Araújo - Cargo: Diretor Adjunto Jurídico; Nome: Denilson Bandeira 
dos Santos - Cargo: Diretor de Imprensa e Divulgação; Nome: Maria Regina Leite - Cargo: Diretora Adjunta de Imprensa e 
Divulgação; Nome: Juarez Paulo dos Santos - Cargo: Diretor de Relações Públicas; Nome: Araken André Prado Lunardi - 
Cargo: Diretor de Relações Internacionais; Nome: José Raimundo da Silva - Cargo: Diretor de Formação Sindical; Nome: 
Mara Valéria Giangiulio - Cargo: Diretora de Gênero, Raça e Etnia; Nome: Mardom Almeida de Carvalho - Cargo: Diretor de 
Gestão e Administração Pública; Nome: Claudinei Antônio Senha - Cargo: Diretor de Esporte, Lazer e Eventos. 

NOME - Francisco Jair de Souza Lima
CARGO - Diretor Coord. Estadual - AL
ESTADO - São Paulo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Municipais de Guarulhos
TELEFONE - (11) 2468.2607 
CELULAR - (11) 943.878.354
jair@stapguarulhos.org.br
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NOME - Miguel Ângelo Latini
CARGO - Diretor Coord. Estadual - PR
ESTADO - São Paulo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Arujá e Região
TELEFONE - (11) 4651.3082
CELULAR - (11) 999.773.691
vetlatini@hotmail.com

NOME - Rejane Couto Araújo
CARGO - Diretora Coord. Estadual - RJ 
ESTADO - Rio de Janeiro
ENTIDADE - Sindicato dos Funcionários 
Públicos Municipais de Piraí
TELEFONE - (24) 2411.9954
CELULAR - (24) 998.330.991
araujocouto@hotmail.com

NOME - Sandro Vali Barboza
CARGO - Diretor Coord. Estadual - RN
ESTADO - São Paulo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Sumaré
TELEFONE - (19) 3873.6220
CELULAR - (19) 981.404.250
svbarboza17@gmail.com

NOME - Lourival Neri de Pontes
CARGO - Diretor Coord. Estadual - RR
ESTADO - São Paulo
SINDICATO - Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Mauá
TELEFONE - (11) 4547.4123
CELULAR - (11) 947.284.473
ponteslourival@gmail.com

NOME - Nairton Luiz Laucksen
CARGO - Diretor Coord. Estadual - RS
ESTADO - Rio Grande do Sul
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Gramado
TELEFONE - (54) 3286.2150
CELULAR - (54) 8403.5887
nairtonlaucksen@hotmail.com

NOME - Adail Alves de Toledo
CARGO - Diretor Coord. Estadual - SC
ESTADO - São Paulo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Públicos de São Carlos
TELEFONE - (16) 3413.1006
CELULAR - (16) 997.318.307
adail.toledo@gmail.com

NOME - Francisco Sérgio Tavares
CARGO - Diretor Coord. Estadual - SE
ESTADO - Sergipe
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Municipais de Rosário do Catete 
TELEFONE - (79) 3021.5850
CELULAR - (79) 9832.8336
sergiotavarinho11@gmail.com

NOME - Dalva de Oliveira 
CARGO - Diretora Coord. Estadual - SP 
ESTADO - São Paulo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Municipais de São Roque e Região
TELEFONE - (11) 4784.6162
CELULAR - (11) 971.300.219
dalva.oliveira05@hotmail.com

NOME - Marinalva Lima dos Santos
CARGO - Diretora Coord. Estadual - TO 
ESTADO - São Paulo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Americana
TELEFONE - (19) 3621.6187
CELULAR - (19) 997.465.893
osmari12@yahoo.com.br

DIRETORIA EXECUTIVA - SUPLENTES
Vandeir Lemos de Lima; Lavigne Pires Vilarinho de Moura; 
Antônio Carlos de Moraes Rangel; Paulo Moreira Gomes; Rei-
jane Ferreira de Moraes; Jessé Cassundé; Janira Layber; Tatiana 
Almeida de Carvalho; Roberto Ciccarelli Filho; Shirley Maria da 
Silva; Luciana Feitosa de Souza Lima; Nazaré Fernandes Teixeira; 
Rubem Fanzeres Tozato; Braz Luiz Riva; Derly Gualandi Trugilo; 
Félix Ferreira da Silva; Karime Souto Gonçalves Javorski; Adelson 
Luiz Batista; Flávio Ribeiro Pereira; e Marcos Antônio dos Santos.

CONSELHO FISCAL 
TITULARES E SUPLENTES
Vali Aparecida Borges Barbosa; 
Cezar Vieira Gonzaga; 
Marcelino Alves de Jesus.

Inácio de Oliveira Pereira; 
Ludiar Aguiar Barros; 
Dulcimar Mazete Justimiano. 

NÃO 
FIQUESÓ

A CSPM (Confederação 
Nacional dos Servidores 
Públicos Municipais) 
cresce em todo o País. 
Se a sua entidade ainda 
não é filiada não perca 
tempo. Procure o Diretor 
Coordenador de sua 
região e junte-se a nós! 
NÃO FIQUE SÓ! 
FIQUE COM A CSPM!

Todos os dados que constam nas 
páginas 8, 9, 10 e 11 foram

 colhidos pela AGSP - Agência de 
Comunicação Grita São Paulo, 

sob a coordenação do diretor da 
Pasta, Denilson Bandeira.

Caso haja alguma alteração de 
dados entre em contato com a 

AGSP (11) 940.376.585 ou pelo 
telefone fixo (11) 3681.6235

NOME - Lucia de Almeida e Silva 
CARGO - Diretora Coord. Estadual - AC
ESTADO - São Paulo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
de Osasco e Região
TELEFONE - (11) 3654.2883
CELULAR - (11) 974.538.307
almeida.lucia14@gmail.com

NOME - Aparecido Ferreira (Cidinho)  
CARGO - Diretor Coord. Estadual - AM
ESTADO - São Paulo
ENTIDADE - Sindicato dos Servidores 
Municipais de Tambaú
TELEFONE - (19) 3673.4689
CELULAR - (19) 993.371.111
cidinhoboava@hotmail.com



Revista Sem Fronteiras   Edição 1   Julho de 2017 12

CSPM CRESCE
A Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais

já está em nove Estados brasileiros; com planejamento, organização 
e comprometimento temos avançado nesse imenso Brasil

EM TODO O PAÍS

ACSPM cresce em todo o 
País. Mas quando surgimos 
em 2012, tínhamos três Fe-

derações filiadas: São Paulo (Fessp-
mesp), Mato Grosso (Fesspmemt) e 
Espírito Santo (Fespufemes). E de lá 
para cá o trabalho avançou. Per-
corremos esse imenso Brasil e conse-
guimos agregar novos parceiros com 
ideais parecidos, mas determinados 
e na sintonia de quem o funciona-
lismo municipal do Brasil estava sem 
representatividade.

“Nossa política de ação é simples. 
É o corpo a corpo. É ouvir os compa-
nheiros e, mesmo com pouco recurso, 
ajudar no que for preciso”, afirma Aires 
Ribeiro, presidente da CSPM.

Em novembro de 2017, comple-
taremos cinco anos, e, no dia a dia, 
percebemos o crescimento da CSPM 
consistente e vertiginoso. A cada muni-
cípio e estado visitados ficam evidentes 
os mesmos problemas e o descaso com 
os Servidores municipais.

A proposta da CSPM, e que tem 
dado certo até aqui, é fortalecer e con-
tribuir na organização das entidades 
sindicais. Regularizamos toda parte de 
documentação, oferecemos assesso-
rias Jurídica e de Comunicação, além 
de ajudar em casos específicos e mais 
urgentes no planejamento sindical.

“Temos verdadeiros parceiros que 
contribuem para o nosso crescimento. 
São pessoas comprometidas, determi-

2012 2013 2014 2015 2016

A Confederação 
nasce da união 
entre as Federações 
de São Paulo 
(Fesspmesp), Mato 
Grosso (Fesspmemt); 
e Espírito Santo 
(Fespufemes). Sonho 
realizado. Alegria

Conquistamos a 
Certidão Sindical e 
iniciamos a intensifi-
cação das filiações. 
Início satisfatório

Começamos a entre-
gar veículos para as 
Federações do MT e 
ES; cumprimos uma 
das promessas

Expandimos a repre-
sentatividade para 
14 Estados e passa-
mos a apoiar mais 
de 80 Sindicatos

Fundamos algumas 
Federações, amplia-
mos nossa comuni-
cação e ampliamos 
os atendimentos

nadas e experientes no que fazem”, 
enfatiza Nedilson Maciel, vice-presi-
dente da Confederação.

FEDERAÇÕES FILIADAS
Além das Federações de São Paulo,  

Mato Grosso e Espírito Santo, consegui-
mos implantar outras nos Estados do Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul (a mais 
recente), Bahia, Piauí, Sergipe e Ron-
dônia. Todas juntas fortalecem nossa 
luta e levam o nome, inclusive o projeto 
Confederação no País.

A ORGANIZAÇÃO CONTINUA!
Temos outros Estados para avan-

çarmos. “Crescemos bem enraizados e 
assim vamos continuar. Na CSPM sobra 
espaço para quem quer trabalhar em 
prol dos municipais”, arremata Aires.
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VEJA A SITUAÇÃO
DE CADA FEDERAÇÃO 
FILIADA À NOSSA 
CONFEDERAÇÃO

Se ainda não é filiado à CSPM faça contato com a liderança 
sindical de sua região. Confira quem é quem nas páginas 8, 9, 10 
e 11. Junte-se a nós e vamos mudar a realidade do funcionalismo 
municipal com Sindicatos fortes e categoria valorizada

FESSPMESP - A Federação dos Sindicatos dos Servido-
res Públicos Municipais do Estado de São Paulo (Fesspmesp) 
completou recentemente dez anos de história. A entidade, 
presidida pelo nosso líder Aires Ribeiro, transforma a vida 
de milhares de Servidores todos os dias, nas mais de 150 
cidades onde possui Sindicatos filiados. A Federação fica 
na rua das Nogueiras, 120, Jardim Glória, CEP 13468-200, 
Americana/SP - Telefone (19) 3621.7519.

FESSPMEMT - Presidida por Nedilson Maciel, a Fessp-
memt (Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcio-
nários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, 
Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato 
Grosso) foi fundada em 24 de julho de 2010. Em 2014, 
conquistou a Certidão Sindical. A entidade fica na rua 
Bogotá nº 402, Bairro Jardim das Américas II, CEP 78.060-
594, Cuiabá-MT - Ligue no telefone (65) 3054.3111.

FESPUFEMES - A mais antiga das entidades filiadas à 
CSPM, e fundadora, a Federação dos Servidores Públicos 
Federais, Estaduais e Municipais do Estado do Espírito Santo 
(Fespufemes) é um exemplo de luta para todos nós. A 
entidade fica na avenida Jerônimo Monteiro, 126, Sala 605, 
Centro, CEP 29.010-002, Vitória/ES - Telefone (27) 3222.9003.

FESSPMESE - A Federação dos Sindicatos de Servido-
res e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, 
Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado 
de Sergipe (Fesspmese) foi fundada há exatamente um 
ano. Em junho de 2016, Gerinaldo Vieira dos Santos Silva foi 
escolhido como presidente e um grupo sério foi eleito para 

liderar a Federação. A Federação fica na rua Armando 
Fontes, 147, Conjunto Costa e Silva, Bairro Siqueira Campos, 
CEP: 49.075-080, Aracaju/SE - Telefone (79) 3021.5850.

FESSPMEPI - Os trabalhadores do Piauí estão bem 
amparados graças ao trabalho da Tatiana Almeida de 
Carvalho e de toda diretoria da Federação dos Sindicatos 
de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de 
Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Munici-
pais do Estado do Piauí (Fesspmepi). A Federação está 
localizada na avenida Getúlio Vargas, 214, Bairro Poeirão, 
CEP 64.460-000, Água Branca/PI - Telefone: (86) 999.528.213.

FESSPMEB - É uma das mais recentes Federações funda-
das pela CSPM. A Fesspmeb (Federação dos Sindicatos de 
Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Verea-
dores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do 
Estado da Bahia) veio fazer a diferença na vida de milhares 
de Servidores. Valdiney de Souza Freitas, o Tchê do Sertão, 
é o dirigente responsável pela entidade. A Fesspmeb fica 
na avenida Santo Antonio, s/nº, Centro, CEP 48.520-000, 
Canudos/BA - Telefone (75) 3494.2751.

FESSPMERO - No último semestre de 2016, foi fundada 
a Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários 
Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Au-
tarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Rondônia 
(Fesspmero). Nosso presidente Aires Ribeiro acompanhou 
de perto todo processo que elegeu Wellington de Almei-
da. A Fesspmero fica na rua Goiás, 3.270, Setor 02, CEP 
76.890-000, Jaru/RO - Telefone (69) 993.509.183.
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FESSPERJ - Atuamos fortemente em 
terras cariocas. Com muito planejamen-
to e vontade de fazer mais e melhor, 
fundamos em 2016 a Federação dos 
Sindicatos de Servidores e Funcionários 
Públicos Estaduais e Municipais no Estado 
do Rio de Janeiro (Fessperj). A Fessperj 
fica na rua Cristina Ziede, 55, Centro, CEP 
28.610-270, Nova Friburgo/RJ - Fale com 
a entidade no telefone (22) 2523.9926. 

Aires Ribeiro
Presidente da Fesspmesp

Estado de São Paulo

Nedilson Maciel
Presidente da Fesspmemt

Estado do Mato Grosso

Juvenal Barbosa 
Presidente da Fespufemes

Estado do Espírito Santo

Tatiana Carvalho 
Presidente da Fesspmepi

Estado do Piauí

Valdiney de Souza 
Presidente da Fesspmeb

Estado da Bahia

Wellington de Almeida
Presidente da Fesspmero

Estado de Rondônia

Gerinaldo Vieira 
Presidente da Fesspmese

Estado de Sergipe

Alexandre de Azevedo
Presidente da Fessperj

Estado do Rio de Janeiro

FESSPMERS - A Federação dos Sindi-
catos de Servidores Municipais do Estado 
do Rio Grande do Sul (FESSPMERS) é a mais 
recente entidade fundada pela nossa 
Confederação. Aida Maria de Souza foi 
escolhida como presidente da Federa-
ção, que surgiu em 26 de junho de 2016. 
Até o final desta edição não tínhamos 
os dados de endereço. Em breve no site 
www.cspmbrasil.com.br

“Temos poucos meses de 
existência, mas mesmo 
assim estamos mostrando a 
que viemos. Temos visitado 
dezenas de Sindicatos para 
mostrar a qualidade do 
trabalho da CSPM e como 
nossa Federação pode fazer 
a diferença com um traba-
lho conjunto. Também temos 
nos dedicado à formação 
e apoio a fundação de 
novas entidades por toda 
Bahia. Sem dúvida o setor 
municipal tem se organizado 
e estamos fortes.”

“Rondônia é um 
Estado cheio de pessoas 
interessadas em ver o bem 
do cidadão. Meu maior 
propósito junto à diretoria 
da Fesspmero é fazer com 
que os sindicalistas possam 
ter o amparo de uma 
entidade sólida, que cresce 
a cada dia mais. Contamos 
com um apoio diferenciado 
da Confederação. Temos 
crescido e ampliado as 
atividades de forma 
positiva. Fácil não é. Mas 
estamos focados e unidos.”

“Trabalhamos fortemente 
para dar um amplo suporte 
para os filiados. Levamos 
aos sindicalistas palestras 
sobre temas importantes 
da atualidade para que 
estejam preparados para 
os desafios impostos pelo 
Governo. Um dos nossos 
maiores diferenciais é 
acompanhar as aprova-
ções de lei e intervir sempre 
que uma ameaça aos 
direitos é sinalizada. Estamos 
fortes e confiantes com o 
apoio da Confederação.”

“Eu e a equipe da 
Federação estamos 
tentando mudar a vida 
do Servidor do Rio para 
melhor. A realidade atual 
é triste, uma vez que são 
poucos os Sindicatos que 
possuem Certidão Sindical 
para legitimar suas ações. 
Nós mesmos conseguimos 
a nossa recentemente e 
seguiremos firmes na luta 
para garantir o melhor para 
o coletivo. Mas isso só será 
possível com entidades 
fortalecidas e unidas.”

“Graças ao empenho de 
uma equipe preparada 
aumentamos o número 
de entidades filiadas. 
Trouxemos inovação aos 
Sindicatos que lutam 
todos os dias pelo bem do 
Servidor. A realidade não 
é das melhores graças 
ao coronelismo de muitas 
administrações, mas não 
recuamos. Nosso objetivo é 
unificar e avançar.”

Aida Maria Souza
Presidente da Fesspmers

Estado do Rio Grande do Sul

“Unificar a categoria é um dos nossos maiores desafios. Acabamos de 
nascer e já contamos com uma bagagem ampla vinda do conhecimento 
que obtivemos com a experiência das lideranças da CSPM. É certo dizer 
que os municipais do Rio Grande do Sul não estão mais abandonados.”
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Nossa Confederação - CSPM, mesmo com poucos recursos, até 

porque existimos desde 2012, tem cumprido suas promessas com os 

Sindicatos e Federações filiados. Além de contribuir na regularização 

das entidades, com a aquisição da Certidão Sindical e a regularização 

das instituições,  temos  cumprido nossa palavra e entregado veículos 

que ajudam na divulgação e organização sindical nos Estados.  As 

Federações do Mato Grosso, Espírito Santo e Piauí já contam com 

um automóvel cada. A meta agora é ampliar para outros Estados 

e assim faremos. Palavra dada é palavra cumprida.

JUNTOS SOMOS FORTES! JUNTOS SOMOS A CSPM!

PROMESSA

CUMPRIDA

CSPM chega aonde
ninguém vai!

CSPM luta por entidades
que ninguém nunca lutou!

CSPM regulariza documentação
de Sindicatos até então esquecidos!

CSPM promete e cumpre
com a sua palavra!




