
No dia 08/04 na parte 
da manhã, os aposenta-
dos do serviço público de 
Santos tiveram mais um 
encontro com a diretoria 
do SINDSERV. O já tradi-
cional Café da Manhã foi 
um grande sucesso com 
mais de 130 presentes.

Nessa atividade, o  
SINDSERV fez questão de 
enaltecer os aposentados 
que já desempenharamim-
portante papel na Prefeitu-
ra de Santos, e ainda hoje 
participam das lutas por 
melhores salários e em de-
fesa da CAPEP e do IPREV. 

NOVA INICIATIVA
O encontro também ser-

Encontro dos Aposentados. 
Temos NOVIDADES

Aposentados | Maio de 2014 

viu para que fosse apresen-
tada uma nova iniciativa 
do SINDSERV em parceria 
com a UNIFESP: O "Projeto 
Arte e Cuidado". 

Orientado pela professo-
ra Dra. Jaquelina Imbrizi, o 
projeto visa articular e traba-

lhar a arte, a cultura, a me-
mória e o cuidado. Será im-
plementado por estagiários 
do quarto ano do curso de 
Psicologia da UNIFESP, em 
parceria com o SINDSERV.
Pretende compreender a 
vivência do aposentado, 

valorizando essa fase 
da vida e promovendo a 
troca de experiências entre 
gerações.

QUANDO ACONTECE?
Voltado apenas aos ser-

vidores aposentados, os en-

contros do "Projeto Arte e Cui-
dado" acontecerão todas as 
terças-feiras, às 14 horas, na 
sede do sindicato (Av. Campos 
Sales, 106 - Vila Nova), e con-
tarão com música, cinema, 
rodas de conversa e ativida-
des externas. Participe!
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ELES FERRARAM COM OS SERVIDORES ANO 
PASSADO! FARÃO O MESMO ESSE ANO?

ANO PASSADO, A MAIORIA DOS VEREADORES DA CÂMARA DE SANTOS 
IGNOROU A VOZ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E APROVOU ÀS PRESSAS AS 
PPP’S, OS’S E OSCIP’S. ESSE ANO, O PREFEITO PAULO ALEXANDRE BARBOSA 
QUER IMPOR AO SERVIDOR APENAS A REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO DOS ÚLTIMOS 
12 MESES E MANDARÁ O PROJETO DO REAJUSTE PARA A CÂMARA. 

OS “NOBRES” VEREADORES ESTARIAM DISPOSTOS A ENFRENTAR MAIS 
UMA VEZ A FÚRIA DOS TRABALHADORES, EM PLENO ANO ELEITORAL, 
ENQUANTO O PREFEITO E SEUS SÓCIOS DESFRUTAM DE UMA DELICIOSA 
CARANGUEJADA??? 

MAS O QUE ELES 
FIZERAM?

Mesmo com muitos esclarecimentos e muitos apelos para que não votassem os 
projetos de afogadilho, além das ruidosas manifestações feitas pelo SINDSERV e pelos 
servidores na Câmara, no final de 2013, esses vereadores, a mando de Paulo Alexandre 
Barbosa, votaram duas leis que, além de burlarem a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
autorizam a privatização de quase a totalidade dos serviços hoje geridos pela Prefeitura. 
É uma questão de tempo para que os serviços de saúde, educação, assistência social, 
cultura, obras, esporte e turismo e tantos outros, sejam entregues para as “Organizações 
Sociais – OS” e “Organizações Sociais de Interesse Público – OSIP”. Nascerá um poderoso 
e camuflado esquema de corrupção, um cabide de empregos (melhor que a lei 650) e um 
curral eleitoral para ser usado pelos partidos e políticos.  

Mas isso é só o começo, porque a destruição do pessoal da ativa e dos aposentados 
se aprofundará! Conforme os serviços forem sendo passados para essas empresas de 
rapinagem, e os atuais servidores forem aposentando, não haverá ingresso de novos ser-
vidores na Prefeitura para manter as contribuições para a CAPEP (saúde) e para o IPREV 
(aposentadorias). O resultado é uma catástrofe anunciada: Em poucos anos seremos 
uma categoria envelhecida, sem atendimento a saúde e sem aposentadoria. Quando isso 
acontecer, esses vereadores e o Sr. Paulo Alexandre estarão longe, dando gargalhadas 
e usufruindo dos recursos amealhados por aqui.

Mas isso é só o começo, porque a 
destruição do pessoal da ativa e dos 

aposentados se aprofundará!

AJUDARÃO O PAULO ALEXANDRE A IMPOR UM REAJUSTE 
SALARIAL REBAIXADO AOS SERVIDORES?
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Professora Jaquelina Imbrizi, 
orientadora do Projeto Arte e Cuidado

CALENDÁRIO PARA O MÊS DE CALENDÁRIO PARA O MÊS DE

MAIO JUNHO
• 03/06
Visita à Pinacoteca Benedito Calixto: Fa-

remos uma visita a uma exposição na Pinacote-
ca (encontro no local, Av. Bartolomeu de Gusmão, 
15, Boqueirão, Santos). Exploraremos o local, sua 
história e o que ele oferece!

• 10/06
Visita à Universidade: Encontro na Universi-

dade Federal de São Paulo – UNIFESP (Rua Silva 
Jardim, 136, Vila Matias, Santos), no qual conhe-
ceremos o local e abriremos diálogo sobre educa-
ção, universidade e terceira idade.

 • 17/06 
Não haverá encontro devido ao jogo do Brasil 

na Copa do Mundo 2014, que acontecerá na mes-
ma tarde. 

• 24/06
Dia das vivências: Encontro no SINDSERV 

(Av. Campos Sales, 106, Santos) para, através de dinâ-
micas e discussão, compartilharmos experiências pas-
sadas e pensarmos em planos futuros. Tragam fotos, 
histórias queridas e desejos para o futuro e vamos co-
nhecer melhor nossos companheiros de encontro num 
momento descontraído e de criação de laços! 

 • 13/05
Dia de Música: “Quem canta, seus males es-

panta!”. Encontro no SINDSERV (Av. Campos Sa-
les, 106, Santos) para relembrar e cantar músicas 
de interesse do grupo. Tragam suas músicas favo-
ritas e instrumentos para criarmos um sonzinho 
no sindicato!

 • 20/05
Visita ao Orquidário (ligar e confirmar no 

telefone 3228-7400 até 19/05): Conheceremos 
o Orquidário de Santos (encontro no local, Praça 
Washington s/nº, Santos, canal 1), onde podere-
mos ver diversas espécies de plantas e animais. 

Obs.: Se o tempo estiver chuvoso, iremos ao 
Museu da Imagem e Som de Santos (Av. Pinheiro 
Machado, 48- Vila Mathias, no Teatro Municipal), 
por isso, é importante que confirmem a presença 
até 19/05 para confirmarmos o passeio.

• 27/05
Roda de conversa sobre Direitos dos Ido-

sos: Encontro no SINDSERV (Av. Campos Sales, 
106, Santos) para conhecer e compreender os Di-
reitos dos Idosos, trazendo questões importantes 
sobre os desafios e vivências dessa fase da vida.


