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INFORMATIVO DO SINDIcATO DOS SeRVIDOReS PúblIcOS MuNIcIPAIS De SANTOS

SINDSERV: AV. CAmpoS SAlES, 106 - VIlA NoVA
SANtoS - CEp: 11013-401 - tEl.: (13) 3228-7400 
sind_serv@uol.com.br - www.sindservsantos.org.br | julhO 2014 | APOSeNTADOS

ATIVIDADeS MOVIMeNTAM
APOSeNTADOS

cONFIRA A PROgRAMAçãO PARA OS MeSeS De julhO, AgOSTO, 
SeTeMbRO e OuTubRO DO “PROjeTO ARTe e cuIDADO”. PROMOVIDO PelO 
SINDSeRV eM PARceRIA cOM A uNIFeSP, O PROjeTO é ORIeNTADO PelA 

PROFeSSORA DRA. jAquelINA IMbRIzI e ReAlIzADO POR eSTAgIáRIOS DO 
quARTO ANO DO cuRSO De PSIcOlOgIA DA uNIVeRSIDADe.

JULHO • “SantOS: QUe cidade é eSSa?”

01 | 07 pASSEIo DE BoNDE
Faremos uma viagem no tempo e pela 

história da cidade, a partir do passeio de 
Bonde turístico, pelo Centro Histórico de 
Santos. o encontro será na praça mauá 

s/n, no ponto final do bonde às 14h. 
Confirmar presença antes pelo telefone 

(13) 3228-7400

08 | 07 DIA DA pINtuRA
“Santos aos meus olhos”: Espaço para ex-
pressar-se e dar voz à criatividade, retratando 
cenários e situações que unam as histórias 
individuais e a cidade de Santos. o encontro 
será às 14h na sede do SINDSERV (Av. Campos 
Sales, 106 – Santos)
oBSERVAÇÃo: Caso o Brasil participe da semifinal da 
Copa, essa atividade será CANCElADA

15 | 07 pASSEIo No AquáRIo
Faremos uma visita monitorada pelo Aquá-
rio municipal de Santos (avenida da praia, 
perto do canal 6, na ponta da praia), para 
conhecermos melhor e descobrirmos curio-
sidades sobre a vida marinha e sua impor-
tância para a nossa cidade. o encontro será 
no local às 14h. Confirmar presença até dia 
13/07, no número (13) 3228-7400

editORiaL 
Em DEFESA DA CApEp 
E Do IpREV: FoRA oSS!

Envelhecer na idade, mas sem deixar a mente 
e a consciência de luta enferrujar é uma tarefa 
heróica que muitos aposentados da prefeitura de 
Santos têm desempenhado em todos esses anos. 
Esse exemplo de participação não deve morrer. 
Em vários momentos, os servidores aposentados 
tiveram fundamental participação nas lutas, 
mobilizando-se junto aos servidores da ativa, es-
tando presentes na defesa de direitos atacados 
e conquistando avanços para a categoria. Assim 
foi, por exemplo, com a CApEp e com o IpREV, 
lutas contínuas que ainda não findaram.

Agora, alertamos novamente os aposentados 
sobre o AtAquE que os serviços públicos estão 
sofrendo, através da implantação das tais oSs (or-
ganizações Sociais), um mecanismo criado pelos 
governos (inclusive o atual em Santos, através do Sr. 
paulo Alexandre Barbosa) para pRIVAtIZAR os servi-
ços públicos. Esta VENDA dos serviços públicos irá 
acabar falindo nosso sistema de previdência (IpREV) 
e nosso sistema de convênio de saúde (CApEp), pois 
com a diminuição dos concursos públicos não entra-
rão novos servidores necessários à manutenção de 
ambas autarquias. Esteja alerta para os chamados 
que realizaremos daqui em diante. moBIlIZE-SE e 
venha junto conosco para a luta, para GARANtIA 
de nossos direitos. Não há outra forma de impedir o 
governo. Somente JuNtoS e moBIlIZADoS NA lutA  
NO PRESENTE poderemos modificar nosso futuro.
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JULHO
“SantOS: QUe 

cidade é eSSa?”

05 | 08 muRAl SANtIStA
Com as pinturas feitas em “Santos aos 
meus olhos”, e com fotos, frases e dese-
nhos, vamos montar uma linha do tempo 
que insira a história dos aposentados à 
história de Santos. As vivências, os acon-
tecimentos e a vida que se passou tanto 
para o aposentado quanto para a cidade. o 
encontro será às 14h na sede do SINDSERV 
(Av. Campos Sales, 106 – Santos)

26 | 08 DIA Do “mEStRE CuCA”
Dia de compartilhar receitas e dicas. 
Vamos trazer os nossos livros ou de 
família e compartilhar as iguarias de 
diferentes épocas e culturas num café da 
tarde de encerramento de um mês com 
muita mão na massa! o encontro será às 
14h na sede do SINDSERV (Av. Campos 
Sales, 106 – Santos)

12 | 08 DIA DE ARtESANAto
(parte I): para trabalhar ainda mais com 
artes de outras culturas, vamos fabricar os 
chamados filtros dos sonhos. Trazidos da 
cultura nativa-americana, o filtro dos sonhos 
ganhou popularidade por ser muito belo e 
ser um talismã de boa sorte e bons sonhos. 
Neste dia começaremos sua fabricação. o 
encontro será às 14h na sede do SINDSERV 
(Av. Campos Sales, 106 – Santos)

19 | 08 DIA DE ARtESANAto
(parte II): Continuando com a fabricação 

do filtro dos sonhos, neste dia o 
enfeitaremos. tragam penas, miçangas e 

tudo o que quiserem para 
enfeitá-los! o encontro será às 14h 

na sede do SINDSERV 
(Av. Campos Sales, 106 – Santos)

aGOStO
“MãO na MaSSa”

29 | 07 BolSA Do CAFé
Para finalizar o mês, vamos conhecer um dos 
marcos da cidade, que representa a cultura 
cafeeira e que reúne os quadros de Benedito 
Calixto que retratam a descoberta e desenvol-
vimento da Vila de todos os Santos! A Bolsa 
do Café fica na Rua Quinze de Novembro, 95, 
Centro Histórico, Santos. Encontro no local às 
14h. Confirmar presença até dia 27/07, no 
número (13) 3228-7400

LeMbRandO QUe nOSSOS encOntROS OcORReM 
àS teRçaS-feiRaS, daS 14H àS 16H

22 | 07 FIlmE No SINDSERV
Assistiremos a um filme no sindicato 
(Av. Campos Sales, 106, Vila Nova), 

às 14h. Depois, conversaremos 
sobre nossas impressões e 

compartilharemos pontos de vista
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02 | 09 pASSEIo Ao mISS
o museu da Imagem e Som de Santos 
reúne discos, álbuns, filmes, fotos e tem 
um acervo de músicas e vídeos clássicos 
do mundo multimídia. Confirmar presença 
até dia 29/08, no número (13)3228-7400. 
Nos encontraremos às 14h no local (No 
teatro municipal - Av. pinheiro machado, 
48 - Vila mathias)

SeteMbRO
“POdeR da iMaGeM e dO SOM”

16 | 09 FIlmE No SINDSERV
para conversar com o que vimos no 
mISS, assistiremos “A Invenção de 
Hugo Cabret” e debateremos essa 

invenção que se tornou a Sétima Arte! 
o encontro será às 14h 

na sede do SINDSERV (Av. Campos 
Sales, 106 – Santos) 

09 | 09 DIA DE múSICA E JINGlES
Revisitando músicas e jingles comerciais 

que marcaram época no rádio e tV, 
faremos um passeio pelos temas que 

marcaram a história da mídia e 
do nosso cotidiano! 

o encontro será às 14h na 
sede do SINDSERV 

(Av. Campos Sales, 106 – Santos)

23 | 09 DIA DE 
ExpERImENtAÇÃo SoNoRA
tudo pode se tornar instrumento e música 
pode vir de praticamente qualquer coisa! 
Neste dia experimentaremos essa proprie-
dade da música, do barulho, do silêncio e 
dos diferentes sons que podemos produzir. 
o encontro será às 14h na sede do SIND-
SERV (Av. Campos Sales, 106 – Santos)

30 | 09 DIA DE 
ExpERImENtAÇÃo VISuAl
No espaço do SINDSERV podemos ter vários 
olhares. traremos câmeras e faremos um ex-
perimento fotográfico. Projetaremos diferentes 
efeitos visuais, brincaremos com as cores e 
como a visão de mundo muda de pessoa pra 
pessoa. o encontro será às 14h na sede do 
SINDSERV (Av. Campos Sales, 106 – Santos) 

cOnfiRa OS LOcaiS deteRMinadOS nO cROnOGRaMa
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07 | 09 DIA DE poESIA
“poesia” vem do grego poiesis, que pode 
ser traduzido como a atividade de produ-
ção artística ou a de criar ou fazer. Assim, 
pode-se encontrar poesia não apenas 
nos versos de um poema, mas também 
em paisagens, objetos, situações etc. A 
proposta nesse dia é compartilharmos in-
tepretações poéticas, a partir de poemas, 
trechos l iterários,  imagens, objetos e 
quaisquer outros materiais em que possa 
enxergar poesia, para apurar nossa per-
cepção sobre o mundo. o encontro será 
às 14h na sede do SINDSERV (Av. Campos 
Sales, 106 – Santos)

OUtUbRO • “MêS de SaRaU”

14 | 10 pASSEIo Ao SESC
Faremos uma visita ao Sesc Santos (lo-
calizado na Rua Conselheiro Ribas, 136, 
Aparecida, Santos-Sp), para conhecermos 
o espaço e o leque de atividades culturais 
e de lazer lá ofertadas. o encontro será às 
14h no local. Confirmar presença até dia 
12/10, no número (13) 3228-7400.

28 | 10 DIA DA INFâNCIA 
E mEmÓRIA
Dia de viajar no tempo! A partir das 14, no sindicato 
(Av. Campos Sales, 106, Vila Nova), vamos compar-
tilhar aquilo que nos encantou na infância! Vale 
trazer brincadeiras do tempo de criança, canções 
que marcaram, contar lembranças e trazer fotos. é 
um dia de celebrar as crianças que já fomos e viver 
bons momentos. também conversaremos sobre o 
que achamos da experiência de reviver a infância.

21 | 10 DIA DoS CoNtoS
quem conta um conto... lembra, inventa, 
encanta! Vamos nos reunir para compartilhar 
contos criados por outros ou por nós mesmos 
e celebrar a força da palavra - escrita e fala-
da - como forma de expressão artística. todos 
são bem vindos para contar as histórias que 
desejarem. o encontro será às 14h na sede do 
SINDSERV (Av. Campos Sales, 106 – Santos)

SUGiRa 
UMa 
atiVidade 

tEm AlGumA SuGEStÃo DE AtIVIDADE pARA o pRoJEto “ARtE E CuIDADo”?
toDAS AS IDEIAS SÃo BEm VINDAS E DAREmoS toDA A AtENÇÃo NECESSáRIA. 
ENVIE pARA o ARtECuIDADo@SINDSERVSANtoS.oRG.BR ou lIGuE pARA (13) 3228-7400


