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Arte e Cuidado continua firme em 2015
2014 foi um ano especial para os aposenta-

dos (as) do Sindserv. Além do tradicional café da 
manhã, que se converteu ao mesmo tempo em 
confraternização e organização deste importante 
setor da categoria, tivemos uma novidade: A rea-
lização do projeto Arte e Cuidado - parceria com 
a Unifesp que continua em 2015 com a tarefa de 
aumentar o número de aposentados envolvidos. 
A parceria inovou a relação do sindicato com os 
aposentados, com a participação de estagiários 
que cursavam o quarto ano de Psicologia, da Uni-
fesp (Universidade Federal de São Paulo), sob 
orientação da professora Dra. Jaqueline Imbrizi.

As atividades (imagens abaixo) de lazer ganha-
ram um novo espaço e significado: Passaram a 
se relacionar com as artes (música, cinema, ar-
tesanato, literatura etc), a psicologia (resgate da 
memória) e o social (direitos). Não nos restrin-
gimos ao espaço do sindicato, promovendo pas-

seios culturais e turísticos pela cidade.
A LUTA CONTINUA! 

Além disso, como a luta não se aposenta, tam-
bém seguimos com a tarefa de mobilizar toda a 
categoria, pois a tentativa da Prefeitura de im-
plantar as OSs (Organizações Sociais) também 
afeta os aposentados e suas famílias. 

A venda dos serviços públicos, por meio da 
terceirização, coloca sob risco direitos importan-
tes conquistados pelos servidores: O IPREV, que 
paga nossas aposentadorias, e a CAPEP Saúde. 

O congelamento de concursos é uma das con-
sequências da terceirização dos serviços públi-
cos. E isso, em médio prazo, traz como consequ-
ência direta a inviabilidade da manutenção das 
duas autarquias. Juntos, mobilizados na luta do 
presente, podemos  modificar nosso futuro para 
melhor. 

Projeto retomará 
as atividades no 
dia 10 de março, 
terça-feira, 
às 14h, na sede 
do Sindserv.
Inscrições 
gratuitas, ligue 
confirmando 
sua presença: 
3228-7400
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café da manhãPARTICIPE DO

O  tradicional café da ma-
nhã já virou ponto de 
encontro para antigos 

companheiros de trabalho e de 
luta colocarem a conversa em 
dia e discutir a situação da cate-
goria. O próximo está marcado: 
26/03 (quinta-feira).

O último encontro foi no final 
do ano passado e em meio à 
festa, tivemos a apresentação 
do projeto Arte e Cuidado e de 
duas atrações musicais: A apre-
sentação do professor Marcos 
Cipullo, que tocou composições 
próprias, e ainda a performance 
do grupo Purpurina.

Através de fotos e relatos dos 
estagiários que tocaram o proje-
to Arte e Cuidado ao longo deste 
ano, foram apresentadas algu-

mas das atividades realizadas, 
tais como passeios por equi-
pamentos turísticos de Santos, 
sessões de cinema e oficinas de 
arte, literatura e música.

Mais do que fazer um balan-
ço e divulgação do projeto, a 
ideia principal foi estimular ou-
tros aposentados a participar 
do grupo.

Compareça no Café da Ma-
nhã, nos encontros do projeto 
Arte e Cuidade e fique atento: 
2015 será um ano de muita mo-
bilização dos servidores, ativos 
e inativos. Se junte nas lutas de 
toda a categoria!

Para confirmar presença no 
Café da Manhã ligue para o te-
lefone 3228-7400 ou vá até o 
sindicato.

Café da Manhã dos Aposentados dia
26 de março. Ligue para participar 3228-7400.
É OBRIGATÓRIA a confirmação da presença, pois só poderão ingressar 
ao evento as pessoas que constarem na lista confirmada até o dia 
24/03. Contamos com sua presença! 

26/03 (quinta-feira), 9h,  Av. Ana Costa, 37


