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Agora, no Sindserv, os aposentados
e aposentadas terão vez! Como primei-
ra medida de valorização dos servido-
res e servidoras que já não estão mais
na ativa, mas ainda têm muito a contri-
buir, foi criado um núcleo no sindicato
que dará plantões todas as quintas-fei-
ras na sede da entidade. O núcleo é
formado por uma comissão de associ-
ados aposentados cujo objetivo é tirar
dúvidas, encaminhar pedidos, realizar
atividades ou simples-
mente falar da vida e
compartilhar experiên-
cias com outros inativos
e inativas.

Sabemos que mui-
tos ex-servidores não
possuem qualquer
suporte material ou
psicológico no fim da
atividade laboral. A
prefeitura nada faz para amenizar
esse processo crucial da vida, mui-
tas vezes dolorido para muitos tra-
balhadores que chegam no fim de
sua caminhada profissional.

Um atendimento superficial, sem
qualquer aprofundamento, é realiza-
do na Coordenadoria de Assistência
Integral ao Servidor (Coais). Depois de
um ou dois atendimentos com um psi-
cólogo, coloca-se de escanteio quem
sempre serviu a população, com um
salário irrisório, sem os benefícios da
ativa como vale refeição, adicional de
insalubridade e periculosidade.

É com o intuito de estender a mão

a essas pessoas, de mostrar que elas
não são descartáveis como pensa o
poder público, de reconhecer sua im-
portância histórica e de fortalecê-las,

Especial Aposentados
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que passaremos a realizar os plan-
tões semanais como início de
um trabalho ainda mai-
or, dentro do futuro De-
partamento dos Aposen-
tados (DAP).

MARIA DE NAZARETH COELHO
APOSENTADA DA SEDUC
TOÉR BENEDITO FERREIRA • APOSENTADO DA SECULT
ALTAMIRO ÍNDIO GALÁCIO
APOSENTADO DA SMS
EDIVAL MARINHO SILVA (CHAPEUZINHO)
APOSENTADO DA SEOSP
JOSÉ VITOR SILVA • APOSENTADO DA SMS

FARÃO PARTE DOS PLANTÕES:

OS PLANTÕES DE ATENDIMENTO SERÃO REALIZADOS SEMPRE ÀS QUINTAS-FEIRAS, DAS 9H
ÀS 12H E DAS 14H ÀS 17H. O PRIMEIRO ATENDIMENTO SERÁ NO DIA 6 DE NOVEMBRO.



FESTA COMEMORA 20 ANOS
DE HISTÓRIA DO SINDICATO

Como muitos dos servidores aposentados testemunharam, o Sind-
serv tem uma história de luta em defesa dos direitos do funcionalismo
santista. Foram duas décadas de trabalho que merecem ser comemo-
radas. Construímos juntos uma entidade independente, que enfrentou
muitos obstáculos mas nunca se aliou a nenhum prefeito e que sem-
pre preservou autonomia necessária para brigar pelos servidores.  Por
tudo isso chamamos todos os associados da ativa e aposentados a
partilhar esse momento com alegria e disposição para novos desafios!

CONVITES um por associado.
Retirar na sede do Sindserv,
até 14 de novembro, em
horário comercial.
ACOMPANHANTES limitado
a um convite por associado, no
valor de R$ 5,00.
BEBIDAS serão cobradas à parte.
MAIS INFORMAÇÕES
AV. CAMPOS SALES, 106
TEL.: 3228-7400.

DATA
21 DE NOVEMBRO
SEXTA-FEIRA
ÀS 21 HORAS
LOCAL
CENTRO ESPANHOL
 AV. ANA COSTA, 286
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O descredenciamento em massa

dos médicos da Capep e a saída dos
Hospitais São José e Santo Amaro da
assistência médica foram duros golpes
sentidos nos últimos meses, especial-
mente pelos aposentados da catego-
ria. Por serem idosos e precisarem mais
de atendimento médico, são os inati-
vos as maiores vítimas do descaso com
que é tratada a autarquia.  Mas são tam-
bém os aposentados os que mais lu-
tam contra o sucateamento e a maléfi-
ca terceirização da gerência da entida-
de. No último dia 3 de outubro fizemos
uma mobilização em frente a entidade
para cobrar uma solução para a fuga
dos profissionais e hospitais.

Após o ato na Capep, o superin-
tendente da entidade, José Roberto
Mota, prometeu reunir-se com o sin-

dicato para apresentar dados concre-
tos sobre o rombo financeiro da au-
tarquia, valor mensal das contribui-
ções e quantidade de médicos, clíni-
cas e hospitais que deixaram o siste-
ma. Porém, em reunião no último dia
16, só foram apresentados demons-
trativos sobre atendimentos realiza-
dos. Queremos que a Capep abra o
seu caixa para que a categoria exa-
mine e estamos tentando agendar
uma audiência com o prefeito Papa
para discutir o assunto.

Por mês, o contrato de terceiriza-
ção da Capep consome R$ 184 mil
das contribuições. A prefeitura alega
que esse modelo de administração
permite enxugar gastos. É visível, no
entanto, que as economias que aju-
dam a subsidiar o contrato milionário

(R$ 4,8 milhões) estão refletindo no
atendimento dos associados.

É o caso de Yara Moreira Carva-
lho, aposentada do serviço público,
que ficou sem cardiologista. "Meu car-
diologista, com quem me tratava há
anos, foi obrigado a sair porque esta-
va recebendo com três meses de atra-
so. Tentei passar para o médico do
meu marido, mas ele disse que não
atende mais novos pacientes da Ca-

pep. Até com o pediatra dos meus ne-
tos houve problemas".

O mesmo acontece com a aposen-
tada Cecília Maria de Jesus, usuária da
Capep há 16 anos. Seu ginecologista
foi obrigado a dispensar os pacientes
que são servidores públicos. "O neuro-
logista do meu marido também aban-
donou o convênio. Eles trabalham e têm
direito de receber. Só que nesta histó-
ria nós é que saímos prejudicados".

NÃO PODEMOS PERMITIR O SUCATEAMENTO DA
CAPEP! ELE SERÁ A DESCULPA QUE A
ADMINISTRAÇÃO PRECISA PARA CRIAR UM PLANO
PRIVADO COM DESCONTOS CRESCENTES  POR FAIXA
ETÁRIA E A TAXAÇÃO DOS DEPENDENTES!


