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O SINDICATO FARÁ ASSEMBLÉIA PARA DISCUTIR O PROJETO DE LEI DA PREVIDÊNCIA E AS SOLUÇÕES PARA SALVAR A CAPEP SAÚDE

Além do aumento da contribuição
dos servidores de 7% para 13%, a
criação do Instituto vai contribuir para
acelerar o processo de fechamento da
Capep - Saúde. Hoje a Caixa tem um
déficit mensal de aproximadamente
R$ 400 mil, coberto pelo superávit (so-
bra) das contribuições do sistema de
pensões. Ou seja, parte do que é ar-
recadado com os descontos dos ser-
vidores referente às pensões é rema-
nejada para a assistência médica.
Com a criação do Instituto de Previ-
dência isso não será mais possível. A
Capep, que já enfrenta diversos pro-
blemas, terá mais dificuldades para ter
suas contas equilibradas. Por isso, o
Sindserv defende que primeiro seja
encontrada uma solução para a as-
sistência médica dos servidores e só

depois o proje-
to do Instituto de
Previdência seja vo-
tado. Além disso, a vo-
tação não pode ser feita
sem antes uma ampla con-
sulta aos funcionários.

O aumento dos valores des-
contados nos holerites é outro
impacto negativo do projeto. Os
servidores terão de contribuir
com 13% de seus salários. São
seis pontos percentuais de au-
mento, os mesmos que o Execu-
tivo concedeu de reajuste no início
do ano. Hoje o funcionário que ga-
nha o menor salário (Nível A) contri-
bui com R$ 35,68. Após a aprova-
ção do Instituto, passará a pagar R$
66,26, quase o dobro!!!

INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA

Dividir a ca-
tegor ia em
duas partes
não é a solu-

ção! Enquanto
um servidor de ní-
vel C, por exem-

plo,  tem des-
contado em

seu holerite
R$ 17,92
(3% do sa-
lár io) ,  em
um plano de

saúde privado ele teria
de pagar R$ 116,20 caso esteja na
faixa etária de 34 a 38 anos. A di-
ferença, de 548%, corresponde a
quase R$ 100,00 a mais! Dez anos
depois a diferença passaria para

R$ 150,00 ou 837% de aumento.
O plano especial, além de sair

mais caro para os servidores, re-
presentaria uma concorrência des-
leal à Capep Saúde, que já enfren-
ta problemas como descredencia-
mento de médicos e déficit orça-
mentário. Quem não tivesse con-
dições de aderir a esse plano es-
pecial teria de se contentar com
uma Capep ainda mais problemá-
tica e cada vez mais próxima do
fim. E caso a entidade venha fe-
char ou mesmo se for privatizada,
grande parte dos atuais usuários
passaria a ser atendida pelo SUS,
prejudicando o funcionalismo mu-
nicipal e gerando um caos no aten-
dimento médico-ambulatorial de
toda a cidade.

PLANO ESPECIAL PARA
A CAPEP - SAÚDE

DIA 29, ÀS 18H30, NO AUDITÓRIO DO
SINDIPETRO-LP, À AV. CONSELHEIRO NÉBIAS, 248

O Executivo mandou o projeto do Instituto de Previdência para Câmara sem discutir com a categoria e quer que ele seja votado ainda
esse ano. Ao mesmo tempo, o Conselho Administrativo da Capep está propondo a criação de um plano de saúde especial e optativo, a

ser gerenciado por uma empresa privada. Essas duas tentativas podem ser desastrosas para a categoria. Vejamos porque:
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O PREFEITOO PREFEITOO PREFEITOO PREFEITOO PREFEITO
QUER QUER QUER QUER QUER INSTITUTOINSTITUTOINSTITUTOINSTITUTOINSTITUTO
AINDA ESSE ANOAINDA ESSE ANOAINDA ESSE ANOAINDA ESSE ANOAINDA ESSE ANO

AS CONQUISTAS CONQUISTAS CONQUISTAS CONQUISTAS CONQUISTAS DEPENDEMAS DEPENDEMAS DEPENDEMAS DEPENDEMAS DEPENDEM
DE TODOS NÓSDE TODOS NÓSDE TODOS NÓSDE TODOS NÓSDE TODOS NÓS

O projeto do Instituto de Previdência está na Comissão de Justiça e
Redação. O novo estudo atuarial necessário para atualizar as alíquotas de
contribuição prevista no texto já chegou no Legislativo e em breve a Câmara deverá
encaminhar a proposta ao plenário para votação ainda esse ano.

O Sindserv já solicitou aos vereadores, por meio de ofício, que sejam convocadas
audiências públicas com os funcionários para que
o projeto seja debatido com aqueles que
realmente serão afetados pelas
mudanças. O momento exige
mobilização! Precisamos deixar claro
o descontentamento da categoria,
discutir propostas viáveis para garantir
a sobrevivência e o equilíbrio da Capep
e impedir a votação do Instituto de
Previdência a toque de caixa. Participem
da assembléia do dia 29. Agora é a
hora dos servidores opinarem.

(FRAGMENTO)

Tu sabes,

conheces melhor do

que eu a velha história.

Na primeira noite eles se

aproximam e roubam uma

flor do nosso jardim.

E não dizemos nada.

Na segunda noite,

já não se escondem:

pisam nas flores,

matam nosso cão, e

não dizemos nada.

Até que um dia, o mais

frágil deles entra sozinho

em nossa casa,

rouba-nos a luz, e,

conhecendo nosso medo,

arranca-nos a voz

da garganta.

E já não podemos dizer nada.

NO CAMINHO,

COM MAIAKOVSKI



SÓ A LUTSÓ A LUTSÓ A LUTSÓ A LUTSÓ A LUTA MUDA A VIDAA MUDA A VIDAA MUDA A VIDAA MUDA A VIDAA MUDA A VIDA
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No último dia 31 o Sind-
serv realizou um Seminá-
rio sobre a Capep - Saúde
onde um verdadeiro raios-
x sobre a entidade foi apre-
sentado aos servidores. O
encontro foi realizado em
três horários diferentes
para possibilitar a presen-
ça de todos.

Os part ic ipantes pu-
de ram en tende r  ma is
s o b r e  a  e s t r u t u r a  d e
s e r v i ç o s  d a  C a i x a  e
também se apropriar da
sua a tua l  s i tuação f i -
nanceira.

O Sindicato alertou a
categoria sobre a neces-
sidade de discutir a cria-
ção do Instituto de pre-

SEMINÁRIO SOBRE A SEMINÁRIO SOBRE A SEMINÁRIO SOBRE A SEMINÁRIO SOBRE A SEMINÁRIO SOBRE A CAPEPCAPEPCAPEPCAPEPCAPEP - - - - -
SAÚDE SAÚDE SAÚDE SAÚDE SAÚDE  ALER ALER ALER ALER ALERTTTTTA SERA SERA SERA SERA SERVIDORESVIDORESVIDORESVIDORESVIDORES

� UMA AUDITORIA COMPLETA
PARA PASSAR A LIMPO AS
CONTAS DA ENTIDADE;

� MELHOR CONTROLE
FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO;

� ACOMPANHAMENTO
PERMANENTE DE LIBERAÇÃO DE
INTERNAÇÕES E PROCEDIMENTOS
JUNTO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS
CREDENCIADAS;

� PERÍCIAS PERMANENTES E DE
MELHOR QUALIDADE;
� REAJUSTES SALARIAIS DIGNOS
PARA MELHORAR A
ARRECADAÇÃO;

� CONTRATAÇÃO DE MAIS
SERVIDORES VIA CONCURSO
PÚBLICO PARA AMPLIAR O NÚMERO
DE CONTRIBUINTES E RENOVAR O
QUADRO DE SERVIDORES DE
FORMA A CUSTEAR A DEMANDA;

� ELEIÇÃO DIRETA DOS
CONSELHEIROS.

vidência de forma con-
junta com a elaboração
de propostas para o sa-
neamento  da  Capep
Saúde. Os dados e informa-

ções expos-
tos estão
subsidiando
as discus-
sões dos
funcionários
em seus lo-
cais de tra-
balho e a
elaboração
de propos-

tas a serem discutidas em
assembléia.

No Seminário os dire-
tores do sindicato tam-
bém expl icaram quais
são as implicações que a
criação de um plano pri-
vado optativo dentro da
Capep trará para os tra-
balhadores e para a pró-
pria instituição.

F icou c laro  para os
presentes que os servido-
res não precisam pagar
mais para ter assistência
médica de qualidade.

O QUE FALTA É UM MELHOR
GERENCIAMENTO E MEDIDAS

URGENTES TAIS COMO:
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RELAÇÃO DE CONVÊNIOS

E SERVIÇOS

Informações na sede do
SINDSERV Telefone:
(13) 3228-7400

ASSISTÊNCIA MÉDICA
SECONCI

Especialidades:  Clínica Geral,
Pediatria,  Ginecologia,
Exames Laboratoriais

(Desconto direto em folha
de pagamento)

COLÔNIA DE FÉRIAS
PARGOS CLUBE DO BRASIL

Colônias de Férias em:
Ubatuba, Atibaia, Guarapari,

Fortaleza, Salvador, etc
(Pagamento - Via depósito

direto à Pargos)

DENTISTAS
Todo tratamento,  exceto

prótese e aparelho
ortodôntico

OBS.:  Para titulares,
cônjuges e dependentes até
18 anos Agendamento nos
horários de 8h às 12h e das

14h às 18h

ADVOGADOS
(DEPTO. JURÍDICO)

Causas: Cível,  Trabalhista
e  Previdenciário

(Para associado com
processos em andamento,
comparecer ao depto. para
assinatura de procurações
para os novos advogados
e atualização de  endereços)

SEGURO DE VIDA
MITSUI SUMITOMO
SEGURADORA S/A

Morte Natural - Morte
Acidental

AUXÍLIO FUNERAL
SANTA CASA DE SANTOS

E  BENEFICÊNCIA
PORTUGUESA

Para associados,
filhos menores e cônjuge

ATIVIDADE FÍSICA
CLUBE ATLÉTICO

SANTISTA
Ginástica, Hidroginástica,

Futsal, Natação, etc

FISIOTERAPIA E
FONOAUDIOLOGIA
ASSOCIAÇÃO DOS

AFÁSICOS DE SANTOS
Reinauguração com novos

equipamentos.
Atendimento aos

portadores de lesão
cerebral (AVC e outros)

com dificuldade da fala e
movimentos.

Apoio aos familiares
Espaço da Associação na

sede do SINDSERV
Informações no local

com Sr. Antonio:
Av. Campos Sales nº 106


