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PREVIDÊNCIA: SEU SALÁRIO VAI DIMINUIR!
SUA APOSENTADORIA É INCERTA!

SÓ A LUTA MUDA A VIDA

ALERALERALERALERALERTTTTTA DO SINDICAA DO SINDICAA DO SINDICAA DO SINDICAA DO SINDICATOTOTOTOTO

��Desconto de 13% nos nossos
(baixos) salários. Diferente do
que afirma o governo, quem não
fizer muitas horas extras terá re-
dução de salário.
��O estudo que servirá  de base para
definir a contribuição dos servido-
res e da prefeitura não foi apresen-
tado de forma que justifique 13%.
��O conselho que administrará o
Instituto terá maioria do prefeito. Se
o dinheiro é nosso e servirá para
pagar nossas aposentadorias, por-
que o prefeito quer domina-lo?
��O conselho que fiscalizará o
Instituto também terá maioria
do prefeito.

GRAVES PROBLEMAS DO PROJETO

O prefeito mandou para Câmara o projeto de lei que cria o Instituto
Municipal de Previdência. Se aprovado nossas aposentadorias

passarão a ser pagas por esse instituto

��O presidente do Instituto será
nomeado pelo prefeito. Seu sa-
lário será de 8 mil reais. Isso não
é um absurdo?
��Não está claro com que recur-
sos o Instituto pagará as aposen-
tadorias a curto e a médio prazo.
��Não estão claros os critéri-
os para a aposentadoria por
invalidez.
��Em caso de atraso no repasse
das contribuições o projeto não
diz por quanto tempo essa atra-
so pode durar e como a dívida
será quitada. Parcelada em 20
anos como fizeram com a dívida
da Capep?

1- Informe-se no Sindserv.
2- Indique na sua seção um colega

para participar de reuniões
informativas e organizativas.

3- Participe das mobilizações.
4- Não espere que só o Sindicato e/ou

outras pessoas defendam o seu direito.
5- Pense na inutilidade de reclamar

dos problemas da previdência só
daqui alguns anos.

O que fazer?

Esses são apenas alguns dos problemas do projeto e
somente uma ação conjunta dos servidores poderá definir

como resolver essas e outras questões da Previdência



LIGUE PARA OS

A comissão eleita em assembléia e a
diretoria do Sindserv entregaram ofício ao

presidente da Câmara exigindo que os
vereadores não votem o projeto sem uma

ampla discussão com todos os servidores.
Ligue para os vereadores e pressione.
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VEREADORES

Pau lo  Barbosa 32015102
Cassandra 32191888
Braz 31193127
Banha 32195157
Fur tado 32193850
Constan t ino 32196341
Sue ly  Morgado 32195707
Ademi r 32194833
Fab ião 32195269
Sandra 32196391
Marce lo 32194653
Mantovan i 32193071
De  Ros is 32196406
Carab ina 32196473
Jama 32193085
Re ina ldo 32193888
Lascane 32196446

SEMINÁRIO FOISEMINÁRIO FOISEMINÁRIO FOISEMINÁRIO FOISEMINÁRIO FOI

UM SUCESSOUM SUCESSOUM SUCESSOUM SUCESSOUM SUCESSO
Aconteceu no dia 06 de

junho o seminár io  sobre
P r e v i d ê n c i a  p r o m o v i d o
pelo Sindserv.

Segundo os participantes
foi muito importante para in-
formar e tirar dúvidas sobre
um tema tão complexo.

Lá o Dr. César da Apeo-
esp e o Dr. Décio do insti-
tuto de Previdência de Ja-
careí alertaram para os pe-
rigos de uma previdência
mal implantada e o quanto
isso pode ser prejudicial à

nossas aposentadorias.
O seminário destacou a

importância da participação
e do esclarecimento dos
servidores. Somente assim
nossas reivindicações se-
rão ouvidas pela adminis-
tração municipal.


