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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

Aposentados, 

ESTAMOS EM CAMPANHA SALARIAL!

Cidade Orçamento previsto (2017)
Santos R$ 2,69 bilhões
Praia Grande R$ 1,38 bilhão
Cubatão R$ 1,34 bilhão
São Vicente R$ 1,05 bilhão
Guarujá R$ 1,41 milhões
Bertioga R$ 410 milhões
Itanhaém R$ 410 milhões
Peruíbe R$ 268 milhões
Mongaguá R$ 221 milhões

Santos 2,69
Praia Grande 1,38
Cubatão 1,34
São Vicente 1,05
Guarujá 1,41
Bertioga 0,41
Itanhaém 0,41
Peruíbe 0,26
Mongaguá 0,22
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Você, aposentado, é funda-
mental para que conquistemos um 
reajuste digno esse ano. A sua 
presença nas assembleias e mo-
bilizações será crucial para toda a 
categoria.

Os servidores já protocolaram a 
pauta da Campanha Salarial des-
de novembro do ano passado. Até 
agora o governo não deu nenhuma 
resposta.

DINHEIRO TÊM!
O orçamento previsto para esse 

ano é de R$ 2,7 BILHÕES! O maior 
orçamento da história do município. 
Quase o dobro de Praia Grande 
(R$ 1,38 bilhão), a segunda maior 
arrecadação da Baixada Santista! 
Mas esse dinheiro só será destina-
do para valorizar os servidores se 
os mesmos se mobilizarem.

A Prefeitura já está armando 
seu golpe, junto ao sindicato-ami-
go-do-patrão, para mais uma vez 
não termos aumento real algum! 
E não há nenhuma saída contra o 
golpe que não seja o envolvimento 
da categoria de fato no movimento. 
Não adianta sabermos de antemão 
o que pretende e o que fará o gov-
erno se os trabalhadores não esti-
verem dispostos a conquistar um 
aumento digno e melhorias reais 
nessa Campanha Salarial!

A Campanha Salarial é uma 
responsabilidade de TODA A 

CATEGORIA! PARTICIPE!
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NOSSA PAUTA:

• Reajuste salarial de 
13% (8% da inflação +
5% de perdas históricas);

• Imediata quitação da dívida 
com o Instituto de Previdência 
dos Servidores (IPREV);

• Cesta Básica de R$ 355,44, 
extensão a todos servidores 
(ativos e inativos) e ao 2º registro;

• Mais 1% de contribuição 
do governo para a CAPEP Saúde;
• Entre outras pautas.
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Festa 
Junina na 

sede 
do 

sindicato

MAIS UM ANO DO PROJETO “ARTE E CUIDADO”

Veja como foi 
no ano passado

Exposição 
Sebastião 
Salgado 
no 
Sesc 
Santos

Oficina de 
culinária 
com 
alimentação 
saudável na 
Cozinha 
Industrial da 
Unifesp

Visita à 
Pinacoteca - 
Obras 
Benedicto Calixto

Oficina “Dança 
circular” - 

Laboratório de 
Sensibilidades 

- UNIFESP

Atividades
físicas 

também 
tiveram 
espaço

Oficina de 
Desenho 
em 
carvão

Passeio no 
Emissário 
Submarino

Oficina 
de 
Música

Visita ao 
Engenho 

do Erasmo

Oficina 
de 

argila

Conhecendo 
o Espaço 
do Idoso

Oficina 
de 
origami

Exposição 
no MISS

Oficina de 
percussão

Conhecendo 
todos os 
pontos da 
cidade (Ilha 
Diana)

Atividade de 
encerramento 

de ano

Sarau “Arte e Poesia” - 
Serviço Escola de 

Psicologia da UNIFESP

Servidores aposentados já têm atividades programadas para os próximos três meses. 
Confira a programação do Projeto “Arte e Cuidado” do SINDSERV Santos e PARTICIPE:

14/02 (terça-feira) às 14h
Visita ao Museu de Pesca 
(Av. Bartolomeu de Gusmão, 192 - 
Ponta da Praia)

21/02 (terça-feira) às 14h
Oficina de Origami e Feira de troca 
(qualquer objeto ou roupa)
Local: SINDSERV Santos (Av. 
Campos Sales, 106, Vila Nova)

07/03 (terça-feira) às 14h
Oficina de música
Local: SINDSERV Santos (Av. 
Campos Sales, 106, Vila Nova) 

14/03 (terça-feira) às 14h
Oficina de dança com a Escola 
Aerodança
Local: Aerodança (Av. Bernardino 
de Campos, 159 - Vila Belmiro) 

21/03 (terça-feira) às 14h
Passeio no Sesc Santos 
(R. Conselheiro Ribas, 
136 - Aparecida) 

28/03 (terça-feira) às 14h
Passeio no Bonde Café 
Local: Estação do Valongo 
(Largo Marquês de Monte
 Alegre, 2 – Valongo)

04/04 (terça-feira) às 14h
Roda de conversa e 
Reunião de planejamento
Local: SINDSERV Santos (Av. 
Campos Sales, 106, Vila Nova)

Confirme a presença 
na atividade pelo 
telefone 3228-7400.
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Os aposentados seguem firmes junto com o sindicato na luta em defesa 
do IPREV. Em 2016, foram diversos atos contra as pedaladas que o pre-
feito, Paulo Alexandre, deu na caixa de nossas aposentadorias.

Desta vez NÃO REPASSOU a segunda parcela do décimo terceiro dos 
aposentados e impôs ao IPREV que este retire dinheiro investido dos ser-
vidores para pagar o rombo que a Prefeitura está fazendo.

Em junho não repassou 3,3 milhões de reais da primeira parcela do 13º 
salário dos aposentados e em dezembro também deu calote na segunda 
parcela de 7,4 MILHÕES DE REAIS. Além do 13º dos aposentados, o gov-
erno não paga desde julho a sua parte dos trabalhadores ativos, obrigatório 
por Lei. Foram caloteados cerca R$ 22 milhões autorizados pelos os ver-
eadores (ou seriam comparsas?) que serão pagos em até 60 vezes.

O prefeito usou da mesma manobra fiscal que causou impeachment da 
presidenta Dilma. Mesmo repondo meses depois esse dinheiro, o IPREV 
arca com enormes prejuízos.

EM DEFESA DE NOSSAS APOSENTADORIAS!
CHEGA DE CALOTE NO IPREV!

IPREV: 

Da LUTA eu não
me aposento!
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Eleição do SINDSERV nos dias 21, 22 e 23/02
O voto dos aposentados é IMPRESCINDÍVEL!

É de extrema importância o 
voto dos aposentados já que, caso 
o número de votantes não atinja 
50% dos associados com direito 
a voto, teremos que fazer outra 
votação.

Infelizmente, essa é uma ex-
igência do estatuto que, caso 
ocorra, irá atrapalhar nossa Cam-
panha Salarial. Uma nova votação 

também significa que o sindicato 
terá o dobro de gastos  com cor-
respondências, aluguel de carros 
para transportar urnas, alimen-
tação dos mesários, horas extras 
para os funcionários, entre outros.

Por isso, faça a sua parte e 
evite o desperdício de tempo e 
dinheiro do nosso instrumento de 
organização e luta! Haverá duas 

urnas fixas, uma na sede do sindi-
cato (Av. Campos Sales, 106, Vila 
Nova) e outra no Pronto Socorro 
da Zona Noroeste (R. Ministro Ag-
amenon Magalhães, s/nº, Jardim 
Castelo). Além delas, outras 13 
percorrerão as unidades da Pre-
feitura.

PARTICIPE da eleição e con-
voque os colegas para o pleito!


