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PAGAMOS MILHÕES PARA ESTE
‘REALITY’ DA DEPREDAÇÃO...

...CÂMERAS NÃO SUBSTITUEM OS VIGIAS.
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ATENÇÃO SERVIDOR! ELEIÇÃO SSPREV (Antigo Faps)
DIA 10 DE DEZEMBRO! VOTE CONSCIENTE!
Eleição do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.
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Palavra da Presidente

Companheiro(a)
servidor(a),
São tantas coisas que fica
difícil escolher um assunto pra falar nesse editorial.
Estão acontecendo perseguições e assédios pontuais,
deficiência de material, equipamentos e estrutura para
um bom desenvolvimento do
trabalho, entre outras várias
coisas.
Mas nesse momento, o assunto mais importante é a
eleição dos conselhos do SSPrev.

O Instituto foi criado por
vários motivos, e o principal,
para nós é a
tão sonhada Independência, que
ainda é apenas ilusória.
Desde
que
foi
criado,
houve tempo
mais que suficiente para a
realização de concurso público para o órgão, mas não

foi feito, então, na minha humilde opinião, por enquanto
é um braço da prefeitura
com CNPJ diferente.
O antigo FAPS sofreu vários golpes, com aplicações
mal feitas, quebrando nosso
patrimônio; não posso afirmar a má fé
dos acontecidos, mas
no mínimo,
ingerência,
e tudo isso
foi
denunciado pelo
Sindserv em
2016.
Então servidor, fique atento, as eleições dos nossos representantes no Instituto se-

Temos é
que lutar

Alerta Servidor!
rão dia 10 de dezembro, não
deixe de votar, analise bem
os candidatos e faça sua escolha, é nosso patrimônio
que está em jogo, temos todos que participar, que ficar
atentos.
Servidor, é inútil ficar reclamando da situação, o que
temos é que lutar pra melhorá-la, o que temos é que
participar, o SSprev é nosso,
não podemos arriscar nosso futuro que já vem sendo
comprometido por questões
anteriores.
Cristiane Leonello
Presidente do Sindserv
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Dia 10 de dezembro é eleição para
conselheiros do SSPrev (antigo Faps)

SERVIDOR, VOTE! É A NOSSA
APOSENTADORIA! NOSSO FUTURO!
No dia 10 de dezembro
será realizada a eleição para
o Conselho de Administração
e o Conselho Fiscal do Instituto Previdenciário do Município
de São Sebastião (SSPrev). Serão eleitos dois servidores ativos da prefeitura; um servidor
aposentado; e um servidor da
Câmara para o Conselho de
Administração. Já para o Conselho Fiscal serão três escolhidos entre os servidores ativos
e aposentados. Será eleito um
suplente para cada uma das
cadeiras.
A posse será em janeiro de

São Francisco, Morro do Abrigo
(URNA 1); Pontal da Cruz, Centro, Topolândia (URNA 2); Topo
Varadouro, Barequeçaba, Toque-Toque Grande, Toque-Toque Pequeno, Paúba, Maresias
(URNA 3); e Boiçucanga, Camburi, Barra do Sahy, Juquehy,
Serão três urnas fixas, sen- Barra do Una e Boracéia.
É importante que cada serdo uma no Posto de Saúde da
Enseada, uma na Sede do São vidor avalie bem o histórico de
Sebastião Prev, no Centro, e todos os inscritos e tenham
também no Posto de Saúde conhecimento de quem são
de Boiçucanga. Já as urnas iti- aqueles que realmente ponerantes passarão pelas uni- dem defender os interesses
dades de trabalho do Jaraguá, da categoria em acompanhar
Canto do Mar, Enseada, Bairro um dos fundos mais ricos do
2022 com mandato de 2 anos
para o Conselho Fiscal. Já o
Conselho de Administração
terá mandato de 4 anos, sendo
que 50% destes conselheiros
serão renovados a cada dois
anos, de acordo com o Capítulo IV, da Lei 241/2019.

Brasil, que já sofreu tanto com
prejuízos causados por más
gestões e é a nossa garantia de
aposentadoria.
Seguindo o que rege a Lei
que institui o SSPrev, a Junta
Eleitoral tem um servidor indicado pelo Sindserv para fiscalizar todo o processo eleitoral
que, no caso, é a presidente
Cristiane Leonello. “Estamos
acompanhando de perto para
buscar a transparência e atendimento a todas as normas do
Regulamento Eleitoral”, afirma.
Mais informações no SSPrev
pelo telefone: (12) 3893.1677.

APROVADA VENDA DO
SÍTIO EM POUSO ALTO

VOLTAMOS COM O CAFÉ DA MANHÃ
NO DIA DO PAGAMENTO!

Os servidores públicos municipais de São Sebastião, sindicalizados
no Sindserv, aprovaram por unanimidade durante as três assembleias,
realizadas nos dias 28, 29 e 30 de setembro, nas três sedes do Sindicato (Costa Norte, Costa Sul e Centro, respectivamente), a venda do
sítio em Pouso Alto. Também deliberaram que será feita a avaliação do
imóvel em três corretoras diferentes e que será colocado à venda pela
média dos valores apurados.

Com a flexibilização das medidas de combate ao novo Coronavírus, a diretoria do Sindserv decidiu voltar com o tradicional CAFÉ DA
MANHÃ servidor no dia do pagamento nas três sedes do Sindicato.

No momento, a diretoria está fazendo a cotação de preços das
imobiliárias para que seja feita a avaliação do patrimônio. A diretoria
ressalta que, após a venda, será feita nova assembleia para definir
como será empregado este recurso.

PRÓXIMO CAFÉ DA MANHÃ:

30 DE NOVEMBRO DE 2021 (TERÇA)
Das 7h às 9h
Na sede Central, na Subsede Enseada e na Subsede Boiçucanga.

PARTICIPE! NÃO ESQUEÇA DE IR COM

SUA MÁSCARA E SEGUIR OS PROTOCOLOS!
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Lutamos para garantir
Que os vigias estejam em quantidade
suficiente e com condições dignas de trabalho
A diretoria do Sindserv vem
acompanhando as diversas notícias de depredações e vandalismos nos prédios públicos do
município, principalmente nas
escolas. Sabemos que há algum
tempo os vigias vem se desdobrando e se sobrecarregando,
devido a defasagem no quadro
de funcionários e a precariedade das condições de trabalho.
Já estamos cobrando há anos

que se faça concurso público e,
agora, que se convoque os concursados.
Aí vemos contrato milionário
para instalação de câmera de
monitoramento e também vemos escolas com câmeras sendo invadidas.
O que deixa entender que as
câmeras conseguem registrar
quem depredou e furtou, mas
não impedem o vandalismo.

CÂMARA APROVA LEI QUE
INSTITUI REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES
A Câmara Municipal de São Sebastião aprovou um Projeto de Lei
que institui o Regime de Previdência Complementar dos servidores.
Com a aprovação da Reforma
da Previdência do Governo Federal, em 2019, os municípios têm
prazos para fazer as adequações
dentro das novas regras.
A categoria não foi consultada
previamente sobre esta alteração
no Regime.
Uma questão desta Lei que chama a atenção é que o tal Plano de
Benefícios que deve ser implantado será organizado por meio de

Regulamento, que poderá ser um
Decreto. O que pode vir a deixar
margem para mudanças repentinas ou decisões nas mãos de uma
única “canetada”.
ATENÇÃO SERVIDORES!
VAMOS FICAR ATENTOS EM
COMO SERÁ REGULAMENTADO
O PLANO DE BENEFÍCIOS DO
REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO PODEMOS
PERDER NENHUM DIREITO!

ESTAMOS DE OLHO!

Se tem milhões para contratar câmeras, porquê não
tem recurso para chamar os
vigias em quantidade necessária? Se a pretensão é realmente de reestruturar o
setor, qual o motivo de fazer
concurso só para 30 vagas?

para reestruturar o setor.
Monitorar e registrar as ocorrências é importante, mas já
vimos histórico de equipe de vigias estruturada e completa que
conseguiu coibir muitos atos de
vandalismos que tanto oneram
os cofres públicos.
A diretoria do Sindserv está
Em um levantamento preli- tomando todas as medidas caminar, a prefeitura precisaria bíveis para que os vigias tenham
convocar, no mínimo, 90 vigias condições de trabalho.

SINDSERV REABRE
SUBSEDE BOIÇUCANGA

Subsede Enseada está aberta desde outubro
Desde outubro a Subsede Enseada está aberta, após passar por
diversas manutenções, reparos nas paredes internas e pintura, entre
outras mudanças para que o ambiente fique mais agradável e funcional. Agora, a partir de 6 de dezembro estará aberta a Subsede de
Boiçucanga.

Confira abaixo os dias e horários de atendimento:
ENSEADA: TERÇAS E QUINTAS
Rua Carlos Gomes, 141 - Tel. (12) 3861.2692.

BOIÇUCANGA: SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS
Rua Luziana, 107 - (12) 3865.3152.

HORÁRIOS: Das 9h às 11h30 e das 12h30 às 17h.

ATENÇÃO SERVIDOR!

Agora você pode sugerir novos convênios
direto no site: Sindserv.com/convenios
No site você também encontra todos os médicos, comércios, empresas e serviços conveniados.
Mais informações sobre convênios ligue (12) 3892.1545 ou Wpp (12) 99127.9401.

