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Quando pedimos votos para a CHAPA 3, afirmamos que recuperaríamos o sindicato para a luta dos
servidores e que seríamos transparentes na nossa gestão. Esse foi, é e será nosso compromisso! Para tanto

informamos a categoria sobre como encontramos o SINDSERV.

DESRESPEITO
Não houve transição da diretoria anterior para a atual como seria de se espe-
rar. Parte da diretoria anterior no dia 08 de maio deixou as chaves da entidade
com um estranho e se retirou.

Após a solenidade de posse realizada na presença de vários servidores e
de autoridades sindicais e políticas entramos na sede do sindicato e depara-
mos com uma série de irregularidades.

CAOS ADMINISTRATIVO
Todo o material necessário para o dia-a-dia da secretaria, do jurídico e da tesou-

raria, estava na mais completa desordem, de forma que era praticamente impossí-
vel pôr o sindicato para funcionar e atender o associado com o mínimo de dignida-
de. Até mesmo a memória dos computadores foi apagada. Funcionários que deti-
nham informações importantíssimas foram demitidos na véspera da posse.

Por esses motivos, trâmites junto à Prefeitura, bancos, fornecedores e tantas
outras instituições que se relacionam com o SINDSERV estão prejudicados.

DÍVIDAS DEIXADAS PELA GESTÃO ANTERIOR

 R$ 757 MIL
DESCONTOS FEITOS NO HOLERITE DOS SERVIDORES, EM  JANEIRO, FEVE-
REIRO, MARÇO E ABRIL, CONFORME NOTIFICAÇÃO DO BMC. O BANCO
INFORMA QUE NÃO RECEBEU UM  CENTAVO DESSE VALORR$ 541.000

DÍVIDAS DE CELULARES R$ 13.000

DÍVIDAS DE INSS NÃO PAGAS R$ 32.000

DÍVIDAS DE CHEQUE ESPECIAL R$ 50.000

SECONCI (ASSISTÊNCIA MÉDICA) R$ 3.000

CUT R$ 4.500

IPTU R$ 2.700

SEGUROS R$ 3.000

JORNALISTA R$ 5.000

ADVOGADOS R$ 14.500

DÍVIDAS TRABALHISTAS NÃO NEGOCIADAS R$ 80.000

DÍVIDAS DE AMBULÂNCIA R$ 1.800

DÍVIDAS COM A TIKET R$ 2.800

DÍVIDAS COM A TELEFÔNICA R$ 3.800

VERGONHA
Sem computadores, sem documentação, sem funcionários e apesar do

esforço da atual diretoria ainda não temos todas as informações sobre a
situação financeira do SINDSERV. Todos os dias batem à porta do sindicato
credores de dívidas que se arrastam há meses. Uma relação delas tomaria
páginas inteiras deste boletim.

ALÉM DE TUDO ISSO, NO MÊS DE MARÇO, A DIRETORIA
QUE SAIU RECEBEU $ 120 MIL REAIS DO IMPOSTO SINDI-
CAL. FICARAM PARA A ATUAL DIRETORIA... ÀS DÍVIDAS E
O CAIXA COMPLETAMENTE VAZIO!

RECONSTRUINDO
Estamos tomando todas as providências ju-

diciais, administrativas e políticas para resolver
todos os problemas encontrados. Provas estão
sendo colhidas, ações es-
tão sendo preparadas e,
com certeza, os respon-
sáveis serão punidos. O
sindicato é de todos os
sindicalizados, assim
como seu patrimônio e
sua arrecadação. A
atual diretoria tem consciência disso e reafirma o compromisso de campanha de
reerguer nossa entidade com HONESTIDADE E RESPONSABILIDADE.



A QUEM SERA QUEM SERA QUEM SERA QUEM SERA QUEM SERVE ESSA “REFORMA”?VE ESSA “REFORMA”?VE ESSA “REFORMA”?VE ESSA “REFORMA”?VE ESSA “REFORMA”?
A reforma administrativa apresen-

tada pelo Papa deforma o serviço pú-
blico, inchando mais a máquina com
privilegiados.

As contradições já começam no dis-
curso de lançamento do projeto para
a imprensa, quando o prefeito disse
que sua prioridade é a Saúde e a Edu-
cação, mas na reforma o que se vê é
a criação das secretarias do PORTO
e de SEGURANÇA.

Onde está a prioridade para a edu-
cação e a saúde?

Papa afirma que a reforma é neces-
sária para melhorar a qualidade dos
serviços públicos, valorizar o funcio-
nalismo e privilegiar a cidade.

Como pode ser isso, se a "gran-
de obra" da reforma é
criar mais de 380
cargos de chefia,
sendo 69 cargos
de confiança,
com salários de
R$ 3 a 8 mil re-
ais, o que cus-
tará aos co-
fres públicos
mais R$ 9 MI-
LHÕES por ano?

Papa, no projeto da "reforma", não
fala em plano de carreira para o funci-
onalismo, não fala em investimentos
para ampliar a qualificação dos servi-
dores, ou para modernizar e aperfei-
çoar os serviços públicos. A tônica é
apenas criar mais cargos.

Papa fala que está preocupado com
o Instituto de Previdência e que as des-
pesas com a sua criação estão con-
templadas na "Reforma". ISSO NÃO
É VERDADE.

Quando da elaboração do Projeto
de Lei que criará o Instituto de Previ-
dência não se sabia desses cargos
que têm um forte impacto na folha de
pagamento. Corremos o sério risco de
após anos de dedicação não receber
nada de aposentadoria devido a mais
essa irresponsabilidade.

Nossos salários acumulam perdas
de mais de 80 %, não temos um plano
de carreira e a PMS nos deve o paga-
mento do PAV e da URV.

Mas o Papa só
pensa em dar gor-
dos salários para
pagar sua dívida

eleitoral.
Priorizar saúde e educação signifi-

ca aumentar a verba dessas secretari-
as e não entupi-las de assessores. Va-
lorizar o funcionalismo e garantir a qua-
lidade do serviço público só será possí-

vel com: recuperação das perdas sala-
riais, plano de carreira, condições dig-
nas de trabalho, fortalecimento da CA-
PEP e pagamento do PAV e da URV.

É importante que o prefeito expli-
que para o funcionalismo e para a ci-
dade porque está criando esse verda-
deiro TREM DA ALEGRIA, ao mes-
mo tempo em que afirma não ser pos-
sível reajustar os baixíssimos salários

da maioria dos servido-
res municipais!

Ou o prefeito
mentiu para

os servi-
dores em
fevereiro

q u a n d o
disse não ter
dinheiro para
um reajuste
decente para
a categoria ou
pretende au-

mentar impostos.
Ele precisa explicar porque com a

reforma está cumprindo compromis-
sos da campanha eleitoral. Com a cri-
ação dessa enxurrada de cargos de
confiança, está cumprindo compro-
missos com quem?

Devemos pressionar os vereado-
res e impedir a aprovação de mais
esse golpe contra os servidores e
a cidade.
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NÃO ACEITAMOS ESSA CONTRA-REFORMA!
QUEREMOS MAIS VERBAS PARA A SAÚDE E PARA A EDUCAÇÃO

QUEREMOS UM PLANO DE CARREIRA PARA
TODOS OS SERVIDORES.

QUEREMOS RECUPERAÇÃO DAS NOSSAS PERDAS SALARIAIS.
QUEREMOS O PAGAMENTO DO PAV E DA URV JÁ.


