
Maio de 2016 | Especial Aposentados

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

Recadastramento 
OBRIGATÓRIO 

no IPREV

O segurado deverá comparecer à sede do IPREV (Rua Assis Correia, 20 – Gonzaga) 
com o formulário, enviado pela autarquia, preenchido.

Horários de atendimento:
Das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda à sexta-feira.

Caso prefiram ou não possam comparecer pessoalmente, 
os aposentados e pensionistas, poderão enviar o formulário de recadastramento via correio 

(Rua Dr. Assis Correia, 20 – Gonzaga – Santos/SP – CEP 11055-310), devidamente preenchido. 
Este documento deverá conter a assinatura do beneficiário com reconhecimento de firma 

por autenticidade (ou verdadeira). Nesse caso, o Instituto fica isento de qualquer responsabilidade 
quanto a ocorrência de quaisquer eventualidades no envio da correspondência.

Atenção aposentados e pensionistas do IPREV Santos: Já começou o recadastramento de 2016. 
Ele é obrigatório, conforme a Lei Complementar nº 592/2006, e o não comparecimento na 

data prevista poderá acarretar na suspensão do pagamento no mês subsequente.

Veja a data que você precisa ir ao IPREV:

 • Nascidos em 
Janeiro, Fevereiro 

e Março  –  Data de 
comparecimento: 

01/04 a 
30/04/2016

• Nascidos em 
Abril, Maio e Junho. 

Data de 
comparecimento: 

01/05 a 
31/05/2016

• Nascidos em 
Julho, Agosto e 

Setembro - Data de 
comparecimento: 

01/06 a 
30/06/2016

• Nascidos em 
Outubro, Novembro 

e Dezembro - Data de 
comparecimento: 

01/07 a 
31/07/2016
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Concurso Público na CAPEP 
é conquista da categoria

Já fazem mais de dez anos 
que foi realizado o último con-
curso na CAPEP. Dos seleciona-
dos em 2003, restam apenas 
cinco Oficiais de Administra-
ção na autarquia. A realização 
do atual concurso público era 
uma das grandes pautas dos 
servidores que lutam em de-
fesa da CAPEP, principalmente 
dos aposentados.

Serão 26 vagas distribui-
das em nove cargos: Advoga-
do (1 vaga), Agente Adminis-
trativo (2), Assistente Social 

(2), Contador (2), Encarrega-
do (1), Enfermeiro Auditor (2), 
Médico Auditor (2), Técnico de 
Auxiliar de Administração (12) e 
Técnico de Contabilidade (2). Os 
selecionados terão a mesma es-
tabilidade e os principais benefí-
cios dos servidores da adminis-
tração municipal direta.

Em assembleia realizada 
no final do ano passado, os 
funcionários públicos reinte-
raram a reivindicação pelo 
concurso. A plenária pediu 
também o afastamento do 

então presidente da entida-
de, Eustázio Alves Pereira, 
que estava sendo denuncia-
do. Eustázio renunciou ao 
cargo logo em seguida.

Essas foram importantes 
conquistas da categoria, to-
davia, os servidores continu-
am na luta por: 

-Eleição Direta para a presi-
dência;

-Ampliação do atendimento 
nas cidades vizinhas à Santos;

-Credenciamento de médicos 
nas especialidades que a CAPEP 

ainda não dispõe;
-Aumentar número de médicos 

na rede de atendimento.

E o IPREV?
O nosso Instituto de Pre-

vidência também carece ur-
gentemente de um Concurso 
Público. A autarquia NUNCA 
teve um em sua história. Se 
promete realizar tal concurso 
desde 2006, exatamente 10 
anos, uma década, e NADA!!!

Concurso Público para 
o IPREV já! 

Pauta histórica do movimento que defende a CAPEP 
(concurso público) finalmente foi conquistada

Assembleia realizada no dia 05/11/16 pediu, entre outras pautas, 
pelo concurso público na CAPEP e o afastamento do presidente

Não é a primeira vez que 
os servidores pressionam 
pelo afastamento do 
presidente da CAPEP. 
Quem lembra da luta 
pra tirar o reizinho 
Motta do trono?
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Aposentados seguem 
unidos com sindicato

 O SINDSERV proporcionou 
mais uma oportunidade para 
que os aposentados pudes-
sem estreitar seus laços de 
amizade e de companheiris-
mo. O Café da Manhã nesse 
começo de ano reafirmou o 

espírito de união dos funcio-
nários públicos que carrega-
ram, por longos anos, todos 
os serviços da Prefeitura de 
Santos. Foram anos de vida 
dedicados ao melhor atendi-
mento à população. 

Além do reencontro com 
os companheiros de trabalho 
e de inúmeras lutas, os apo-
sentados ainda conheceram 
os novos estagiários do Projeto 
Arte e Cuidado, uma parceria da 
Unifesp com o SINDSERV (saiba 

mais na página 4). As represen-
tantes, recém eleitas, dos apo-
sentados no Conselho Fiscal do 
IPREV também foram ao encon-
tro agradecer todos os votos de 
confiança e explicar a situação 
atual da autarquia. 
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Mais um ano se inicia 
com Arte e Cuidado

O SINDSERV renovou a parceria com a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) dando continuidade no Projeto “Arte e 
Cuidado”. O Projeto tem encontros e atividades para os aposentados articulando a arte, a cultura, a saúde, a memória e o 
cuidado. Os aposentados do serviço público municipal de Santos que ainda não participam precisam conhecer o Projeto.

 As atividades acontecem sempre nas terças-feiras, das 14h às 16h. 
Confira o cronograma e qualquer dúvida ligue para o Sindicato (3228-7400) 

Junho
• 07/06 - Passeio no Forte dos Andradas e Documentário (a confirmar);

• 14/06 - Atividade no Projeto Camará (a confirmar);

• 21/06 - Bonde do Café (a confirmar);

• 28/06 - Atividade no SINDSERV (Av. Campos Sales, 106, Vila Nova).

Maio
• 03/05 - Museu Pelé;

• 10/05 - Oficina de Culinária na UNIFESP (Rua Silva Jardim, 136, Vila Mathias);

• 17/05 - Lagoa da Saudade (morro da Nova Cintra);

• 27/05 - Arte no Dique (a confirmar);

• 31/05 - Oficina dinâmica “Identidade”, no SINDSERV (Av. Campos Sales, 106, Vila Nova);


