
S i n d S e p a
 Para o Sindsepa, a
justificativa de legalidade
no projeto (de calote) o
Araprev é vergonhosa, mas
pior é a direção da autarquia
e a maioria dos conselheiros
administrativos que são
coniventes com a façanha
de arrombo as finanças do
órgão.

  O próprio Conselho
Administrativo se colocou
contrário à redução da
alíquota patronal (da
Prefeitura e autarquias),
mas o Governo enviou
mesmo assim para Câmara. 

  “Vemos que são medidas
que DESFAVORECEM a
ARAPREV e favorecem
apenas o Governo atual,
que busca legalizar o
CALOTE e comprometer
(como outros prefeitos
fizeram) a aposentadoria
dos servidores no futuro,
quando nenhum dos atores
dessa administração
estarão mais na
Prefeitura”. 

   A bola da vez está com os
vereadores, que mostrarão
de que lado estão ao votar a
aposentadoria, que é o
futuro da categoria. 

       O Governo Municipal,
na ânsia de utilizar o dinheiro
do Araprev (no caso do
servidor), protocolou na
Câmara um projeto de lei que
visa comprar vidas do fundo
financeiro (antigo) pelo
previdenciário (novo).

 Para o Sindsepa, essa
alteração causará a médio e
longo prazo a falência da
autarquia que hoje dispõe de
boa saúde financeira.

  Além disso, e não menos
pior, o Governo quer reduzir
a alíquota que a Prefeitura e
autarquias pagam de
19,70% para 14%, sendo
que há pouco tempo a
alíquota dos servidores
ativos teve um aumento e
passou de 11% para 14%.

   Essa prática persiste desde
outros Governos que passaram
pela administração, pois os
prefeitos sempre buscam
formas de não PAGAR o que
devem para ARAPREV. 

  Vale a pena ressaltar que
pagar em dia é uma obrigação
e não um favor,  pois o
desconto é realizado
religiosamente no holerite dos
trabalhadores todo mês.
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dos interesses dos Governos
(que passam!).

     O servidor se r mobilize
e fique atento aos passos do
projeto que está na Câmara
e a atuação de cada
vereador.

Foto: Prefeitura Municipal de Araras

   Para finalizar é importante
frisar que por este e outros
motivos é preciso escolher
criteriosamente o servidor
que será conselheiro no
ARAPREV: se o mesmo
está com a categoria (que 
 fica) ou trabalhando a favor
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Atenção

     A Secretaria Municipal
de Educação decidiu criar,
de forma autoritária a Lei
200, a instituição da
progressão de carreira
baseada no mérito. “Essa
ação acontece em total
desrespeito à Comissão
eleita para Estudo do
Estatuto do Magistério e 

   Mesmo com a grande
quantidade de recursos
financeiros recebidos, a
Rede de Ensino atravessou
um dos piores anos com à
precarização dos serviços
de Educação em Araras. 

 A Gestão Municipal
optou em não realizar
concursos públicos e isso
ocasionou a falta de
professores para todas as
disciplinas, além de
substitutos, serventes,
monitores educacionais e
estagiários. 

   A modalidade escolhida
pelo Governo para nomeação 

Negligência da gestão
municipal de Educação
marca  2022

dos profissionais (por meio
de contratos com empresas)
desvaloriza o trabalhador,
prejudica o serviço
educacional e a qualificação
profissional, contrariando o
direito dos estudantes à uma
educação de qualidade. 

    É importante lembrar que
a Secretaria de Educação
recebe verbas do Fundeb , 
 do FNDE e tem recursos
próprios, mas ainda sim
Araras ainda está longe de
ter problemas básicos de
estrutura resolvidos, tudo
porque a área está sendo
tratada como um custo e não
como um investimento! 

contraria todo o
ordenamento jurídico
sobre o tema que vem
sendo construído pela
classe e pelos órgãos
responsáveis pela política
nacional de educação ao
longo dos anos”.
  
      Esta gestão busca  deter

minar, por meio de uma
única prova teórica, quem
são os bons profissionais
de Educação. “Tal
avaliação está prevista
para acontecer em
fevereiro e assim como foi
na Rede Estadual, trará
grande divisão entre os
profissionais sem, no
entanto, trazer qualquer
melhoria na qualidade do
ensino. 

  Diante de todos os
malefícios que essa
ação trará a categoria
o Sindsepa é contrário
a qualquer tipo de
progressão baseada na 

Atenção   progressão na carreira do professor
da Rede Municipal

meritocracia, pois descarta
todos os problemas
enfrentados pelos
profissionais na escola. 

    O sindicato protocolou
junto à Secretaria
Municipal de Educação,
ainda em dezembro, um
projeto de Plano de
Carreira dos profissionais
do magistério, plano este
aguardado pela categoria
há anos. 

O SINDICATO
DEFENDE CONCURSO

PÚBLICO JÁ E A
EVOLUÇÃO JUSTA

PARA TODOS!
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