
S i n d S e p a

  Porém, o Governo não 
 recebe os representantes
do Sindicato para ouvir as
propostas encontradas pelo
jurídico, o que causa a
sensação de que não ter
interesse na solução do
problema. 

   Diante do impasse a
direção do Sindsepa também
ocupou a Tribuna da Câmara
de Araras para apresentar o
problema e solicitar apoio do
Legislativo. "Os vereadores
se solidarizaram com a
categoria e se
comprometeram a nos
ajudar".

   O Sindicato e o Legislativo
estão mobilizados, mas  há
impressão de que falta 
 empenho do Governo.

   O país passa por uma
grave crise financeira e essa
ação só vai prejudicar quem
mais precisa. “Os
aposentados já têm muitos
gastos com remédios e
necessidades especiais,
agora terão mais gasto”.

     Para o Sindsepa essa ação
tirou o alimento das mesas dos
pensionistas e aposentados.
“Os salários já são baixos,
sendo insuficientes 
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      A Justiça suspendeu o
pagamento do vale
alimentação dos  aposentados
e pensionistas da
administração e suas
autarquias, a ação partiu do
Ministério Público por ordem
judicial em Ação Direta de
Inconstitucionalidade. O 
 Sindsepa (Sindicato dos
Servidores Públicos
Municipais de Araras) está
focado na solução do
problema devido a urgência
do tema, inclusive apresentou
várias alternativas ao
Governo.

 "Foram várias soluções
para a administração, mas é
o prefeito que tem a caneta
na mão, cabe a ele acabar
com o sofrimento de quem
está desamparado".
 

para pagar as contas do
mês. Como eles vão
absorver mais esse
prejuízo?"

Ação
   A Secretaria de Justiça,
por meio da Procuradoria
Geral, afirmou
anteriormente que o
Município entende que é um
direito a quem muito
contribuiu com Araras e que
tentaria reverter a decisão. 
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a estrutura com piscinas,
quadras, campos,
playgrounds e áreas livres.

      Já o servidor que quiser
o plano completo pode
utilizar a academia com
musculação e algumas aulas
específicas, além de todo o
complexo.

    Para formalizar a ficha de
inscrição no clube o
servidor associado deverá
solicitar uma carta de
autorização ao Sindsepa e
levar até a secretaria do
complexo esportivo. 

 O Sindsepa está à
disposição para eventuais
esclarecimentos e
orientações na sede ou pelo
telefone (19) 3542-6479. 

   O Sindsepa (Sindicato
dos Servidores Públicos
Municipais de Araras) está
recadastrando os
associados. Todos os
filiados precisam atualizar
os dados até o dia 30. 

     Já para os interessados
em se sindicalizar o prazo
termina no próximo dia
20 deste mês, desta forma
poderão desfrutar de
todos   os   benefícios   do

Sindsepa convoca filiados para recadastramento
e abre prazo para novas adesões 

Sindicato a partir de
outubro.

    “Vale muito a pena fazer
parte da nossa entidade,
temos muitos benefícios
para os nossos filiados,
como atendimento jurídico,
cortes de cabelo e
descontos em clubes.
Agora no próximo mês
teremos a nossa festa que é
exclusiva para os nossos
associados". 

   É importante ressaltar
que os filiados que
atualizarem
os cadastros e os novos
terão acesso a tradicional
Festa do Servidor, bem
como seus cônjuges e
filhos até 18 anos,
portanto documentos que
comprovem o parentesco. 

Filie-se: (19) 99190-2627

Parceria do Sindicato com o Sesi garante desconto
aos servidores na mensalidade do clube 
     O verão está chegando
e você servidor público
filiado ao Sindsepa pode
aproveitar da parceria com
o Sesi para a utilização do
clube e complexo
esportivo. Quem optar
pela contratação pagará
mensalidade com desconto
ao Serviço Social da
Indústria.

  Com o objetivo de
fornecer mais lazer e
qualidade de vida aos
associados a parceria
contempla os planos:
básico e completo, ambos
com valores exclusivos. 

  No plano básico o
trabalhador público
municipal pode desfrutar
do local com o uso de toda

DIVULGAÇÃO

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araras 

Rua Sete de Setembro, 418 - Centro - CEP:13600-130 

Tel. (19) 3542-6479 (19) 99190-2627 

www.sindsepa.org.br/site

Produção: Efeito Comunicação

SINDSEPA

JUNTOS SOMOS FORTES!

EXPEDIENTE SINDSEPA


