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T

rabalhadores, aposentados e
estudantes de todo o país se
mobilizam contra a “reforma”
da previdência. As manifestações
do dia 15 e 30 de maio colocaram
milhões nas ruas e mostraram a
disposição de luta para garantir o
direito de se aposentar.
Em Rio Preto, os servidores
municipais participaram dos dois
eventos e, agora, precisamos
decidir como será nossa
participação no dia 14 de junho.
O exercício do direito de greve

está disciplinado na Lei nº 7.783/89 e
a realização da assembleia no dia 12
de junho é um dos requisitos da Lei de
Greve.
Vamos defender nossa aposentadoria!

Os sócios do Sindicato, e seus
dependentes, terão direito aos
serviços oferecidos pelo Sesc
São Paulo pelo período de 1 ano
com exceção do tratamento
odontológico e estadia na unidade
Sesc Bertioga na alta temporada.
Para inscrição, o sócio deve
procurar a recepção do Clube do
Lago com a foto 3x4, xerox do RG,
CPF, último holerith e comprovante
de endereço e pagamento de taxa
anual de R$ 30,00 (individual)
e R$ 60,00 (família com filhos e
tutelados até 21 anos). Para quem
já tem a inscrição e vai renovar,
além dos documentos acima, levar
a carteirinha antiga, não precisa de
foto. A inscrição dos dependentes
será realizada pelo próprio titular
diretamente no Sesc Rio Preto. Mais
informações ligue 32149690.

www.sspm.org.br

E

stamos colhendo assinaturas para
a realização de uma Auditoria
ISENTA e IMPARCIAL na Riopretoprev.
Os motivos (ver Box) justificam a
análise dos fatos com neutralidade e
imparcialidade. Não podemos abrir
mão desta investigação sob pena de
não receber o valor devido da nossa
aposentadoria.
Milhares de servidores segurados da
Riopretoprev já assinaram o abaixoassinado exercendo o seu direito de ter
respostas para saber como chegamos a
esta situação e como ela será resolvida.
Esta iniciativa é de fundamental
importância porque, mesmo depois
de aprovada no Conselho Municipal
de Previdência, a auditoria encontra
resistências para sua realização. Nossa
luta para que a Riopretoprev cumpra
sua obrigação de pagar nossos direitos
previdenciários está apenas começando.

3 motivos
para a
Auditoria:

1
2

Caixa Econômica Federal indica um
déficit atuarial de R$ 1,6 bilhão,

Tribunal de Contas aponta a
possibilidade de “falência” da
Riopretoprev,

3

Relatório da CPI da Riopretoprev
concluiu que houve “transgressão da
legislação previdenciária”.

