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INFORMES
A partir do mês de outubro
trabalhadores de Arabutã
que fazem parte da base
do SSMCR, se organizaram e se sindicalizaram.
Agradecemos a confiança.

brindes

BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA E REGIÃO - SSMCR

Os brindes de final de ano já estão disponíveis para todos os
sindicalizados filiados até o mês de outubro, importante
lembrar que os mesmos devem ser retirados no Sindicato.

Almoço de confraternização reúne
aproximadamente mil pessoas
Sindicalizados dos seis municípios de abrangência do SSMCR se
reúnem para confraternizar em um grande almoço festivo

No mês de janeiro o
horário de expediente
do SSMCR será:
Das 7h30 às 11h30 e
das 13h às 17h.
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Mais um ano que encerra
e apesar de todas as dificuldades também precisamos comemorar nossas conquistas e foi
com este objetivo que a direção
do Sindicato dos Servidores do
Município de Concórdia e
Região organizou um grande
almoço para confraternizar com
os sindicalizados e dependentes

BOLETIM DEZEMBRO 2017

de Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Ipumirim, Irani e Lindóia
do Sul.
Realizado no dia 02/12 no
Parque de Exposições em Concórdia, o almoço contou com
trabalhadores de todos os setores, primeiramente foi realizada
Assembleia Extraordinária para
deliberar sobre o valor da men-
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salidade para o próximo ano,
após foi servido almoço pela
equipe do Restaurante Lavratti,
logo em seguida houve o sorteio
de vários brindes para os trabalhadores e após foi entregue o
brinde de final de ano para os
sindicalizados, para as crianças
a diversão ficou por conta dos
brinquedos.
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REDE VIDA VIVA – CAPACITANDO TRABALHADORES

Iniciada em 2005 a Rede
Vida Viva vem capacitando
cada vez mais trabalhadores,
atualmente está implantada
somente no município de Concórdia, mas a intensão é levá-la
para os municípios de abrangência do SSMCR.
De fácil entendimento, a
REDE VIDA VIVA trabalha a
tríade, “VIDA, SAÚDE E TRABALHO”, somente no ano de 2017
foram capacitados aproximadamente 250 trabalhadores,
sendo que os participantes
ainda somam as horas para
progressão horizontal.
Segundo a Coordenadora da
Rede Vida Viva em Concórdia,
Zilda Onetta, o número tem
aumentado ano após ano, “a

MAIS DE 3.700
PESSOAS
RECEBERAM
ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO

cada ano percebemos uma
procura maior de trabalhadores
se inscrevendo para participar
das turmas de RAIO, MAPPING
e OFICINA DE SAÚDE nos últimos dois anos também foram
realizadas capacitações para
professores, em horários diferenciados, é gratificante saber o
quanto esses encontros fazem
bem aos trabalhadores”, destaca Zilda.
Ao término deste ano a
Rede conta com oito monitoras
que estão em constante aperfeiçoamento participando de
encontros locais, estaduais e
ainda internacionais, como foi
o caso deste ano onde 03 monitoras
estiveram
em
São
Luiz/Maranhão participando do

Encontro Internacional, onde
participantes de vários países
se encontraram para troca de
experiências e planejamento
das próximas ações da Rede.

O serviço odontológico oferecido pelo Sindicato dos Servidores em
parceria com a Prefeitura Municipal de Concórdia, atende casos de
restauração, extrações, curativos, emergências, flúor e outros,
somente neste ano foram realizados 3.740 atendimentos no consultório. Todo sindicalizado de Concórdia com mensalidade em dia
recebe atendimento odontológico com materiais de alta qualidade,
onde profissionais qualificados se revezam com horário pré-agendado no horário das 08h às 17h, agendamentos podem ser feitos através dos telefones 3442.6294 / 3444.6294.
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DEBATE SOBRE A REFORMA TRABALHISTA
Neste ano muito se falou
sobre a reforma trabalhista e
reforma da previdência, vários
atos foram realizados no Brasil
inteiro, e em Concórdia não foi
diferente.
No mês de abril, vários
Sindicatos do Município se
uniram na Rua Coberta e fizeram um ato contra as reformas,
em protesto vários trabalhadores vestiram roupa preta.
Diante da quantidade de
informações, algumas até um
pouco distorcidas o Sindicato
dos Servidores realizou um
ciclo de palestras em todos os
Municípios com o seguinte
tema “Reforma trabalhista e os
impactos para os trabalhadores”, onde foram abordados os

seguintes assuntos: perda de
direitos, redução de salário,
férias, terceirização e outros. O
ciclo teve iniciou no mês de

outubro e encerrou em Alto
Bela Vista no dia 07 de dezembro.

A PARTIR DE 2018 O SSMCR ESTARÁ COM NOVO SITE NO AR

REFORMA DA
PREVIDÊNCIA

Muitas são as notícias
que circularam e continuam
circulando nas mídias sobre a
reforma da previdência, são
tantas informações que ficamos confusos e não sabemos
mais no que acreditar.
Sabemos
que
alguns
ajustes deveriam ser feitos,
mas o governo com as suas
propostas penaliza o trabalhador. Vejamos alguns pontos:
1- “Sem a reforma o país
vai quebrar”- segundo o Ministério da Fazenda o regime geral
da previdência deixou de arrecadar R$ 57,7 bilhões com isenções e renúncias fiscais em
2016. Em 10 anos essas renúncias irão superar a economia
pretendida com a reforma no
mesmo período;
2- Rombo nos cofres da
previdênciase há mesmo
rombo por que o governo
deixou de cobrar R$427,73
bilhões dos grandes devedores

da previdência e que distribui
benefícios
tributários
para
grupos econômicos privilegiados?
3- Um dos pontos que o
governo usa para “aprovar” esta
reforma e dizer que ela irá igualar a aposentadoria dos servidores públicos e dos demais
trabalhadores - o que muitos
não sabem é que grande parte
dos servidores tem um sistema
de previdência próprio (regimes
próprios de previdência), como
no caso de Concórdia temos o
IPRECON, e que desde 2003 não
temos mais paridade – (aposentar-se com o último salário). E
desde 2013 a equiparação já foi
realizada e que aquele que
quiser receber acima do teto do
INSS deve contribuir para os
planos de previdência complementar;
4- Outra grande mentira é
que os servidores públicos contribuem pouco - todos os servi-

dores que possuem o seu
regime próprio o valor é 11% e
aqueles que estão no INSS contribuem conforme as regras da
previdência;
5- Servidores se aposentam cedo - desde 1998 servidores tem que ter idade mínima
para se aposentar (60 anos para
homens e 55 para mulheres) e
também tempo de contribuição
(35 para homens e 30 para mulheres);

Estes são apenas alguns
pontos onde o governo
joga a culpa e a responsabilidade toda para a classe
trabalhadora. Precisamos
pressionar os deputados
para que NÃO VOTEM
ESTA REFORMA, DEPUTADO QUE VOTAR NÃO IRÁ
MAIS SE ELEGER EM 2018.

