
Sobre a saúde financeira do Camprev, 
onde hoje estão alocados aproximadamente 
8.900 servidores, disse que a arrecadação é 
insuficiente para os pagamentos dos 
proventos tendo que ser complementada pela 
PMC, através da SMF.

Apesar dessa situação, Campos Filho 
defendeu que hoje os processos de 
aposentadoria estão mais ágeis. Antes 
demorava aproximadamente seis meses.

A questão de pagamentos das pessoas 
falecidas, segundo a presidência, já está 
resolvida, sendo devolvido ao Camprev os 
valores. Ele também comentou sobre a 
questão dos super-salários e disse que essa é 
uma decisão do STF. Para ele, devem ser 
feitos os descontos, e o Camprev está 
cumprindo paulatinamente.

Os representantes se posicionaram 
colocando que a presidência deve se colocar 
mais a disposição das demandas do segmento 
e acima de tudo defender junto ao Prefeito 
Municipal Jonas Donizette a pauta do Vale 
Nutricional a todos nessa Campanha Salarial.

A reunião com a presidência do 
Camprev foi um pedido feito pelos 
trabalhadores em Plenária, e atendido pelo 
STMC, devido a sua importância. As 
solicitações dos trabalhadores (as), junto ao 
Sindicato devem ser encaminhadas pela 
Diretoria. Respeito e luta, esse é o nosso lema! 

Representantes do Sindicato e a 
Presidência do Camprev, José Campos Filho, 
se reuniram no dia  23/03, após o STMC 
requerer via ofício a reunião. Muitas pautas 
q u e  c o m p e t e m  a o s  t r a b a l h a d o r e s  
aposentados foram discutidas. Entre elas 
estão o Auxílio Nutricional, revisão da 
aposentadoria, sexta parte, aposentadoria por 
invalidez, créditos represados do CAMPREV e 
a humanização do atendimento aos 
aposentados e pensionistas.

As discussões iniciais foram pautadas 
pela presidência do instituto, esclarecendo que 
fará parte da CPN, onde  será discutida a 
Campanha Salarial 2016.

Questionado pela Diretoria  e 
representantes, o presidente também citou a 
construção da sede do Camprev, com previsão 
de término em novembro próximo, evitando 
assim o pagamento de diferentes aluguéis, 
como também possibilitando a ampliação do 
atendimento, uma vez que o prédio terá oito 
andares.

Esclareceu ainda sobre a auditoria no 
Camprev e a abertura de novos credenciados, 
o que reduziu as despesas acumuladas.

Campos Filho informou na reunião que 
constituiu, através de reforma, uma casa para 
o setor de arquivos, e explicou sobre o fundo 
previdenciário, que hoje comporta servidores 
aposentados, e pensionistas.
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  “Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado!”  

se reunem com a Presidência do 
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Ruy Barbosa



Agenda do mês de Março

01/04 - Aniversariantes dos meses 
de fevereiro e março/2016 - às 14h30;
01 à 13/04 - Inscrições do Passeio;
06/04 - Plenária Mensal - às 9hs;
08/04 - Cinema - às 14h30;
14/04 - Sorteio para o Passeio - às 
14h30;
15/04 - Dança Circular - às 14h30;
29/04 - Passeio - saída às 7hs;
29/04 - STMC no paço - às 14h30.
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O STMC tem diversas atividades para 
seus aposentados e pensionistas! Confira:

Agenda mês de Abril
Declaração do Imposto de 

Renda.

O STMC faz para 
você! Agende seu 

horário.
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Atendimento da Diretoria;

Agenda de lutas;

Atendimento jurídico trabalhista;

Espaço da beleza;

Espaço Zen com Quick Massage;

Convênio médico

Turismo e lazer;

Seguro de vida;

Imposto de renda.
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com valores diferenciados;
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