Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência Social no Estado de Pernambuco

Recife, Janeiro de 2012

Tirinha de quadrinhos da famosa personagem Mafalda, do genial cartunista argentino Quino, veiculada na internet

2012:

Ano Novo exige pessoas melhores
Nesta época, quase todo mundo repete que espera um ano novo
melhor. Durante todo tempo, a
gente cansa de dizer que almeja
um mundo melhor.
Não existe fórmula ou solução
pronta para realizar a grande façanha de mudar o mundo. Qualquer transformação desta dimensão sofre resistência da maioria
das pessoas.
O grande poeta Mário Quintana disse que “Livros não mudam
o mundo, quem muda o mundo
são as pessoas”. Podemos ampliar este pensamento afirmando
que conhecimento, tecnologia, de-

senvolvimento, crescimento econômico
direcionados para poucos não mudam o
mundo nem as pessoas.

ções do consumismo, do modismo
e do preconceito.

Acreditamos que o ano novo e o mundo
serão melhores quando as pessoas passarem a acreditar que são elas mesmas que
podem mudar o ano que se inicia e até o
planeta que habitamos.

Necessitamos também de ações
coletivas que produzam mudanças
nas nossas casas, ruas, comunidades, cidades, países... Enfim, em
todo o universo, buscando a justiça e a igualdade social.

Cada pessoa é capaz de mudar a si mesma. Nossas atitudes, ações e exemplos
podem refletir positivamente na mudança dos outros, gerando uma multiplicação
crescente de transformações pessoais.

Um mundo melhor exige que
deixemos de ser robôs descartáveis
do sistema e passemos a ser pessoas singulares que pensam, agem e
interagem.

Para isso, precisamos superar nossos
medos. A partir daí, ter coragem de assumir uma postura de integridade, honestidade, solidariedade e desapego das tenta-

É essencial que as pessoas não
esperem, mas façam um ano novo
e uma vida melhor para todos, agora e nas futuras gerações.

A Direção do Sindsprev compartilha com todos
essa disposição de construirmos juntos um mundo
mais justo e humanizado. Feliz 2012!
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Janeiro
> Realizada mais uma Colônia
de Férias no Centro de Formação e Lazer (CFL)
> Sindsprev realiza reunião
com os servidores do HGA para
discutir condições de trabalho
> 1º Encontro de Assistentes
Sociais do INSS do Nordeste
tem participação de dirigentes
do Sindicato
> Sindicato convocou servidores filiados do INSS, admitidos
através de concurso público em
2004, para ingressarem com
ação judicial visando redução
da carga horária
> Comemoração do Dia do
Aposentado é promovida pelo
Sindsprev
> Sindicato orienta servidores
a recadastrar dependentes desligados da Geap
> Dirigentes da CNTSS reúnemse com o novo ministro da Saúde. O objetivo foi resgatar e retomar os processos de negociação
em andamento no governo
Fevereiro
> Servidores federais lançam
campanha unificada 2011
> Sindicato realiza seminário
com servidores do INSS em Caruaru
> Direção do Sindsprev repudia Orientação Normativa nº
01, que estabelece redução de
salário dos assistentes sociais
do INSS, em caso de opção de
jornada de 30 horas
> Mesa Setorial de Negociação
Permanente do Ministério da
Saúde é realizada em Brasília e
tem participação de dirigentes
do Sindsprev
> Reunião discute avaliação
individual de desempenho no
Núcleo Estadual do Ministério
da Saúde
> Sindsprev apresenta reivindicações ao Ministro da Previdência durante reinaguração de
agências da Previdência Social
em Pernambuco
> Dirigentes do Sindsprev participam de oficina sobre avaliação de desempenho no Ministério da Saúde
> Assistentes sociais realizam
paralisação de 24 horas
> Bloco Passando o Rodo anima
o carnaval do Recife

Março
> Fórum dos servidores federais lança campanha salarial em
Pernambuco
> Sindsprev debate com servidores do INSS e do MS em Garanhuns
> CNTSS e Sindsprev-PE reuniram-se com Ministro da Previdência. Em pauta a discussão
de temas como jornada de trabalho, carga horária dos assistentes sociais, entre outros.
> 22 anos de lutas e conquistas
do Sindsprev são comemorados
em grande estilo no CFL
> Sindicato debate sobre avaliação
de desempenho com os servidores
do INSS e do MS no Agreste
> Assistentes sociais são orientados pelo Sindsprev a protocolar requerimento das 30 horas
> Divulgada a programação de
hospedagem no CFL para os feriados da Semana Santa
> Assinada Instrução Normativa relativa ao Mandado de Injunção dos servidores do INSS
> Dirigentes da CNTSS/CUT e
Sindsprev participam de oficinas no Ministério da Saúde
> Contabilista auxilia filiados na
declaração do Imposto de Renda
Abril
> Sindsprev convoca assembléia
dos servidores ex-celetistas do exInamps e dos assistentes sociais
> Servidores do Ministério da
Saúde são orientados a fazerem
o recadastramento e ficarem habilitados ao processo de avaliação de desempenho
> Avaliação de desempenho é
debatida com os servidores do
Centro Albert Sabin, hospitais
Agamenon Magalhães, Geral de
Areias, Barão de Lucena e Policlínica Gouveia de Barros. Este
tema também foi debatido com
os servidores das Agências da
Previdência Social
> Aprovada em assembléia mobilização para o dia do julgamento do processo 1562/89 dos
ex-celetistas do antigo Inamps
> Realizado ato unificado dos
servidores federais em Brasília.
Dirigentes do Sindicato participaram da manifestação, que
reuniu mais de 15 mil pessoas
> Assembléia Ordinária elege
Junta Eleitoral

> Ato Público é realizado em
defesa do precatório e das RPV’s
do PCCS
> Juiz da 5ª Vara do Trabalho negou o pedido de revisão de cálculo do precatório e das RPV’s do
processo 1562/89, que trata das
correções do PCCS dos servidores ex-celetistas do ex-Inamps
Maio
> Diretoria do Sindsprev comunica realização de eleições
da nova diretoria para o triênio
2011 /2014
> Festa do Trabalhador é realizada no Centro de Formação e
Lazer, com animação musical,
recreação para a criançada, torneios de futebol society, vôlei
de areia, dominó e bingo.
> Sindsprev discutiu com o superintendente regional da Geap
melhoria do atendimento
> Servidores denunciam falta de condições de trabalho no
Centro de Saúde Albert Sabin
> Representantes dos servidores/
CNTSS participaram de reunião
do CGNAD, que debateu avanços
e problemas pendentes na avaliação de desempenho no INSS
> Junta eleitoral divulga chapa
inscrita para eleição da nova direção triênio 2011/2014
> Liberado pagamento do precatório dos antigos estatutários
do ex-Inamps
> CNTSS reuniu-se com o secretário do Ministério do Planejamento para discutir avaliação
de desempenho, insalubridade,
entre outros temas
> Encaminhada proposta de alteração da lei que trata da avaliação dos servidores cedidos do
Ministério da Saúde e Funasa
> Negociação coletiva é debatida
com o Ministério do Planejamento
> Instalado Grupo de Trabalho
da Carreira do Seguro Social
> Aprovada pela Câmara Federal medida provisória que cria a
Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH), para
administrar hospitais universitários
Junho
> Servidores federais debatem
política salarial com o Ministério do Planejamento
> CNTSS debate avaliação de

desempenho e outros temas
com o governo
> Eleições para a nova direção
do Sindsprev triênio 2011/2014
> São João previdenciário é
promovido pelo Sindsprev e repete a tradição e o sucesso de
anos anteriores
> STF inicia julgamento no STF
da revisão geral dos salários dos
servidores
> Sindsprev solicita documentação aos servidores para agilizar pagamento do precatório do
ex-Inamps
> Sindsprev estréia novo site
> Chapa 1 é consagrada na eleição do Sindsprev
> Servidores federais cobram
do governo atendimento da pauta da campanha salarial 2011
> Prorrogada entrega de documentação do processo 1562/89
> Divulgada programação de
hospedagem no CFL para a época junina
> GT do Seguro Social avança
no debate da Carreira do Seguro
Social
> Dia Nacional de Mobilização da
CUT acontece em vários estados.
O objetivo é dialogar com a população sobre a necessidade de aprofundar o modelo de desenvolvimento em que todos os brasileiros
tenham acesso a ganhos reais
Julho
> Vitória do PCCS dos ex-celetistas do Inamps: processo
1562/89 – período 1991/92
> Sindsprev comunica aos
servidores ex-celetistas do exInamps que a União federal não
apresentou recursos contra a
decisão do Juízo da 5ª Vara do
Trabalho, que indeferiu o pedido de revisão de cálculo.
> Sindsprev conseguiu liminar
para a jornada de 30 horas dos
assistentes sociais do INSS
> Sindsprev denuncia que a
Prefeitura de Paulista abandonou a Policlínica Adolfo Speck
em Artur Lundgren
> Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho em debate com o
governo
> Mobilização da CUT defende
ganhos reais para todos os brasileiros
> Reunião ampliada da CNTSS
debate negociações dos servidores da Saúde e Previdência

> Assembléia previdenciária
aprova contas 2010 do Sindsprev
> Ministério do Planejamento
promove mudança na avaliação
de desempenho dos servidores
cedidos ao SUS, que ficam dispensados do processo de avaliação do processo de avaliação
individual.
> Governo rejeita reajuste linear para os servidores federais
> Liberação de verba das correções
do PCCS dos ex-celetistas do antigo Inamps dependente do TRT
> Dirigentes sindicais debatem
com o governo tabelas da Carreira
da Previdência, Saúde e Trabalho
Agosto
> Trabalho do GT do Seguro
Social foram encerrados e avaliados positivamente
> Posse da nova diretoria do
Sindsprev Gestão 2011/214
> Advocacia Geral da União
não se opõe ao pagamento do
PCCS
> Servidores federais exigem
do governo proposta oficial de
novas tabelas salariais
> Coletivo de Mulheres da
CUT/PE reuniu-se no Centro de
Formação e Lazer e discutiram
os preparativos para a Marcha
das Margaridas
> Abertas as inscrições para a 4ª
Feira de Artesanato do Sindsprev
> Pagamento do PCCS aguardou expedição de alvará da 5ª
Vara do Trabalho
> Comissão de Trabalho aprova
previdência complementar dos
servidores públicos
> Dia Nacional de Luta dos Assistentes Sociais é realizado na
UFPE
> Marcha contra o arrocho salarial reuniu mais de 2 mil servidores e trabalhadores, em Brasília
Setembro
> CNTSS decidiu não assinar
proposta do Ministério do Planejamento
> Alvarás das correções do
PCCS forem entregues ao Banco
do Brasil
> Sindsprev participa de manifestação do Grito dos Excluídos
e promove atividade no CFL
> Relatório do GT do Seguro
Social defende redução da jornada de trabalho
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> Em sua coluna semanal, o
Sindsprev esclareceu pagamento das correções do PCCS e sobre o imposto de renda incidente sobre a ação
> Marcha contra a Corrupção
reuniu 30 mil manifestantes em
Brasília
> Sindsprev participa de Plenária Nacional dos Federais da
CNTSS
> Regulamentação Constitucional nº 29 foi votada na Câmara
Federal. O projeto regulamenta
os recursos para a saúde
> Coordenação dos Federais da
CNTSS definem estratégias de
luta em defesa dos servidores
da Saúde e Previdência Social
> Mobilização Primavera da
Saúde é realizada em defesa da
saúde pública brasileira
> Seminário em defesa do SUS
e contra a privatização é realizado no Recife e tem o apoio do
Sindsprev
Outubro
> Servidores do INSS são
orientados a enviar e-mails solicitando jornada de 30 horas
semanais
> Dirigentes do Sindsprev participaram da 13ª Plenária Nacional da CUT, em São Paulo
> Palestra promovida pelo Sindsprev apresentou dicas para
aposentados e servidores prestes a se aposentar
> Sindicato ajuíza mandado de
injunção no Supremo Tribunal
Federal
> Centro de Formação abriu no
feriado do dia 12, com programação voltada para a criançada
> Realizadas eleições dos comitês e subcomitês de avaliação
de desempenho do INSS. Sindsprev solicita à categoria que
vote nos candidatos apoiados
pela entidade
> Realizada reunião da Coordenação do Setor das Federais da
CNTSS
> Ministro da Previdência confirma em entrevista parecer da
AGU favorável à jornada de
30 horas para os servidores do
INSS
Novembro
> CNTSS defende melhoria das
tabelas salariais da Carreira da
Previdência, Saúde e Trabalho

> Sindsprev continuou coleta
de assinaturas no abaixo-assinado que solicitou ao governo
o cumprimento das propostas
construídas entre o Ministério
da Saúde e a CNTSS
> Sindicato abriu inscrições
para hospedagem no CFL durante o feriadão dos dias 11 a 15
de novembro
> Confirmada implantação dos
dois turnos de seis horas para
os servidores do INSS
> Realizada a festa do Dia do
Servidor Público, no Centro de
Formação e Lazer
> Promovido culto ecumênico
pela conquista do PCCS dos exceletistas do antigo Inamps
> Previdenciários debateram
racismo institucional
> CUT e movimentos sociais
promoveram manifestação em
defesa do SUS
> A Marcha Mundial das Mulheres, a CUT e outras entidades realizaram manifestações
em vários estados para marcar o
Dia Internacional pela não Violência contra a Mulher
> São abertas reservas para festas de confraternização de final
de ano no CFL
Dezembro
> 14ª Conferência Nacional de
Saúde é realizada em Brasília.
Mais de 4 mil pessoas de todos os estados participaram do
maior evento brasileiro na área
da saúde
> Coletivo de Mulheres da CUTPE debate igualdade de direitos
e oportunidades no CFL
> Centro de Formação e Lazer
abriu no feriado do dia 8 de
dezembro, com toda infraestrutura
> Calendário do Sindsprev
2012 é lançado no Núcleo Estadual do Ministério da Saúde e na Gerência Recife do
INSS
> Reunião da direção nacional da CUT decidiu intensificar mobilizações de rua em
2012
> CNTSS retomou negociações
com o governo sobre reestruturação da CPST
> Reunião de avaliação da
direção do Sindsprev com
os Comitês de Base, no CFL
(21/12/11)

Importantes conquistas jurídicas
Durante o ano de 2011, o Sindsprev-PE, sob a coordenação da Secretaria
de Assuntos Jurídicos, conseguiu grandes vitórias para os servidores do
INSS, Ministério da Saúde e Anvisa, dentre as quais podemos enumerar:
1. Realizamos o pagamento do Processo 1562/89, 5ª Vara do Trabalho, que trata
do PCCS dos servidores ex-celetistas do exInamps, relativo ao período de janeiro de 1988
a dezembro de 1990, para 5.500 servidores,
bem como realizamos o pagamento parcial dos
créditos dos servidores falecidos, totalizando
mais de 160 beneficiários dos espólios;
2. Vencemos o Processo 2006.83.00.00149
84-8, 5ª Vara Federal, para 2000 mil aposentados, que trata da isonomia no pagamento da
GDAP/GDASS, o qual já se encontra em liquidação de sentença para posterior apresentação
dos cálculos;
3. Realizamos os cálculos do Processo
2005.83.00.005845-0, 12ª Vara Federal, que
trata da isonomia no pagamento da GDATA/
GDASST para 4000 servidores aposentados do
Ministério da Saúde, tendo realizado o pagamento para 600 servidores, com a perspectiva
de conclusão e pagamento para este ano;
4. Vencemos na primeira e segunda instâncias o Processo 0004380-70.2010.4.05.8300,
6ª Vara Federal, que trata do PCCS, relativo ao
período estatutário janeiro de 1991 a agosto de
1992, para 6399 servidores ex-celetistas do exInamps, o qual no momento aguarda decisão
de admissibilidade do Recurso Especial interposto pela União Federal;
5. Realizamos a maioria dos cálculos do
Processo 490/91, 9ª Vara do Trabalho, para
2200 servidores do ex- Iapas e ex-INPS, relativo ao período do PCCS de janeiro de 1991
a dezembro de 1993, o qual será executado
neste ano;
6. Realizamos o pagamento da devolução
da seguridade social para os servidores estatutários do ex-Iapas, constantes no Processo
90.0000872-7, 5ª Vara Federal, que trata das
correções do PCCS;
7. Realizamos o pagamento de 1000 precatórios do PCCS, dos servidores estatutários do ex-Inamps, constantes no Processo
910001398-6, 3ª Vara Federal, bem como conseguimos a inscrição em precatório para os demais servidores para pagamento no próximo
mês de maio, beneficiando no total 2000 servidores;
8. Vencemos
o
Processo
n.º
2009.83.00.009591-9 , 3ª Vara Federal para as
pensionistas do INSS, relativo à isonomia no
pagamento da GDASS, o qual será executado
neste ano, em grupos de 20 autores;
9. Vencemos na primeira e segunda instâncias o processo n.º 2008.83.00.014368-5, 9ª
Vara Federal, para as pensionistas do Ministério da Saúde, relativo à isonomia no pagamento da GDATA/GDASST/GDPTS, o qual se
encontra com agravo para ser julgado no Superior Tribunal de Justiça;

10. Ajuizamos dezenas de processos relativo à conversão de licença- prêmio em pecúnia
para aqueles servidores que se aposentaram e
não gozaram o direito ou que não tenham usado para concessão do abono de permanência;
11. Ajuizamos e vencemos centenas de
mandados de segurança para impedir a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé
pelos servidores;
12. Ajuizamos o Mandado de Injunção
4308/2011 no Supremo Tribunal Federal, para
averbação do tempo insalubre posterior a dezembro de 1990 para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas do Ministério da Saúde e do INSS, o qual foi julgado em
16/12/2011 favorável, ao qual será dado cumprimento neste ano;
13. Realizamos o pagamento de parte
dos servidores remanescentes do Processo
970005836-0, 1ª Vara Federal, que trata dos
3,17% dos servidores do Ministério da Saúde;
14. Realizamos o pagamento de parte
dos servidores remanescentes do Processo
970005835-2-0, 5ª Vara Federal, que trata dos
3,17% dos servidores do INSS, bem como estamos vencendo os recursos protolocados pelo
INSS no Superior Tribunal de Justiça para pagamento aos demais servidores;
15. Realizamos a execução do Processo
930002677-1, 2ª Vara Federal, para 6400 servidores do Ministério da Saúde, que trata dos
anuênios, os quais serão pagos em grupos;
16. Ajuizamos processo requerendo a devolução do imposto de renda pago nos precatórios dos 28,86% do Ministério da Saúde para
todos os servidores constantes no Processo
9700011474-0, 12ª Vara Federal, os quais estão
sendo julgados procedentes;
17. Ajuizamos processo requerendo a devolução do imposto de renda relativo ao Processo 1561/89, 6ª Vara do Trabalho, que trata do
PCCS, dos servidores ex-celetistas do ex-INPS,
os quais estão sendo julgados procedentes;
18. Ajuizamos processo requerendo a devolução do imposto de renda relativo ao Processo
490/91, 9ª Vara do Trabalho, para os servidores
que receberam a diferença da GAE, os quais
tinham advogados particulares do PCCS;
19. Ajuizamos e vencemos o processo
0010718-60.2010.4.05.8300, 21ª Vara Federal,
que trata da isonomia no pagamento da GDR,
o qual foi julgado procedente na primeira e segunda instâncias, para os servidores aposentados da Anvisa;
20. Realizamos a defesa administrativa de
dezenas de servidores que estão respondendo
a processos administrativos disciplinares, bem
como outras ações de interesse dos nossos filiados.
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Sindsprev solicita do ministro da Saúde melhorias salariais
e mudanças na Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho

Dirigentes do Sindsprev-PE entregam documento ao ministro Alexandre Padilha
solicitando apoio na Mesa Setorial Permanente de Negociação da Saúde

O coordenador geral do Sindsprev-PE, José Bonifácio, entregou no dia 19 de dezembro,
ao Ministro da Saúde Alexandre Padilha, documento solicitando-lhe apoio na Mesa Setorial Permanente de Negociação
da Saúde.
O ato ocorreu durante a
inauguração de mais uma Academia da Cidade no Recife, na
Comunidade do Chié, em Campo Grande, que contou com as
presenças do prefeito do Recife, João da Costa e do vereador
Luiz Eustáquio, também dirigente do Sindsprev.

“A Privataria Tucana”

Livro denuncia irregularidades nas
privatizações do Governo FHC
Na segunda quinzena
de dezembro, foi lançado
o livro “A Privataria Tucana”, escrito pelo jornalista Amaury Ribeiro Junior,
amplamente divulgado por
diversos sites, blogs e redes sociais. Mas, a grande
imprensa que vinha denunciando casos de corrupção,
tentou abafar esta denúncia-bomba. A censura vem
das próprias empresas de
comunicação.
Segundo as livrarias
Cultura, Publifolha, Saraiva, e o site especializado
Publishnews, o livro figura
no 2º lugar entre os mais
vendidos, na categoria
não-ficção. Porém, na lista
dos 20 mais vendidos da
revista Veja, a publicação
não aparece em nenhuma

das posições. A Veja, a Globo e outros veículos similares manipulam a informação, através da distorção e da
omissão.
O livro revela como o proces-

so de privatizações do Governo Fernando Henrique (19952002) foi realizado de forma
desonesta, com desvio de dinheiro da vendas das estatais
de telefonia e destruição do
patrimônio público. Muitas
pessoas ligadas a FHC e Serra
enriqueceram de forma ilícita. Tudo o que é relatado no
livro é comprovado em 112
páginas só de documentos
públicos e testemunhos pessoais.
Naquela época, o movimento sindical fez grandes
mobilizações contra as privatizações, denunciando que
o governo estava entregando
as teles e outras empresas
estatais de forma suspeita.
Agora, exigimos que as denúncias sejam devidamente
apuradas.

Entre outros pontos, o documento do Sindicato reivindica a equiparação dos rendimentos dos servidores da
Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho (CPST) à tabela
já concedida aos servidores do
Seguro Social. Esta proposta foi
apresentada também na última
reunião da Mesa de Negociação, ocorrida no dia 13 de dezembro.
O Sindicato relatou ao ministro que os servidores da
Saúde e demais integrantes
da carreira possuem uma das
menores remunerações do Po-

der Executivo. Isso provoca
prejuízos não só para o quadro de pessoal, mas também à
Administração Pública, pois
muitos servidores buscam
cessão e concurso para outros
órgãos.
O Sindsprev cobrou ainda
mudanças na avaliação individual de desempenho dos servidores do ministério da Saúde
cedidos ao SUS, com o estabelecimento de critérios específicos para esses servidores.
Isso deverá refletir também na
melhoria da avaliação institucional.

CNTSS retoma negociações
com o governo sobre
reestruturação da CPST
Dirigentes da CNTSS
e de sindicatos reuniramse, dia 13 de dezembro,
em Brasília, com o secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento (SRH/MPOG),
Duvanier Ferreira.
O objetivo é reabrir as
negociações sobre a re- Dirigentes da CNTSS na reunião com o secretário
estruturação da Carreira de SRH/MPOG, Duvanier Ferreira
da Previdência, Saúde
assinar o termo de acordo proe Trabalho (CPST). Foi
destacada a contribuição da posto pelo Ministério do PlaneConfederação no processo de jamento. Como as duas partes,
discussão e negociação sobre a governo e CNTSS, reafirmaram
reestruturação da Carreira com a disposição de continuar negoo Governo Federal, desde o iní- ciando, o secretário do Ministécio do ano. A CNTSS sempre rio do Planejamento concordou
esteve presente nas negocia- em retomar as discussões com a
ções, valorizando o debate e o entidade e já agendou um próximo encontro para o dia 2 de
entendimento.
Apesar de reconhecer que fevereiro de 2012. Isso é um fato
houve avanços em alguns pon- positivo para iniciarmos o ano
tos, a Confederação defende com mais esperança, evidentea necessidade de melhorar e mente sem deixar de lado a conampliar a proposta do governo, vicção de que as conquistas só
que beneficiou apenas parte da chegam com organização, união
categoria. Por isso, decidiu não e luta.

Colônia de Férias CFL 2012
De quinta a domingo, das 9h às 17h, neste mês de janeiro

Diversão para toda a família!
> Oficina e Recreação: Recorte e colagem;
construção de brinquedos e jogos populares;
oficina de folclore e teatrinho

Prévia no CFL
do Bloco Passando o Rodo:
Dia 04 de fevereiro de 2012,
das 10h às 16h

> Atividades na piscina: natação; pólo-aquático,
gincana e caça ao tesouro
> Jogos Recreativos: futebol society; queimada,
pingue-pongue, jogo de disco, totó, sinuca
> Ecológica: Informações e dicas sobre a
preservação do meio ambiente

INFORMAÇÕES:
Fone: (81) 3433.8311
E-mail: cfl@sindsprev.org.br
Site: www.sindsprev.org.br

Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde
e Previdência Social no Estado de Pernambuco
Rua Marques de Amorim, 174, Ilha do Leite, Recife, PE.
CEP 50070-330. Fone: (81) 2127-8333. Fax: (81) 2127-8325.
www.sindsprev.org.br E-mail: siprevpe@uol.com.br.

Desfile do Bloco
Passando o Rodo:
Dia 17 de fevereiro de 2012
Concentração na sede
do Sindsprev,
a partir das 14h
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