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Participe do abaixo assinado
contra a reforma da Previdência
A CUT Pernambuco deu
início, semana passada, a uma
campanha para colher assinaturas contra a reforma da Previdência. A atividade faz parte de uma
ação nacional que tem como objetivo pressionar deputados e senadores a votarem contra a PEC 06,
que acaba com a aposentadoria
dos trabalhadores. O Sindsep-PE
aderiu à campanha e conta, na
recepção da entidade, com um caderno do abaixo-assinado para

que os servidores possam assinar. A ideia é entregar ao Congresso Nacional milhares de assinaturas contra a reforma.
Na semana passada, a
CUT instalou bancas de coletas de
assinaturas no centro do Recife e,
a partir desta semana, vai levar a
campanha para os bairros (programação abaixo). Além de colher
as assinaturas, a CUT está exibindo vídeos, distribuindo panﬂetos
e dialogando com a população.

08 de abril - 16h às 20h
Praça do Morro da Conceição
09 de abril - 16h às 20h
Largo da Paz (Afogados)
10 de abril - 16h às 20h
Praça de San Martim

11 de abril - 16h às 20h
Parque Urbano da Macaxeira
12 de abril - 16h às 20h
Rua Padre Lemos, em frente
ao mercado de roupas

Locais de coleta de assinaturas

Licença prêmio

Servidores aposentados
que não gozaram licença
prêmio a qual tinham direito
nem a utilizaram para contagem de tempo para aposentadoria, podem entrar com
uma ação na Justiça solicitando o pagamento do benefício em dinheiro. Para isso,
precisam apresentar os seguinte documentos ao Jurídico do Sindsep: procuração
assinada e reconhecida ﬁrma - o documento pode ser
adquirido no sindicato; cópias de: CPF, identidade ou documento oﬁcial com foto, comprovante de residência atual
e em seu nome, dois últimos
contracheques quando estava em atividade, último contracheque, pedido administrativo informando a quantidade das licenças que possui, bem como a negativa do
pagamento administrativo.

