
Carta aos aposentados��
A pandemia causada pelo coronavírus tem di� cultado a vida de todos nós e, 

além do medo gerado pela possibilidade de se contaminar pela doença, também 
somos atacados por outro vírus: aquele que destrói o direito dos trabalhadores. 
Desde o 30 de junho, o salário dos aposentados e pensionistas, que recebem a par-
tir de um salário mínimo, sofreu corte de 14%. 

A resposabilidade por esta bárbarie é do próprio prefeito Felicio Ramuth 
(PSDB), o grande responsável pela Reforma da Previdência desastrosa que retirou 
direitos adquiridos dos aposentados e, principalmente, daqueles que ganham me-
nos. 

O que mais espanta é que para esta grave mudança ter acontecido, Felicio pre-
cisou do apoio de vereadores que aprovaram o projeto na Câmara Municipal. Os 
13 parlamentares que votaram a favor do projeto e contra os aposentados foram: 
Cyborg, Dilermano Dié, Dr. Elton, José Dimas, Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão 

da Academia, Prof. Calasans, Robertinho da 
Padaria, Roberto do Eleven, Sérgio Camargo, 
Valdir Alvarenga e Walter  Hayashi. E aqueles 
que faltaram na sessão para não se comprome-
terem com o problema e colaboraram com a 
aprovação do projeto: Dulce Rita, Esdras e Ma-
ninho Cem por Cento.

Aguardamos  com ansiedade a vacina para 
nos proteger da Covid-19 e colocar um ponto � nal nessa pandemia. Nas eleições 
de novembro, contudo, não podemos esquecer de  usarmos as urnas para eliminar 
este outro vírus danoso através de nossos votos. A doença mais grave vem desses 
políticos neoliberais, que querem cada vez mais retirar direitos adquiridos pelos 
trabalhadores, principalmente de você, aposentado e pensionista. 

Caso sejam reeleitos, o prefeito e o grupo de vereadores estão ansiosos para 
dar continuidade com mais reformas, a � m de diminuir os salários. Portanto, é fun-
damental � carmos atento e não nos iludir com falsas promessas. Mais perdas virão 
se eles continuarem comandando os rumos da política em nossa cidade.



MENTIROSOS OMITEM IDENTIFICAÇÃO 
E CHAMAM APOSENTADOS DE MARAJÁS

Um vídeo publicado nas redes sociais 
por irresponsáveis acusa servidores apo-
sentados da prefeitura de serem Marajás. 
O conteúdo, inclusive, expõe o salário de 
alguns dos trabalhadores, que ocuparam 
por anos cargos de direção ou comissio-
nados e tiveram suas compensações sa-
lariais incorporadas. 
O que essas pessoas sem caráter não res-
saltaram no vídeo é que 60% dos apo-
sentados que ganham menos de três sa-
lários mínimos dedicaram 30 anos de 
sua vida ao serviço público e, mesmo 
assim, tiveram seus proventos cortados 
em 14% pelo prefeito Felicio Ramuth. 

Prefeito e vereadores aliados, o dinheiro 
do IPSM é nosso!

Foram 30 anos de contribuição ao IPSM (Instituto de Previdência do Servidor 
Municipal de São José dos Campos), bem pagos para termos uma aposenta-
doria digna. Devolvam os nossos 14% que vocês retiraram e também um ter-
ço  do rendimento de nossas aplicações. Esse dinheiro não pertence a vocês; 
o benefício é fruto de nosso trabalho!

Aposentados estão sem condições de 
sequer  comprar remédios, alimentos e 
pagar suas contas.
Em diversos casos, os servidores rece-
bem salários inferiores a R$ 150 líquido.
Pensando na dignidade do trabalhador 
aposentado, o Sindserv-SJC lançou uma 
campanha para arrecadação de alimen-
tos e produtos de higiene pessoal.  
Se você tiver condições de contribuir 

APOS O CORTE DE 14%, APOSENTADOS PASSAM 
DIFICULDADES E SINDSERV ARRECADA ALIMENTOS

´

ço  do rendimento de nossas aplicações. Esse dinheiro não pertence a vocês; 

com a doação de alimentos ou outros 
produtos para confecção de cestas bá-
sicas, equipes do sindicato estão fa-
zendo o cadastro daqueles que estão 
com necessidades. 


