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Adilson quer ampliar comunicação (9<~

Quais os outros desafios?

Temos que estudar também a questão do

Prelegis. Ele foi criado para complementar a pen-

são paga pelo Ipsemg, caso ela esteja abaixo do

valor recebido pelo participante-contribuinte do

Prelegis, se ele estiver na atividade. Muitos ser-

vidores detentores de função pública estão pa-

gando o Prelegis indevidamente, porque rece-

bem hoje menos que o teto estipulado para

pensão do Ipsemg (atualmente R$ 2.240,00)

A questão interessa também <iOS servidotes

efetivos.

é momento de brigar ou de "dar murro em ponta

de faca".O momento é de união. Espero continuar

recebendo o apoio das pessoas e peço para que

tenham calma, pois ainda há muito o que fazer.

E a questão previdenciária?

A questão previdenciária do servidor público

é um grande desafio. A Emenda nO20, de de-

zembro/98, que trata da reforma da Previdência,

estabelece que os servidores detentores de fun-

ção pública passamater aposentadoria pelo INSS,

com teto máximo de R$ 1,2 mil, e não mais pelo

Tesouro estadual, com vencimentos integrais. Já

o artigo 60 da Constituição prevê o direito adqui-

rido, mas não traz detalhamentos. Temos que

mostrar o conteúdo da reforma da Previdência

para os servidores, pois ela é o que mais os afiige

hoje. Precisamos informá-los sobre o que está

vindo pela frente.

Como os servidores participarão do man-
dato?

Quais são as suas propostas de trabalho?

Queremos garantir maior participação do re-

presentante nasdecisões do Conselho Adminis-

trativo, comparecendo a todas as reuniões e dan-

do retorno ao servidor das decisões tomadas, de

forma transparente. Nossa meta é aproveitar os

canais de comunicação institucionalizados, como

os jornais internos, para aumentar o contato com

os servidores, esclarecendo decisões da Mesa,

explicando deliberações algumas vezes confusas

para o servidor. Vamos fazer uma repre-

sentatividade de grupo; precisamos da coletivida-

de. Outros canais de comunicação são o serviço

de som; o espaço do Teatro, aberto a reuniões,

que podem ser periódicas; entre outros. Conse-

gui também uma sala, o espaço do representan-

te, onde estarei duas horas por dia à disposição

dos servidores.

Formamos um colegiado de servidores, com

a participação dos outros nove candidatos e, pelo

menos, de um servidor de cada setor. A Casa

está passando por um momento de transição

política e administrativa e não há muito o que rei-

vindicar, apenas manter os direitos já garantidos.

O representante deve levar aspropostas dos ser-

vidores ao Conselho Administrativo, cobrando

deste respostas positivas. Queremos o diálogo e

a parceria com todos os segmentos da Casa. Não

LISTA DE DISCUSSÃO

Osprocedimentos para inscrição
na listados servidores de
recrutamento amplo são os
mesmos, mas, no campo
"mensagem ':deve ser preenchido
com "subscnbe servidor"

Os servidores efetivos e do grupo
de execução, podem debater
assuntos de seu interesse no
correio eletrônico, por meio de
uma lista de discussão criada
neste mês. Para participar, basta
digit4r"majordomo servidorde
listas"no campo "para': Ocampo
"mensagem" deve ser preenchido
com "subscribe servidor': Para
enviar mensagens para a lista de
discussão, basta digitar
"majordomoservldores da
Secretaria" no campo "para ".

Adilsonde Brito (titular) e
Otacílio Duarte de Freitas
(suplente) foram eleitos
representantes dos efetivos e do
Grupo de Execução no Conselho
Administrativo
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