
Portabilidade bancária
Prefeitura ‘‘vende a folha’’ para a Caixa Econômica Federal,
e quem quiser continuar no seu banco?

Para ficar claro: O Sindsesp avalia 
como positiva que o pagamento seja 
pela Caixa Econômica Federal (CEF)  
por um motivo simples: com o envio de 
arquivo único, todos os servidores 
receberão no mesmo dia! Isso colocará 
fim aos problemas de compensação 
bancária onde os correntistas dos 
diversos bancos, uns recebiam em um 
dia, outros em outro dia.

Até onde sabemos, as contas serão 
abertas pela CEF- Horto, logo, as 
contas das outras agências não 
aproveitam, novas contas serão abertas.

Funcionários da CEF virão ao 
Paraíso para abrir as contas e os 
Secretários vão liberar os servidores 
para irem assinar os documentos.

Haverá isenção de tarifas por 3 meses 
para quem quiser ficar como correntista 
da CEF.

Para quem quiser tentar, poderá pedir 
aos representantes do banco para cobrir 
o que o seu banco atual oferece (limite de 
cheque especial, cartão de crédito, etc).

A CEF promete vir com tarifas 
menores do que as da concorrência e 
condições de juros de empréstimos 
consignados menores.

Mesmo assim, quem, por qualquer 
motivo, não quiser ser correntista da 
CEF, basta fazer a portabilidade 
bancária.

Para isto, basta pegar no seu banco 
atual  um formulário  g ratui to , 
preencher, assinar (o seu gerente vai te 
entregar na maior boa vontade!) e 
entregar ao atendente da CEF no 
mesmo momento que for abrir a conta.

É muito simples e rápido.
A conta da CEF vai ser aberta do 

mesmo jeito, mas será uma conta de 
portabilidade, sem custo nenhum, e o 
pagamento vai sair da Prefeitura para 
a CEF e cair automaticamente na sua 
conta normal, do seu banco.

Lembramos que esta mudança afeta 
os servidores da Prefeitura apenas, na 
Câmara, nada muda.

Mais dúvidas, ligue para nós.

Outra informação importante:

Não foi aprovado os 30 dias para ir 
para o INSS. A MPV 664, neste ponto, 
não virou lei, logo, tudo voltou a ser 
como era antes:

Atestados de até 15 dias são por conta 
do empregador (Prefeitura e Câmara) e 
de 16 dias em diante é pelo INSS (com 
perícia e tudo).

Abraços.

Ricardo Valverde
Presidente

Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Santana do Paraíso

sindsesp@gmail.com
www.sindsesp.org

http://facebook.com/sindsesp

Boletim informativo do Sindsesp
Rua Tiradentes,88,Centro.
3251-6191 / 3251-5513

EXPEDIENTE

‘‘os poderosos até podem matar
uma,duas ou três rosas,

porém, nunca conseguirão
 impedir que a primavera venha’’.

Che Guevara
Boletim
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EMAGREÇA 
COM  SAÚDE

Agende a sua consulta!   
(31) 3251.6191 
 (31) 3251.5513

Descubra que é 
possível comer bem

e emagrecer!

Márcia perdeu 14 kg

Susiley perdeu 11 kg

Alda perdeu 8 kg

Vânia perdeu 8 kg

Wender ganhou massa magra

Rosilaine controlou seu colesterol

A mais de um ano, o Sindicato 
disponibiliza para os servidores 

filiados, toda quarta pela 
manhã, na sede, uma 

nutricionista para 
acompanhamento nutricional e 
consultas a um valor simbólico. 

O projeto fez tanto sucesso 
que abrimos para a 

comunidade e alcançamos 
muitos resultados 

sensacionais, mas sempre 
lembrando que trabalhamos 

primeiro para você que é 
nosso associado. 

Quer emagrecer com saúde? 

apoio

apoio

REJANE
NASCIMENTO
CRFA 6.8184ATENDIMENTO NO SINDICATO

AGENDE SUA CONSULTA


