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Caro Servidor
Mais um ano chega ao fim. Muitas alegrias,
algumas tristezas, novos servidores na Prefeitura
de Indaial, alguns servidores que alcançaram a
idade e o tempo para aposentadoria e alguns
servidores que nos deixaram neste ano, deixando
muitas saudades de seus familiares, colegas de
trabalho e amigos.
Mas a vida continua, e neste final de ano com o
espírito de natal renovando nossas esperanças
para um futuro melhor. Queremos agradecer todo
o apoio que recebemos neste ano e que as críticas
sejam para nos fortalecer e procurar melhorar no
ano de 2010. No período de janeiro a novembro
de 2009, o patrimônio do INDAPREV aumentou
no montante de R$ 3.311.767,77 e com certeza
irá ultrapassar o valor de R$ 4.600.000,00 com o
fechamento do mês de dezembro. Isso tudo
dependeu da eficiente aplicação dos recursos do
INDAPREV, bem como da contribuição dos
servidores do município e o repasse em dia das
contribuições patronais por parte da Prefeitura do
Município de Indaial. Desta forma podemos
garantir o pagamento dos benefícios
previdenciários (salário família, auxílio doença,
salário maternidade, pagamentos dos servidores
inativos, bem como dos pensionistas). No mês de
novembro o INDAPREV, assinou contrato de
prestação de serviços de Assessoria e Consultoria
na área de Psicologia a ser realizado junto à
perícia médica. Também nesta edição, calendário
de pagamento dos benefícios previdenciários aos
aposentados e pensionistas do INDAPREV
referente o ano de 2010. A equipe do
INDAPREV deseja a todos os servidores
municipais, aposentados, pensionistas, familiares
e amigos, um FELIZ NATAL E UM

PRÓSPERO ANO DE 2010.

FINANCEIRO
Nas tabelas abaixo, podemos acompanhar
a receita, a despesa e os saldos bancários e de
aplicaç ão financeira do INDAPREV.
SETEMBRO DE 2009.
Receita do Mês
Despesa do Mês
Saldo em Bancos
Aplicação Financeira

OUTUBRO DE 2009.
Receita do Mês
Despesa do Mês
Saldo em Bancos
Aplicação Financeira

NOVEMBRO DE 2009.
Receita do Mês
Despesa do Mês
Saldo em Bancos
Aplicação Financeira

(R$)
596.852,48
257.172,51
356.927,45
16.743.776,83

(R$)
495.337,42
261.820,31
414.624,73
17.006.412,40

(R$)
476.714,58
255.784,11
11.717,25
17.717.085,11
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Dia do Servidor
Público 28/10
Dia 28 de outubro, foi comemorado o dia do
servidor público. Data estipulada em 1943, pelo
então presidente da República Federativa do
Brasil, Getúlio Vargas, por meio do Decreto Lei nº
5.936, data em que o servidor ainda era chamado
de funcionário público. Mas a história do servidor
no país vem de bem antes, data em que os
portugueses fixaram a coroa em terras brasileiras e
passaram a realizar atividades referentes a
máquina estatal, em 1808. Desde esta época este
personagem desempenha as atividades que fazem
com que o país tenha a seu desenvolvimento
natural. E foi em 1990, com o advento do Estatuto
dos Servidores Públicos Civis (Lei nº 8.112) que os
funcionários públicos passaram a ser
denominados servidores públicos. Os servidores
públicos prestam serviços para satisfazer as
necessidades essenciais e secundárias à sociedade,
bem como as de mera conveniência do Estado.
Serviços estes de direito de todo e qualquer
cidadão brasileiro. Diante da importância deste
serviço, o INDAPREV parabeniza o servidor
público por seu dia e agradece aos serviços
prestados à sociedade brasileira em toda sua
história.
(Fonte: ABIPEM)

OBITUÁRIO
Faleceu no dia 01/de outubro de 2009 a Sra. AGNES DA
ROCHA, pensionista do Indaprev. A Sra. Agnes era viúva do
servidor Francisco da Rocha que por muitos anos trabalhou
da Prefeitura de Indaial. Foi sepultada no Cemitério
Municipal de Indaial, deixando saudades dos parentes e
amigos.
Faleceu no dia 07 de dezembro de 2009, o professor da rede
municipal de ensino. Sr Braz Joaquim Homem, com 45 anos
de idade. O Professor Braz como era conhecido, participava
do Grupo de Dança da Fundação Indaialense de Cultura e
também foi grande incentivador e participante de fanfarras
em diversos colégios do município. Foi sepultado no
Cemitério Municipal de Indaial, deixando saudades da
família e amigos

Notícias da Prefeitura
Decreto nº 912/09
De 01 de dezembro de 2009.
Dispõe sobre as Férias Coletivas período 2009/2010.
SÉRGIO ALMIR DOS SANTOS, Prefeito do
Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais,
de acordo do o artigo 92, incisos VIII e XII da Lei
Orgânica do Município e demais dispositivos legais em
vigor, RESOLVE:
Art. 1º - A Prefeitura Municipal de Indaial encerrará
suas atividades normais no ano de 2009, entrando em
Férias Coletivas a partir de 21 de dezembro de 2009 até
09 de janeiro de 2010.
Parágrafo 1º - Durante o período de férias coletivas,
haverá plantão para atendimento aos serviços
essenciais, de acordo com escala de serviços
determinada pelas secretarias.
Parágrafo 2º - Os servidores designados para
atendimento aos serviços essenciais neste período
gozarão as férias em época oportuna.
Parágrafo 3º - O período de férias dos servidores
ocupantes do cargo de Professor e profissionais que
atuam nas Unidades de Educação Infantil será fixado de
acordo com calendário estabelecido pela Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 2º - Os servidores públicos municipais terão 20
(vinte) dias de desconto das férias do período aquisitivo
2009/2009, como conseqüência da paralisação.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Indaial, em 01 de dezembro de
2009.
Sérgio Almir dos Santos
Prefeito.
Publicado na portaria em 01 de dezembro de 2009

Anderson Hilário
Secretário de Administração e Finanças

Aldemiro de Oliveira
Chefe de Gabinete
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Notícias da Prefeitura
A Prefeitura de Indaial, no mês de novembro
encaminhou à Câmara de Vereadores, Projeto
de Lei concedendo revisão geral anual dos
vencimentos dos servidores ativos e inativos
da administração direta e indireta do
município para o ano de 2010. O índice a ser
aplicado é o INPC (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor) acumulado no período de
janeiro a dezembro de 2009. A Câmara de
Vereadores já apreciou, aprovando por
unanimidade, sendo encaminhado à
Prefeitura para sanção pelo Prefeito
Serginho.

13º Salário do INDAPREV
No próximo dia 17 de dezembro (quinta
feira) o INDAPREV estará efetuando o
pagamento do décimo terceiro (13º) salário
dos aposentados e pensionistas referente o
ano de 2009. O pagamento será em uma única
parcela. Nesta edição também está sendo
divulgado o calendário de pagamentos dos
benefícios previdenciários aos aposentados e
pensionistas referente o ano de 2010.

SINSERPI
O SINSERPI – Sindicatos dos Servidores
Públicos do Município de Indaial, comunica
seus associados que encerrará as atividades
do ano de 2009, no dia 18 de dezembro,
retornando às atividades no dia 11 de janeiro
de 2010, desejando a todos os servidores,
seus familiares e amigos um FELIZ NATAL e
PRÓSPERO ANO DE 2010.

LEVANTE A CABEÇA
E OLHE PARA FRENTE
É de pessoas com atitude que o
mundo precisa.

A FÁBULA DO VENDEDOR DE
CACHORROS-QUENTES
Era uma vez um homem que vivia na beira de uma
estrada, vendendo cachorro-quente. Ele não tinha
rádio, TV e nem lia jornais. Preocupava-se em
produzir e vender bons cachorros-quentes.
Ele também sabia divulgar como ninguém seu
produto: colocava cartazes pela estrada, oferecia
em voz alta e o povo comprava.
Usava o melhor pão e a melhor salsicha. O negócio
como não podia ser diferente, prosperava. Tanto
que ele conseguiu mandar se filho estudar na
melhor faculdade do país.
Um dia, seu filho já formado voltou pra casa. E
falou ao pai:
─ Pai, você não houve rádio, não vê TV, não lê
jornais?
A situação é crítica. O país vai quebrar.
Depois de ouvir isso, o homem pensou: ¨Meu filho
estudou fora, lê jornais, vê TV. Deve estar com
razão.¨
E, com medo, procurou um fornecedor mais barato
para o pão e as salsichas. Pra economizar, parou de
fazer seus cartazes de propaganda. Abatido pela
notícia, já não oferecia o seu produto em voz alta.
As vendas, é claro, despencaram até o negócio
quebrar.
Então o pai, muito triste, falou para o filho:
─ Você estava certo, filho, estamos no pior
momento de todos os tempos.
Para não repetir esta história em 2010, devemos
não temer o futuro. Vamos enfrentar as
dificuldades com coragem e criatividade. Só
com vontade, força e determinação é que
p o d e re m o s s u p e r a r o s p ro b l e m a s e
adversidades.

Feliz Natal

Chegamos ao final de mais um ano repleto de
dificuldades e realizações, o que nos faz
acreditar ainda mais que o futuro não é um
lugar para onde estamos indo, mas um lugar
que estamos criando.
Você se lembra como demorava em passar um
ano? Hoje, parece que tudo mudou, os anos
estão passando numa velocidade muito grande
e talvez ainda não tenhamos nos dado conta
disto. Mais um ano chegando ao seu final.
Muitas coisas que planejamos fazer ficaram
no meio do caminho, algumas inacabadas,
outras nem começadas... Mesmo assim é hora
de falar e ouvir: “Feliz Natal e Próspero Ano
Novo”. É claro que desejamos isto a todos,
mas é preciso refletir sobre a importância de
se preparar sempre, todos os dias, para sermos
pessoas melhores.
Esta é uma época em que todos param ou
deveriam parar para pensar um pouco na vida.
Será que tudo está valendo à pena? Como já
dizia o poeta Fernando Pessoa, “Tudo vale a
pena se a alma não é pequena”. Não podemos
mais, nos apegar a pequenos detalhes que nos
impedem de ter uma vida mais plena. Temos
que pensar grande e agir como tal. Precisamos
nos afastar de tudo que nos leve a pensar de
forma individual. Precisamos nos ajudar,

precisamos viver a vida, precisamos não nos
arrepender depois. Esta é uma época festiva,
em que a alegria impera. Mas deveria ser
assim durante todos os dias do ano. Só
depende de nós mesmos. Usemos
especificamente
este final de ano para promovermos uma
mudança radical (se é que já não foi feita),
cuidando-nos mais, dando mais valor ao nosso
corpo para tranqüilizar a nossa alma.
A felicidade, a prosperidade e o amor, como
alimento da alma. Que no ano de 2010
possamos olhar para trás e termos a certeza de
que esquecemos lá tudo que não nos ajudou.
Precisamos olhar para frente, sem retrovisor.
“Meta, a gente busca. Caminho, a gente acha,
desafio, a gente enfrenta. Vida, a gente inventa
. Saudade, a gente mata. Sonho, a gente
Realiza ''
Desejamos a todos os servidores Públicos de
Indaial, familiares, conselheiros e amigos que
tenham neste Natal as esperanças renovadas, e
que o Ano Novo seja repleto de alegrias e
prosperidade.
Que Deus, o Grande Arquiteto do Universo,
esteja presente em todos os lares, nos ilumine
e nos abençoe.
É O QUE LHES DESEJA A EQUIPE DO
INDAPREV

