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BOLETIM

INFORMATIVO
PRAZO PARA ADESÃO
AO PAI TERMINA DIA

3 DE MAIO

Atenção servidores que ainda não aderiram ao Programa de
Aposentadoria Incentivada (PAI): o prazo termina no dia 3 de maio! Com o ﬁm
do período, alguns membros da Mesa Diretora entendem que, de acordo com a
Lei Complementar nº 178 de 2021, a contagem de despesas de pessoal com os
inativos da CLDF seria imediata. Essa posição não tem a concordância da
diretoria do Sindical e de sua assessoria, no entanto, em razão desses rumores,
muito provavelmente não haverá prorrogação no prazo do PAI.
Mesmo diante desse cenário, a diretoria do Sindical está empenhada e
procurando conversar com os membros da Mesa, especialmente com o
presidente Rafael Prudente, para convencê-los de optar pela prorrogação. Mas a
tese de não necessidade do PAI passou a ser muito forte nos últimos dias e,
portanto, é importante que os servidores que deixaram para o último momento,
não conﬁem em uma eventual prorrogação e procurem aderir ao programa
antes do dia 3 de maio. Existe uma possibilidade muito grande de não
ser prorrogado em razão desse entendimento de alguns membros
da Mesa e com o qual o Sindical não corrobora.
A diretoria do Sindical entende que o momento é de
bastante diﬁculdade. Enfrentamos, atualmente, diversas lutas,
inclusive no plano federal. Muitos ataques estão sendo
direcionados aos servidores públicos, entre eles a proposta de
reforma administrativa do Governo Federal, com a PEC 32/2020.
No combate a esses ataques, o Sindical está unido com outras
forças nacionais. Dentro de todo esse contexto complexo, talvez
esta seja a última oportunidade de termos, nos próximos anos,
um incentivo à aposentadoria tão bom.

SAIBA MAIS!

No combate aos ataques aos
servidores públicos, o Sindical
participa como integrante do “Movimento Basta”, grupo
composto por mais de mil entidades representativas de todo
Brasil no qual a nossa entidade tem participação ativa, tendo
o presidente, Jeizon Silverio, como um dos coordenadores do
movimento no Distrito Federal.
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“Não há longa noite que não encontre o dia“.

William Shakespeare
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