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”Que nada nos limite, que nada nos
defina, que nada nos sujeite. Que a
liberdade seja nossa própria substância,
já que viver é ser livre”.
					
Simone de Beauvoir

FORÇA PARA LUTAR. ESPERANÇA PARA VENCER!
O Sintsprev-MG deseja a todos(as) um bom Natal e um
Ano Novo cheio de saúde, paz e alegrias.

Acompanhe ainda nesta edição:
Vamos construir um
2019 de lutas

INSS a deriva busca
salvação na era digital

Que Ministério da
Saúde teremos em
2019?

Ministério do
Trabalho na frente
de luta contra sua
extinção
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ANO DE LUTAS

Vamos construir um 2019 de lutas!

EXPEDIENTE

Os últimos anos foram
duros com os trabalhadores
do Serviço Público, após o
golpe, aprovaram a Reforma
Trabalhistas, a EC 95 que congela
salários e investimentos pelos
próximos 20 anos, por hora esta
vigente apenas para os servidores
do Poder Executivo, não para a
oligarquia do poder judiciário,
após negarem julgar a ação da
data-base dos servidores e outras
matérias, foram contemplados
com Reajuste de 16,38% valendo
para os salários dos ministros
do Supremo Tribunal Federal,
desembargadores, Juízes de
Primeira instancia, Ministério
Público Federal, produzindo
inevitável efeito cascata. E grande
parte desta plutocracia ainda
querem manter o auxílio aluguel,
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para terem um completo feliz fim de
ano!!!
Num País onde um Ministro
da Suprema Corte ganha mais de
90% da população, acaba premiando
sempre quem ganha mais, deixando
cair a máscara, fazendo piada
que “todos são iguais perante a
lei”. Esta pratica perversa, impôs
submissão do governo golpista as
pressões dos que estão no andar de
cima. Enquanto se refestelam em
generosos banquetes, a população
abandonada, sofrendo com 27
milhões de desempregados, com
reajuste excepcional de R$ 50,00 no
salário mínimo.
O candidato eleito, defensor
do projeto ultraliberal disse reiterada
vezes que a prioridade é vender
tudo. Estima-se que 160 Empresas
Estatais e Autarquias, poderão ser

Secretaria de Administração e Finanças: Cleuza Maria Faustino do Nascimento - MS/JF, Almir
Pereira Coimbra - MS/Pavão, Oneide de Oliveira
- MS/Uberaba. Secretaria de Organização: Sandra Maria dos Santos - MS/BH, Maria Aldenira
Veberling Frederico - MS/Teófilo Otoni. Secretaria de Aposentados e Pensionistas: Júlia Maria Vieira - INSS/BH, Eunice Pereira - INSS/Ponte
Nova. Secretaria de Assuntos Jurídicos: Maria
Helena da Silva - INSS/Curvelo, Temóteo de Souza
- INSS/Uberaba. Secretaria de Formação Sindical: Gleidson Nonato da Silva - MT/Divinópolis,
Cristina Maria Rocha Campos - INSS/Uberlândia.

transferidas para setor privado
e mercado financeiro. Este
projeto aplicado a ferro e fogo
na Bolívia e Chile, deu poderes
para as empresas cobrarem até
acumulo da agua das chuvas,
com consequências desastrosas
à população mais carente.
Prometem ampliar a terceirização
e
implantar
o
trabalho
intermitente, pondo fim ao 13º
Salário, Férias Proporcionais, 1/3
de Férias, Abono do PIS, Seguro
Desemprego e até, pasmem,
confisco do FGTS. E para impedir
qualquer reação da sociedade,
querem aprovar novas leis, além
de aplicarem a lei antiterrorismo
aprovada para a copa do
mundo de 2014, e impedir as
manifestações dos trabalhadores,
que poderão ser enquadrados
como terroristas.
Cabe aos trabalhadores
intensificarem as mobilizações,
organizar frentes de luta para
impedir qualquer retrocesso nas
conquistas sociais e salariais.
Os trabalhadores do Seguro
e Seguridade Social, nunca
recuaram da frente de luta, são
capazes
de
enfrentamentos
gigantescos. A história de lutas
do
SINTSPREV-MG/FENASPS
comprova nossa capacidade
de reação aos ataques que
enfrentamos
e
vencemos.
Independentemente do que vier
vamos nos preparar.

Secretaria de Políticas Públicas: Maria Cristina
Teodoro Pereira - MS/BH, Eder Rosa Ribeiro - MS/
JF. Secretaria de Comunicação e Imprensa: Flávia
Ferreira dos Santos - INSS/Ubá, Marcília Delgado
Senra Duque - INSS/Uberlândia. Secretaria de Políticas Sociais: Romélia Rodrigues Lima - MS/BH,
Sandra Eunice da Consolação de Laia - INSS/BH.
Secretaria de Cultura e Lazer: Maria Nazária de
Souza Arruda - MS/Betim, Marinete Vilela Silva Rocha - MS/Viçosa. Secretaria de Políticas de Saúde do Trabalhador: Paulo Roberto Silva Ramalho
- INSS/Vespasiano, Juniel Scarabelli - MS/Ipatinga.
Suplentes da Diretoria: Sandra Lúcia Rafacho -

Quem é de luta,
jamais desiste!
INSS/Uberaba, Edmar de Fátima Medeiros - MT/
Curvelo, Terezinha de Jesus Carvalho - INSS/
Poços de Caldas. Conselho Fiscal: Jair Ribeiro
dos Santos - INSS/Guaxupé, Aparecida Tomázia de
Paula Guimarães - MS/BH, Vera Lúcia Damião Pedro - MS/BH. Suplente do Conselho Fiscal: Míriam
Barbosa dos Santos - MS/BH, Maria das Graças Pereira Costa - FUNASA/Pirapora
Jornalista Diagramador: Ângelo R. Gerônimo
14564 / JD
Projeto Gráfico e Editoração: ARG Design e Comunicação
Impressão: Birgráfica
Tiragem: 8.000 exemplares
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BARRAR A CONTRARREFORMA DA PREVIDÊNCIA!

Lutar para não trabalhar até morrer ou
morrer de tanto trabalhar?

A vida de servidor público no Brasil,
e um eterno desafios, agravado após
o golpe, de Estado 2016, camuflado
sob o processo de impeachment. O
alvo dos golpistas não era derrubar o
mandato da eleita pelo PT, mas, sim
o ataque aos direitos que a classe
trabalhadora conquistou em 100
anos de luta. O Senador de Roraima,
abriu o bico confessou que tudo faz
parte de “um grande acordo nacional
com STF e tudo mais”, para estancar
as investigações de corrupção de
todos os parlamentares detentores
de cargos, que estão a serviço
dos mais ricos e os interesses do
mercado financeiro, grande parasita
do orçamento público.
Pelas reações da cúpula
militar, as apostas dos grandes
empresários, as manobras jurídicas e
parlamentares, além do amplo apoio
da mídia. Desde então, acelerou-se e
aprofundou-se a retirada de direitos
e a piora das condições de vida.
O procto-fascista, presidente
eleito pelo PSL, ainda nem foi
empossado, mas promete pôr fim a
todas as conquistas civilizatórias do
último século, na ciência, nas artes
e cultura. Falam inclusive em salvar
da prisão o golpista Temer, que já
emplacou dois ex-ministros do seu
governo, o novo governo tem vários
dos futuros ministros acusados de
corrupção. O que demonstra que
o principal foco do seu mandato
será enfrentar e eliminar todo
tipo de resistência popular. Os
procto fascistas, já promovem uma
perversa perseguição ideológica,
aos
professores,
estudantes,
universidades públicas, buscando

sempre a criminalização dos
movimentos sociais e o progressivo
e anunciado uso da violência contra
opositores.
Mas antes mesmo do
presidente autoritário apresentar sua
proposta de reforma da previdência,
por exemplo, as medidas de Temer
que ele apoiou já colocam boa parte
da população em risco. Conforme
indicado aqui, o trabalho informal
superou o formal; os trabalhadores
mais velhos perderam o emprego;
os jovens têm encontrado condições
de trabalho precárias – quando há
trabalho; os patrões têm negado
direitos; e as ações trabalhistas
têm sido coibidas. Ainda sentimos
o poder de compra diminuir e o
endividamento aumentar.
Tudo isso coloca a classe
trabalhadora contra a parede. Sem
garantias mínimas, consegue-se,
então, imaginar o quão pior ficará
caso tentem estraçalhar ainda mais
a CLT ou mexer nas aposentadorias?
Os mais atingidos serão as mulheres,
a população negra, a comunidade
LGBT, a juventude periférica, os
indígenas e os imigrantes, que já
sofrem níveis maiores de exploração
e discriminação.
Se as reformas forem
aprovadas: Quem vai conseguir
viver para se aposentar? Quantos
vão se aposentar trabalhando na
informalidade? Vamos ter que
trabalhar sem direitos? Trabalhar até
morrer? Temos que nos render ao
trabalho degradante? Morreremos
de tanto trabalhar? Resistir é preciso.
As classes trabalhadoras
viveram grandes momentos de
luta nos últimos períodos, novas
experiências com as greves da
educação desde 2012, a greve dos
garis do RJ em 2014, as ocupações
das assembleias legislativas em
2015, as ocupações de escolas e
universidades em 2016, a greve

geral do 28 de abril de 2017. A
mobilização nacional exigindo justiça
pela morte Marielle e mobilização
das mulheres nas marchas do “ele
não!” em setembro e outubro.
E importante extrair lições das
lutas que realizamos nos últimos
anos, dos erros e acertos. As mais
contundentes foram aquelas que
alcançaram maior unidade na luta.
Infelizmente, parte da esquerda
vacilou em vários momentos. Até
quando insistir no erro de reatar
alianças com a burguesia? Devemos
aprender com a história de jamais
subestimar os procto-fascistas?
Entender que o poder judiciário não
defende as causas populares, e no
sistema capitalistas as instituições
defendem os interesses desta classe.
A nossa saída e organizar a
unidade de ação e a mobilização
das massas, a resistência das ruas.
Fortalecer
a
auto-organização
popular para ceder a lógica dos
inimigos do povo.
É necessário a unidade de
todos os trabalhadores do campo
e da cidade, do setor privado e do
serviço público. É hora de todos os
partidos de esquerda e democráticos,
das igrejas e outras denominações
espirituais, dos estudantes e do
conjunto dos movimentos sociais,
da intelectualidade e dos artistas
formarem uma grande frente única
nacional de resistência.
Vamos transformar nossos
gritos dispersos em ação organizada,
nosso medo individual em coragem
coletiva. Devemos preparar, desde
já, uma grande mobilização nacional
em defesa dos direitos e da liberdade
democrática.
Se os tempos mudaram, as atitudes
não podem mais serem as mesmas.
Lorenzo Balen é professor
sociologia
Fonte: Site esquerda online

de
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INSS

INSS A DERIVA BUSCA SALVAÇÃO NA ERA DIGITAL

Há mais de 30 anos que
as entidades sindicais lutam pela
realização de concurso público,
melhores equipamentos e condições
de trabalho, e nos últimos anos pela
modernização na estrutura física,
novos equipamentos e sistemas de
redes e internet com maior capacidade
de transmissão de dados. O que
constatamos foi o sucateamento dos
equipamentos, a quase falência da
DATAPREV, empresa responsável pelo
processamento de informações de
milhões de segurados da Previdência
usadas pelo INSS, além do problema
de falta de funcionários, hoje
sem contar os mais de 14 mil que
poderão se aposentar. Para manter
funcionamento da atual estrutura,
seria necessário concurso público para
repor 16 mil novos servidores.
Os atuais gestores, vem
tentando acelerar a modernização
do INSS, criando um novo modelo de
trabalho para prestar todos os serviços
digitalmente, através de convênios e
parcerias com sindicatos, prefeituras,
universidades,
Bancos,
OAB,
Federações da Industria e Comercio,
ONGs e Empresas. Tem projeto para
implantar 104 polos digitais nas
atuais Gerencias Executivas, para fazer
o processo de todos os processos
que estão na nuvem virtual, que
digitalizados nas APS, pelos segurados
e conveniados, para fazer a análise
e concessão. Porém ainda não tem
solução para o grande represamento
de processos na lista virtual, com
previsão de atingir 3.500.000(três
milhões e quinhentos mil) até 2019.
E ainda como farão analise dos
BPC, como atender as reabilitações
profissionais e como ficará o trabalho
do Serviço Social, e área meio.

Apesar da promessa de criar
o trabalho remoto ou home
office, enfim o Teletrabalho,
as atuais condições estruturais
não permitem que seja possível
implantar em escala desejada,
pois requer uma estrutura
técnica ainda não disponível,
sem considerar que o INSS, não
dispõe de servidores em quantidade
suficiente, para prescindir da presença
destes nas APS.
Eis que surge uma nova
aposta de solução, quase magica,
que seria implantar um bônus com
pagamento individualizado por cada
processo, analisado e concedido
extraordinariamente ou seja após
a jornada normal de trabalho, que
estão estipulando em 4,3 a 4,5
processo diários ou 90 pontos Portaria
02/2018, os servidores que atingirem
a meta poderão fazer dois ou mais
processo diários para usufruir do valor
do bônus, hoje prometido em torno
R$ 60,00.
No entanto até a presente
data, o governo recusa a apresentar o
projeto, bem como qual a fonte para
pagamento do mesmo, no máximo
diz que vão reduzir de R$ 340 milhões
para menos de 100 milhões o valor
pago hoje com as correções e valores
de benefícios pagos retroativamente.
Portanto é mais uma promessa que
um processo real para ser aplicado.
A FENASPS e o SINTSPREVMG, cobrou dos gestores para
implantarem um projeto único em
todo País, porque em cada região
as coisas estão acontecendo de
uma maneira diferente, tem gerente
querendo unificar as periciais em
única APS, uma experiência que não
deu certo quando implantada em São
Paulo e Rio Grande do Sul.
E também exigimos uma
solução para o REAT, a GDASS e
as condições de trabalho, nossa
pauta de reivindicação foi entregue
ao Presidente do INSS e MDS, que
asseguraram ter entregue a equipe de
transição.
Em setembro, a FENASPS

enviou a pauta de reivindicação para
todos os candidatos à presidência,
apenas o candidato derrotado no
segundo turno respondeu assumindo
o compromisso de continuar as
negociações.
Os diretores do INSS, em
audiência meados de novembro,
afirmaram que estarão apresentando
um balanço da situação do INSS agora
em dezembro, que a portaria conjunta
02, seria para aplicar em caráter
experimental nos polos digitais, pois
estes não estariam sujeitos a mesmo
controle de ponto do SISREF (Sistema
de Registro de Frequência), e trabalham
com o projeto de implantar as duas
jornadas. Apesar das cobranças para
regulamentar as 30 horas em todas as
unidades de trabalho, incluindo área
meio, não responderam positivamente
a demanda.
Assim o INSS caminha a
deriva, com grandes problemas
operacionais, milhões de processos
em filas virtuais, apesar da sobrecarga
de trabalho que os servidores estão
submetidos.
Orientamos
todos
os servidores para não assinarem
nenhum documento que altere sua
relação de trabalho, como a questão
da jornada, sem consulta antes o
sindicato ou advogados, desta forma
estará assegurando seus direitos. Não
aceitem a cobrança de cumprirem
então metas de 90 pontos, pois não e
isto que está no acordo de greve.
No próximo ano um novo
governo assume, sem nenhum
compromisso de melhorar os serviços
públicos, falando em privatizar,
enxugar e reduzir as funções do
Estado. Podem não se preocupar
com os milhões de segurados da
Previdência Social como outros já
fizeram, mas é bom que saiba que
todos os governantes que assim
procederam, acabaram muito mal.
Diante desta conjuntura tão
adversa, deveremos nos preparar para
enfrentar o que vier, como sempre
fizemos unidos e em luta. Porque
quem luta sempre conquistas as
reivindicações.
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GOVERNO QUER AUMENTAR A ALÍQUOTA DE DESCONTO

Defender a aposentadoria e ser contra
a Reforma de Bolsonaro
22 de novembro foi o dia
nacional de mobilização em defesa
da Previdência Social, convocado
pelas principais centrais sindicais
do país. A data fez parte de uma
campanha permanente em defesa
da aposentadoria, diante da
ameaça que representa a reforma
da Previdência que Jair Bolsonaro
já disse que será prioridade de seu
governo.
A reforma da Previdência
já é prioridade desde o governo
golpista de Michel Temer. Ele não
conseguiu aprovar a reforma,
pois enfrentou mobilizações dos
trabalhadores, como a greve geral
de 28 de abril de 2017 e também
graves crises políticas, como a
decorrente das denúncias de
Joesley Batista, da JBS.
A reforma da Previdência
é a mais desejada pelo grande
capital e a mais temida pelos
trabalhadores. Devido à sua
impopularidade, não foi tema
de destaque na campanha
eleitoral do presidente eleito,
Jair Bolsonaro. No entanto, tão
logo foi anunciada sua eleição,
Bolsonaro e Paulo Guedes já
trataram de se comprometer
com os ataques à aposentadoria,
chegando a afirmar que, embora
a reforma proposta por Temer
não fosse suficiente, gostariam de
aprová-la ainda neste ano e, no
próximo, avançar em direção a uma
reforma mais profunda.
A reforma mais profunda
de Bolsonaro é, na verdade, o
fim da Previdência pública, com
a implementação do sistema
de capitalização, que funciona
exatamente como um plano de
previdência privada, em que o
trabalhador faz a própria poupança
e terá direito a receber, na
aposentadoria, aquilo que recolheu
durante sua vida laboral. Hoje,

a Previdência no Brasil funciona
sob um sistema de repartição, de
solidariedade entre gerações, em
que os trabalhadores ativos pagam
a aposentadoria dos inativos.
O modelo de capitalização
é aplicado no Chile há 35 anos,
tendo sido implementado durante a
ditadura de Pinochet. A contribuição
do trabalhador, que deve ser de,

no mínimo, 10% do seu salário,
fica depositada em uma conta
individual e é administrada por
empresas privadas, que podem
investir no mercado financeiro. Lá,
o trabalhador precisa contribuir por,
no mínimo, 20 anos para poder se
aposentar, respeitando as idades
mínimas de 65 anos para homens
e 60 para mulheres. Somente o
trabalhador contribui, não havendo
contribuição dos empregadores ou
do Estado.
Os
resultados
são
assustadores: hoje, 90,9% dos
aposentados recebem menos de

149.435 pesos (equivalente a
R$ 694,08), enquanto o salário
mínimo no pais é de 264.000 pesos
(cerca de R$ 1.226,20). A principal
explicação é que os trabalhadores,
principalmente
devido
a
informalidade, não conseguem
contribuir o suficiente para recolher
o benefício depois.
Agora, imaginemos esse
modelo no Brasil de Temer e
Bolsonaro, em que já está em vigor
uma reforma trabalhista que retira
diversos direitos, uma lei que libera
geral as terceirizações e precariza
o emprego e o presidente eleito já
avisou que, se depender dele, os
trabalhadores terão que escolher
entre emprego ou direitos.
A eleição de Bolsonaro
coloca como tarefa imediata para
as organizações dos trabalhadores
a organização de frentes comuns
para lutar. Entre as lutas necessárias,
a defesa da aposentadoria tem
importância fundamental. A luta
contra a reforma da Previdência
foi responsável pelas principais
mobilizações dos trabalhadores
durante o governo Temer. Agora,
é preciso voltar com força a
este debate, em cada local de
trabalho, estudo e moradia, pois
a reforma proposta é muito mais
profunda e está em jogo o direito à
aposentadoria das futuras gerações.
Reunir as centrais sindicais
e deliberar por uma campanha
permanente foi uma importante
iniciativa. O dia 22 de novembro
foi um primeiro passo. Após
este pontapé inicial, devemos
avançar no calendário unificado de
mobilizações e jogar nossos esforços
para realmente envolver a classe
trabalhadora nesta luta, reunindo
a força necessária para barrar
esta reforma e defender nossas
aposentadorias.
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SERVIÇO SOCIAL

ATRAVÉS DA RESISTÊNCIA O SERVIÇO SOCIAL LUTA PELA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

A história do Serviço Social
na Previdência é uma história de
luta: pela garantia de direitos
da classe trabalhadora e por
sobrevivência. Em tempos de crise
e ofensiva capitalista sob os direitos
dos trabalhadores, esse serviço, que
existe na previdência desde 1944,
mais uma vez, enfrenta grandes
dificuldades. Os/as trabalhadores/
as do Estado de Minas Gerais vem
travando uma luta árdua em defesa
desse serviço previdenciário.
Diante das alterações
implementadas no INSS (INSS
Digital, dentre outras), o INSS

vivencia um verdadeiro
caos institucional,
com milhares de
processos represados
e insuficiência de
recursos humanos
para analisar essa
demanda, com
tendência desse
cenário piorar com a
perspectiva de mais de
14.000 aposentadorias
até final de 2019. E
nesse contexto, os/
as assistentes sociais
vivenciam situações de assédio
moral e perseguições para o
desvio da função para qual foi
contratado, em desacordo com
as próprias normativas internas.
Importante ressaltar, que os/
as assistentes sociais não são
a solução para os problemas
estruturais do INSS, a solução será
a realização imediata de concurso
público.
O Serviço Social do INSS
está previsto no Art. 88 da Lei
8.213/91, que estabelece como
sua competência:
"Esclarecer junto aos

beneficiários seus direitos sociais e
os meios de exercê-los e estabelecer
conjuntamente com eles o processo
de solução dos problemas que
emergirem da sua relação com a
Previdência Social, tanto no âmbito
interno da instituição como na
dinâmica da sociedade."
Nesse sentido, as ações
desse serviço é primordial para
atender a grande proporção da
população que não tem acesso as
novas tecnologias implementadas
no INSS.
As ações como: socialização
de informações individuais
e coletivas e a interface com
a sociedade necessitam ser
estimuladas e não coibidas pelos
gestores/as da autarquia.
A luta do Serviço Social é a
defesa da Previdência social pública
e essa luta necessita ser travada
com unidade entre todos os/as
servidores da autarquia. O contexto
demonstra uma grande ameaça
da manutenção dos espaço de
trabalho de todos/as do Seguro e
Seguridade Social!!
Unidade na Luta! Nenhum direito
a menos!!!

JURÍDICO

ATENDIMENTO AOS FILIADOS NAS REGIONAIS DO SINTSPREV/
MG - PROJETO PLANTÃO JURÍDICO NO INTERIOR

Dando
continuidade
ao
Projeto “Plantão Jurídico no Interior”,
a assessoria jurídica composta pelos
escritórios de advocacia Trindade &
Arzeno Advogados Associados; SLPG
Advogados Associados; e Paese,

Ferreira e Advogados Associados
esteve presente em várias regionais do
SINTSPREV/MG no ano de 2018.
O
plantão
jurídico
no
interior consiste no atendimento
presencial e individualizado para
os
filiados,
diretamente
nas
Regionais
do
SINTSPREV/MG,
mediante
agendamento
prévio,
para esclarecimento de dúvidas
jurídicas ou sobre processos judiciais
individuais ou coletivos, já iniciados
ou ainda a serem iniciados, que

são acompanhados pela Assessoria
Jurídica. Com essa aproximação, as
informações são prestadas com maior
qualidade técnica, esclarecendo as
dúvidas e garantindo maior segurança
e tranquilidade aos filiados.
A presença dos advogados
que
patrocinam
os
processos
individuais e coletivos do SINTSPREV/
MG nas regionais também é
importante para estreitar as relações
entre toda a categoria, seja a Direção
Estadual, Direção Regional, filiados/
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as e a Assessoria Jurídica. Nessa
oportunidade, os principais informes
sobre questões jurídicas atuais e
relevantes são repassados para a
Direção regional, para que promovam
com qualidade o auxílio aos filiados
de cada região.
As advogadas Michele M.
Schneider Arcieri, Bruna Santos de
Siqueira e Josianne Samara J. Souza
já estiveram nas Regionais Zona da

Mata, Triângulo/Alto Paranaíba, Sul e
Vale do Aço/Mucuri/Rio Doce. 		
Em fevereiro de 2019 será a vez do
atendimento na Regional Norte. As
demais datas das visitas para o ano
de 2019 serão divulgadas em cada
Regional. Fiquem atentos!
Não se esqueçam que, mesmo
com o plantão jurídico no interior,
restando quaisquer dúvidas jurídicas,
os advogados da assessoria do

AÇÕES DE INDENIZAÇÃO PELO NÃO GOZO
DAS LICENÇAS-PRÊMIO E NÃO CONTAGEM
DOS SEUS TEMPOS EM DOBRO PARA
APOSENTADORIA
A assessoria jurídica do
SINTSPREV/MG, composta pelos
escritórios SLPG Advogados
Associados, Trindade & Arzeno
Advogados Associados e Paese,
Ferreira & Advogados, vem
ajuizando nos últimos anos
ações para seus filiados, pedindo
o pagamento em dinheiro das
licenças-prêmio por assiduidade
que não foram gozadas nem contadas em dobro para antecipar a
aposentadoria. Uma vez comprovada esta situação com documentos,
e desde que a aposentadoria tenha sido deferida nos últimos 5 anos (ou
homologada pelo Tribunal de Contas da União – TCU nos últimos 5 anos),
os juízes têm condenado a Administração a pagar as licenças de forma
indenizada.
São ações que envolvem valores consideráveis, pois na condenação
do órgão público é considerado o valor da remuneração do autor da ação,
que é multiplicado pela quantidade de meses a que teria direito de licenciarse. A maior parte dos processos são ajuizados junto às varas do Juizado
Especial Federal e tramitam mais rapidamente.
Os interessados devem requerer administrativamente o pagamento
da indenização (ou conversão em pecúnia) conforme modelo de
requerimento disponibilizado pelo Sindicato, junto ao Departamento
Jurídico. Devem aguardar a decisão administrativa do RH de cada órgão
indeferindo o pedido. Em seguida, devem fornecer ao sindicato cópia
integral do processo administrativo aberto para analisar o referido pedido e
os demais documentos solicitados pelo SINTSPREV/MG.
Maiores informações podem ser prestadas no Departamento Jurídico
do Sindicato. Fique atento ao prazo de prescrição de 5 anos a contar de
sua aposentadoria, ou da homologação da aposentadoria pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), pois os aposentados há mais 5 anos, já teriam este
direito caducado/prescrito.

SINTSPREV/MG atendem no plantão
realizado em Belo Horizonte/MG
todas as terças-feiras à tarde e todas
as quintas-feiras pela manhã. Para
tanto, basta agendar atendimento no
plantão jurídico do sindicato através
do telefone: 0800-600-1611. O
atendimento pode ser pessoal ou por
telefone.

AÇÕES PARA COBRANÇA
DE ATRASADOS
RECONHECIDOS
ADMINISTRATIVAMENTE
– EXERCÍCIOS
ANTERIORES
A Administração ao longo
dos
anos
vem
reconhecendo
administrativamente o pagamento de
atrasados das mais variáveis matérias
devidas aos servidores públicos. A
esses atrasados se atribui o nome de
“Exercícios anteriores”.
Os referidos valores ficam
parados nesta sistemática, sem
qualquer previsão de pagamento,
gerando a incerteza sobre seu
adimplemento. Em muitos casos, após
longos anos, a Administração efetua
o pagamento sem qualquer correção
monetária.
A assessoria jurídica do
SINTSPREV/MG,
composta
pelos
escritórios
SLPG
Advogados
Associados, Trindade & Arzeno
Advogados Associados e Paese, Ferreira
& Advogados, vem ajuizando varias
ações individuais para os servidores,
objetivando o imediato pagamento e
com correção monetária dos valores
reconhecidos
administrativamente,
acrescidos de juros desde a chamada
do órgão devedor ao processo, de
modo a obrigar a Administração
a quitar os valores devidos mais
rapidamente.
Para tanto, os servidores que
aguardam o pagamento de seus
processos, e que decidam por ajuizar
estas ações de forma individual devem
obter cópia integral dos processos
de exercícios anteriores e remetê-los
ao Sindicato para providências de
ajuizamento junto à Justiça Federal.
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SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES:
É importante destacar que
o SINTSPREV/MG possui duas
assessorias jurídicas. A primeira,
composta pelos escritórios SLPG
Advogados Associados, Trindade
& Arzeno Advogados Associados
e Paese, Ferreira & Advogados,
que atende os servidores na sede
do SINTSPREV/MG em BH e nos

plantões jurídicos no interior, não
se confunde com a assessoria do
Escritório do Dr. Vicente de Paula
Mendes. Cada escritório acompanha
diferentes ações judiciais. Por esse
motivo, solicitações de informações
devem ser dirigidas especificamente
ao Advogado ou à Assessoria
responsável.

Por razões éticas, um
profissional não opina e nem
dá informações sobre processos
de outro. Os funcionários do
Departamento Jurídico, contudo,
encaminham as solicitações a todos
os advogados que atuam junto ao
SINTSPREV/MG.
SAÚDE

QUE MINISTÉRIO DA SAÚDE TEREMOS EM 2019?

O futuro ministro da Saúde,
envolvido em denúncias de corrupção,
vindo do capital da saúde privado, já
disse que o SUS não é prioridade e
que as ações com parcerias público/
privadas devem ser sua tônica. Até
agora, sobre os servidores do MS só
disse que há servidores demais para
pouco trabalho(?). Ou não sabe o que
fala ou é de propósito que nos ataca.
Teremos muito trabalho pela
frente. A cada novo governo vamos
lá e colocamos a realidade na mesa.
E essa realidade diz respeito a volta de
endemias antes controladas com muito
trabalho. Dengue, Febre Amarela,
Chicungunya, Zika, Sarampo, Malária
e Leishmaniose, voltaram a fazer parte
da nossa rotina e matando muita
gente. Isto voltou a ocorrer assim
que desestruturam a FUNASA e seu
Combate às Endemias, comprovando
as denúncias que fizemos de que os
governos não tinham preocupação
com a Saúde e a Prevenção e que
isso favorece os laboratórios para
venderem mais medicamentos. E
como a população mais carente não
é provida de recursos financeiros,
foram vítimas mortais do descaso dos

sucessivos e relapsos governos.
Jogados ao municípios e às
Regionais de Saúde, sem qualquer
amparo do Ministério da Saúde, a
exemplo do que já haviam feito com
os servidores do Ex-INAMPS, que
passou a vê-los como indesejáveis,
esses profissionais da Ex-FUNASA,
não recebem a mínima atenção por
parte do Ministério da Saúde, nem
mesmo Exames Médicos Periódicos
são realizados, sem falar que ficam
sujeitos aos desmandos políticos
estaduais e municipais. O mais novo
ataque, querem retirar o Adicional de
Insalubridade desses profissionais. Ou
seja, abandona-los em seus direitos,
mas só isso não basta, é preciso
prejudicá-los ainda mais.
Como esse ministério faz parte
daqueles objetos de barganha política,
é preciso que os trabalhadores saibam
que o ministro atual e seu staff,
representa um retrocesso na relação
empregado/patrão. Nunca sabemos
quais políticas serão implementadas e
qual o comprometimento do ministro
com a pasta, quais programas são
prioritários (quase nenhum) e qual
atenção será dada aos profissionais da
Saúde.
Nossos recursos humanos
já estão à beira da aposentadoria
e o ministério não os prepara para
essa nova fase. Será que esse novo
ministro, comprometido com a
redução do Estado pregada pelo
futuro presidente, vai ser melhor
do que seus antecessores? É muito
pouco provável que vá ser diferente

dos demais. A cultura da cúpula do
poder é por adulação política e isso os
servidores não fazem.
Alertamos a quem ingressou em 1987
e que faltam poucos anos para obter
a aposentadoria de que há boatos
em relação à Reforma da Previdência
proposta por Paulo Guedes, que não
haverá “pedágio” em relação ao
tempo que falta agora e ao tempo que
faltará com essa reforma. Ou seja, se
hoje faltam 5 anos para se aposentar
e a reforma instituir idade mínima (e
se isso representar 10 anos) o Servidor
terá que cumprir todo o tempo que
falta até se aposentar. São absurdos
como este que nos preocupam. O
que hoje é boato pode ser realidade
amanhã.
Pensem bem, qual recente
ministro os valorizou? Qual benefício
foi obtido sem luta? Não há como
esquecer de que foram nossas
mobilizações, atos, paralisações e
greves que possibilitaram avanços
que hoje se refletem em nossos
vencimentos e que, com o Acordo de
Greve de 2015, permitem que levemos
nossas gratificações integrais quando
aposentamos.
O ano que vem será mais um
ano de intensas lutas para que não
percamos direitos e que possamos
obter avanços. Nossa determinação
em mobilizar e resistir aos ataques
que virão serão importantes bandeiras
para impedirmos que se retirem
direitos conquistados ao longo de
tantos anos.
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Servidores Cedidos mais próximos do MS
com RH Itinerante
Saúde.

Com a Reforma Sanitária ocorrida em 1986, houve a
necessidade de se pensar um novo modelo de saúde pública
mais equânime, solidário, onde toda população pudesse ter
acesso. Com esse propósito foi criado o SUS- Sistema Único de

Com implantação do SUS e a falta de
servidores nos estados e municípios houve a
necessidade de descentralizar nossos servidores
para compor a força de trabalho em todas regiões
do estado de MG.
Nesse cenário começaram os conflitos
entre os trabalhadores nos locais de trabalho por
conta da faixa salarial entre os Municípios, Estado
e Servidores cedidos. Diante desses conflitos
somados com denúncia de assédio, perseguições,
oportunidade de capacitação a bancada Sindical
preocupada com seus trabalhadores apresentou
proposta de visitas nas regiões do estado no
sentido de buscar maior aproximação com nossos
servidores, que prestam serviços de grande
relevância ao estado, além da prevenção através
dos guardas de Endemias.

IRRF

ESTE AVISO VALE DINHEIRO
Lembramos aos trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas da
SAÚDE, TRABALHO, INSS, FUNASA que receberam AÇÕES JUDICIAIS em 2018
através de nossas assessorias jurídicas como: Horas extras, Gratificações de
produtividade , 28,86%, PCCS, Anuênios, VPNI, Integralidade na gratificação
produtivista e 3,17% não esqueçam de declarar o IMPOSTO DE RENDA
exercício 2018/2019.
Lembramos que as custas, o zelo e a vitória nos processos são
responsabilidades do SINTSPREV/MG e a declaração do imposto de renda
para no caso de devolução do valor descontado a título de IRRF é SUA.
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EXTINÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO:
PATRIMÔNIO DO TRABALHADOR
As
Entidades
Nacionais
e Estadual representantes dos
trabalhadores do Ministério do
Trabalho estão preocupadas com
as últimas noticias relacionadas a
extinção ou transformação do MTB
em Secretaria, pois é responsável
pela regulação jurídica do mundo do
trabalho.O Ministério do Trabalho,
foi criado em 26 de novembro de
1930, com estrutura detalhada pelo
Decreto 19.433/30. Durante os seus
88 anos de existência, o Ministério
passou por várias alterações
estruturais, mediante a fusão e
separação de outros ministérios ou
secretarias, nessas três décadas entre
acréscimos e diminuições de suas
competências. Em nenhum momento
histórico, porém – nem mesmo
nas de intervenção autoritária –, o
Ministério do Trabalho perdeu a sua
centralidade, o status de ministério
ou, mais importante, a condição de
órgão federal responsável por gerir e
organizar as relações entre capital e
trabalho.
1. Diante de todas as alternâncias
vividas pelo Órgão sempre foi o
principal elemento de referência, ao
qual foram agregados outros órgãos,
segundo a conveniência política
e organizacional dos períodos
respectivos. Jamais o valor “trabalho”
foi politicamente secundarizado,
muito menos omitido.
2. Esse protagonismo do Ministério
do Trabalho reflete a importância
dada ao órgão por todos os
governos anteriores e assim, a sua
indubitável pertinência com os
objetivos constitucionais do Estado
brasileiro.
3. A relação entre capital e trabalho
atinge a todos os cidadãos brasileiros
e seu sutil equilíbrio demanda a
existência de estruturas próprias de
regulação, com objetivos claros e
definidos.

4. Atualmente, a competência do
Ministério do Trabalho encontra-se
detalhada na Lei nº 13.502, de 1º
de novembro de 2017, constituindo
sua exclusiva competência a seguir:
• política e diretrizes para a geração
de emprego e renda e de apoio ao
trabalhador;
• política e diretrizes para a
modernização das relações do
trabalho;
• fiscalização do trabalho, inclusive
do trabalho portuário, bem como
aplicação das sanções previstas em
normas legais ou coletivas;
• política salarial;
• formação e desenvolvimento
profissional;
• segurança e saúde no trabalhador;
• política de imigração laboral;
• cooperativismo e associativismo
urbanos; e
•
o
desmantelamento
da
sua
estrutura
administrativa
evidentemente compromete tais
atribuições, retirando qualquer
organicidade convergente, o que
sinaliza perda de eficiência.
5. Sob o comando do Ministério
do Trabalho, o Brasil modernizou
e equilibrou as relações de
trabalho em sua transição de
uma economia eminentemente
agrícola
para
a
industrial,
possibilitando o desenvolvimento
econômico
conjugado
com
estratégias de proteção física e
mental dos trabalhadores, tudo
em consonância com os princípios
e diretrizes da Constituição de
1988, notadamente em seu art. 3°,
quais sejam: a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária;
a garantia do desenvolvimento
nacional; a erradicação da pobreza
e da marginalização; a redução das
desigualdades e a promoção do bem
geral, sem discriminações.
6. Se não fossem as conquistas

históricas, por si só suficientes
para justificar a manutenção do
Ministério, há que salientar os muitos
desafios que se avizinham em futuro
próximo, notadamente no que
refere à aceleração das inovações
tecnológicas e a perspectiva de
seu profundo impacto no mundo
do trabalho. Assim é que, no atual
momento, o Ministério do Trabalho
tem desenvolvido as seguintes
políticas públicas, que passam a
correr riscos de descontinuidade à
mercê da supressão das respectivas
estruturas administrativas.
7. Todos os desafios atuais e futuros
clamam por uma organização
especializada,
não
sujeita
a
conflitos de interesses que possam
comprometer a balança do equilíbrio
socioeconômico e o atual nível de
proteção da coletividade sujeita
ao trabalho subordinado. Assim, a
proposta de fusão dos Ministério do
Trabalho e da Indústria e Comércio
sinaliza negativamente para um
retorno do Brasil à década de
1920.
8. Dessa forma, os sindicatos
posicionam-se contrariamente à
proposta de extinção ou fusão do
Ministério do Trabalho, por entender
que qualquer iniciativa desse porte
vai gerar irreversível desiquilíbrio nas
relações entre capital e trabalho,
com evidente risco de violação
dos compromissos internacionais
assumidos pela República Federativa
do Brasil na promoção do trabalho
decente (v. Declaração da OIT sobre
os Princípios e Direitos Fundamentais
no Trabalho e seu Seguimento,
1998) e na não regressividade dos
direitos sociais (v. art. 26 do Pacto
de San José da Costa Rica).
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MINISTÉRIO DO TRABALHO NA FRENTE DE LUTA
CONTRA SUA EXTINÇÃO

Quando o futuro presidente
anunciou que o Ministério do
Trabalho seria extinto, os servidores
do Ministério em Brasília, foram à
rua e cercaram o prédio num abraço
simbólico de resistência. E de pronto,
pelo país, manifestações contra a
extinção se fizeram presentes junto
com a indignação de todos aqueles que
reconhecem no MTb sua importância
no equilíbrio das relações do Trabalho
e na defesa dos trabalhadores.
Assistirmos, via redes sociais,
depoimentos de servidores que
disseram terem votado no eleito e que
se sentiam traídos. Ora, não faltaram
ocasiões em que as entidades sindicais
alertaram sobre as intenções nefastas
desse candidato em querer acabar
com o MTb e que jogou sobre a
pasta a culpa dos patrões se sentirem
pressionados. A realidade de quem se

iludiu com o canto da sereia foi cruel.
Essa gente que vai governar o país
pouco se importa com os servidores
de qualquer ministério.
Suas ações serão sempre
em prol do mercado, banqueiros e
megaempresários, para isso foram
eleitos iludindo com a roupagem do
novo. O compromisso do eleito não
é com a classe trabalhadora e muitos
vão descobrir isso de maneira dolorosa
quando seus direitos forem retirados e
os serviços públicos precarizados.
26 de novembro - Dia de Luta
Para protestar contra a
extinção do Ministério do Trabalho,
as entidades sindicais SINTSPREVMG/FENASPS e também entidades
sindicais de trabalhadores privados,
organizaram, por todo o país, o dia
Nacional de Luta contra a Extinção do
MTb, realizado em 26 de novembro.
Em Belo Horizonte/MG, fizemos
dois atos públicos onde pela manhã
manifestamos em frente à Justiça
do Trabalho e a tarde na porta da
Superintendência do MTb/BH onde
distribuímos Carta Aberta à População,
denunciando a precarização proposital
no ministério, além de denunciarmos
a necessidade de se realizar Concurso

Atos no Dia Nacional de Luta em BH

Público urgente para reposição de
recursos humanos.
O sucateamento do órgão
atende aos interesses do patronato
mega explorado, como bem ironizou
o eleito quando disse que “os
empresários não aguentam mais
as fiscalizações do Ministério do
Trabalho, isso vai acabar.” Alguém
lembra? Como ele não fala coisa
com coisa e desdiz o que disse, essa
manutenção anunciada do MTb pode
ser revista a qualquer momento.
Com 88 anos de história,
hoje o MTb defende quem mais
precisa, pois o Brasil é um dos países
em que mais se desrespeita direitos
trabalhistas. A atuação desta pasta
condiz com a necessidade da classe
trabalhadora e sua desestruturação só
beneficia os bandidos e corruptos que
não cumprem as leis.
Podem estar certos que a
extinção do Ministério do Trabalho não
será consumada sem muita luta por
parte dos servidores, trabalhadores em
geral e pela sociedade civil organizada.
E exigimos a imediata valorização dos
servidores do Ministério do Trabalho
em novo Plano de Carreiras da
Seguridade Social. Só quem luta sabe
o custo da vitória!
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MODERNIZAÇÃO X ESTABILIDADE

MODERNIZAÇÃO DO ESTADO OU FIM DA ESTABILIDADE?

O projeto neoliberal sempre
pregou o enxugamento da máquina
pública, mediante o fim da estabilidade
e a terceirização em massa destes
serviços.
Não obstante os pastores

estarem criando um plano de
previdência, tem muitos destes
senhores, que estão formando um
exército de seguidores para prestar
estes serviços terceirizados que hoje
consomem bilhões de reais, apenas
nas áreas da vigilância, limpeza e
contratos de veículos com motoristas.
O novo mandatário assume os
destinos do País, e o super ministro,
acusado de corrupção que desviou
mais de 4 bilhões dos fundos de
pensão dos correios, pretende reduzir
os salários, via fim do atual modelo
de progressão funcional, redução dos
salários e fim da estabilidade.
Se
optarem
por
estes
caminhos, teremos uma guerra pela
frente, pois os atuais servidores estão
amparados por legislação incluídas

na carta constitucional de 1988,
regulamentada pela Lei 8112/90, e os
nossos direitos iremos defender até as
últimas consequências.
Num passado recente um outro
cidadão, também falastrão, prometia
acabar com todos (nós) marajás,
os primeiros atos foi sequestrar a
poupança do povo, demitir e colocar
em disponibilidade 300 mil servidores
públicos. A categoria reagiu foi a luta e
dois anos depois o mesmo foi deposto
num processo de impeachment.
Porém já se passaram 26 anos,
e muitos servidores reintegrados,
ainda sofrem as consequências das
ações deste malfadado governo.
Vamos ficar alertas, pois
a categoria em unidade e luta é o
caminho para as vitorias.

METAS X ASSÉDIO MORAL

METAS EXAGERADAS DE TRABALHO GERA DANO MORAL
A política da meritocracia
tem imposto ao serviço público o
estabelecimento de metas de trabalho,
onde os servidores são submetidos
a uma política de produção, com
a finalidade de fazer avaliação
institucional
e
individual
para
pagamento de remuneração e também
para extrair o maior rendimento
possível em um determinado período
de trabalho, colocando assim, em
risco as condições de saúde física e
psíquica do trabalhadores.
Ademais, ao se estabelecer
tais metas, não está se levando
em consideração as condições de
trabalho, capacidade individual de
cada funcionário, a complexidade e
diversidade das atividades, sendo que
muitas vezes é impossível mensurar o
tempo médio gasto para execução de
determinadas atribuições, que muitas
vezes são estritamente intelectuais.
Mesmo
que
as
metas
estabelecidas sejam de um limite
mínimo de produtividade, também é
estipulado que, caso estas não sejam
atingidas, o rendimento do empregado
é considerado insatisfatório e sua

remuneração cargo/função passam
a ser ameaçados. Portanto, tornase uma ameaça permanente à vida
profissional destas categorias
Dentro dessa política de
produtividade, visando atender a
demanda crescente, o que se constata é
a permanente elevação desse patamar
mínimo, onde as metas tornam-se
cada vez mais altas e exigentes, sendo
que, consequentemente há pressão
exercida sobre os servidores para que se
alcancem as metas estabelecidas pela
instituição, sem qualquer negociação
com as categorias e conhecimento da
realidade e difículdades dos locais de
trabalho.
Diante desse quadro, o Poder
Judiciário reconhece que a política
abusiva de metas causa danos aos
empregados e gera direito à reparação
por assédio moral. O Tribunal
Superior do Trabalho apresenta vasta
jurisprudência em que concede o
direito à indenização por danos morais
aos empregados que sofrem pressão e
são submetidos a metas exageradas.
Essa política exagerada de
metas não se configura apenas

como assédio moral praticado contra
um empregado específico, mas
como assédio moral organizacional,
principalmente quando tais metas
são estabelecidas por meio de
Portarias dentro do serviço público
que expressamente mencionam a
necessidade de “otimizar a força de
trabalho”.
Portanto, a estipulação de
metas exageradas como política
de trabalho é considerado assédio
moral organizacional, devendo ser
combatido mediante denúncias às
entidades sindicais ou até mesmo
junto ao Ministério Público do
Trabalho.

