
Outubro de 2018 | INFORMATIVO SINTSPREV-MG | 1

Acompanhe nesta edição: Deputados Federais e Senadores mineiros que votaram
a favor da reforma trabalhista e da EC nº 95 que congela os salários por 20 anos

GOVERNO GOLPISTA AMEAÇA DESTRUIR 
SERVIÇOS PÚBLICOS

Trabalhadores dizem NÃO! E vão resistir!
 Desde a perpetração do golpe 
em 2016 que o Brasil desce a ladeira 
do desenvolvimento. As denúncias de 
corrupção que envolve o presidente 
Temer foram sufocadas por uma 
camarilha instalada na Câmara dos 
Deputados, apenas para efetivar a Lei 
de Gerson e ‘levar vantagem em tudo’. 
Quem perde, como sempre, é o povo 
brasileiro, que já sente os reflexos 
das nefastas reformas Trabalhista e 
da Terceirização. O resultado se vê 
no dia a dia, mais de 27 milhões de 
desempregados e 40 milhões 
vivendo na linha da pobreza 
extrema, sem perspectivas de 
melhora. 
 E os serviços públicos? 
Os golpistas conseguiram 
desestruturar setores importantes 
como a saúde, a previdência e 
o sistema de seguridade social 
como um todo. Com aprovação 
da EC 95, tentam implementar 
a força o Estado precário, além 
do Estado Mínimo. Ou seja, 
pretende destruir o que restam 
dos serviços públicos. Lembramos 
que tudo começou com a MP 727, 
que impôs a reforma administrativa, 
decretou o fim do Ministério da 
Previdência Social. De lá para cá, 
tudo tem piorado a passos largos. As 
tentativas de reformar a Previdência, 
para contemplar interesses do sistema 
capitalista, os rentistas que sugam 
anualmente mais de um trilhão de 
reais do País. 
 As grandes greves, que 
mobilizaram mais de 40 milhões 
de trabalhadores, impedimos a 
aprovação da Contrarreforma da 
Previdência Social. Porém os setores 

conservadores, essa gente perversa 
não desiste de acabar com o direito 
dos trabalhadores a terem suas 
aposentadorias, pensões e demais 
benefícios. Como vingança, pela 
derrota o governo aprofundou os 
ataques infraconstitucionais, cassando 
benefícios em massa nas revisões 
dos benefícios por auxilio doença de 
longa duração e agora querem fazer 
com o BPC (Benefício de Prestação 
Continuada), querem eliminar a única 
fonte de sobrevivência dos mais idosos 

do País. Um crime lesa pátria que 
merece ser punido com extremo rigor, 
porque massacram quem detém, por 
extrema necessidade, alguns auxílios 
previdenciários. 
 A Economia desacelerou de 
tal forma que ninguém sabe a real 
situação do país, pois a camarilha 
esconde os números reais para tentar 
turbinar os índices de candidatos 
que possam dar continuidade à 
precarização dos serviços. Importante 
lembrar a todos os servidores que a 
Emenda Constitucional 95, congela 
investimentos e salários por 20 anos 
e existe candidatos à presidência da 

república que seus partidos votaram 
pela aprovação desta Emenda. E 
estes são apenas algumas das muitas 
perdas que sofremos e estão contidas 
no projeto de privatizar o que ainda 
resta das empresas estatais. Após os 
golpistas reajustarem mais de 130 
vezes os preços da energia elétrica e 
dos combustíveis e gás de cozinha, 
tem alguns candidatos falando em 
privatizar a Petrobras e Eletrobrás, já 
imaginaria, o caos que vai provocar 
no País? 

 É fundamental a manutenção 
permanente dos trabalhadores 
do setor público e privado, da 
luta e a resistência aos ataques do 
projeto neoliberal. Jamais podemos 
recuar, pois as forças das trevas a 
serviço do capital não descansam, 
nunca desistem! E por esta razão, 
estaremos nas ruas em todo País, 
usando as redes sociais, as lutas 
e mobilizações para denunciar 
quais são os traidores da pátria, 
os parlamentares bandidos que 
se venderam para retirar direitos 

e conquistas dos trabalhadores. Nas 
eleições do dia 7 de outubro NÃO 
VOTEM EM QUEM DESTRUIU SEUS 
DIREITOS. 
 O desafio para os 
trabalhadores do Seguro e 
Seguridade Social, é preparar a 
categoria para enfrentar os ataques, 
construir uma grande greve geral. 
Derrotar nas ruas e nas urnas 
todos os candidatos, corruptos e 
os fascistas, que tentam enganar a 
população posando de “honestos”. 
Fora Temer, fora todos os partidos 
que traíram os trabalhadores. Fora 
todos os corruptos!!! 
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Os Reflexos das novas metodologias na 
vida dos servidores

As consequências na Saúde dos trabalhadores

 Após o golpe de Estado em 
2016, um novo governo ilegítimo 
acelerou o processo de desmonte 
do serviço público e a retirada de 
direitos através de contrarreformas 
constitucionais extinguindo 
direitos trabalhistas e congelando 
investimentos públicos e salários dos 
servidores por 20 anos, via Emenda 
Constitucional 95. 
 Os brasileiros sobrevivem 
num contexto extremamente 
dramático com mais de 27 milhões 
de desempregados, permitindo ao 
capital impor relações de trabalho 
flexíveis e precarizadas, intensificando 
a terceirização, a informalidade 
e o trabalho intermitente. Neste 
contexto aumenta a desigualdade 
social deixando milhões de pessoas 
totalmente desprotegidas, sem 
nenhum direito ou amparo social.
    Neste cenário de terra 
arrasada, o fim dos direitos, eleva 
o quadro de adoecimento físico e 
mental provocando o aumento da 
procura por auxílio doença e benefícios 
assistenciais.
   No Brasil apenas 46,5%, 
aproximadamente 97 milhões de 
pessoas tem acesso à Internet, sendo 

INSS DIGITAL

que na área rural são os setores 
com mais analfabetos funcionais 
(IBGE). Os 111 milhões não tem 
acesso ou mora em regiões com 
dificuldades de acesso.  
 O desafio principal desses 
gestores é mensurar o 
investimento adequado em 
Tecnologia de informação, 
entendendo que a tecnologia 
é um complemento e não um 

substituto de informações úteis.
 Estas mudanças conjugadas 
com a aprovação da terceirização 
irrestrita e da reforma trabalhista têm 
provocado mudanças profundas na 
estrutura organizacional, nas relações 
de trabalho, no perfil do trabalhador, 
na cultura da instituição e aumento do 
adoecimento. Embora o governo não 
tenha publicado dados atualizados 
de adoecimento, já em 2009, após a 
regulamentação da GDASS e aumento 
da jornada para 40 horas, houve 
grande número de afastamento por 
doenças relacionadas ao processo de 
trabalho.
 A ampliação da jornada de 
trabalho causou reflexos diretos nesse 
período na saúde dos servidores 
do INSS. De acordo com dados 
extraídos do SIAPECAD, o número 
de afastamentos para tratamento da 
saúde em julho e agosto de 2009 foi 
52% e 68% maior que nos mesmos 
meses de 2008. O número total 
de afastamentos em 2009 foi 42% 
maior que em 2010. Este patamar 
foi mantido no ano de 2010, quando 
tivemos uma variação 2% maior.
 Cabe destacar, que 

recentemente tivemos o fechamento 
das unidades do Subsistema 
Integrado de Atenção de Saúde 
do Servidor Público Federal - 
SIASS em diversas regiões no país, 
importante serviço para execução 
de ações e atividades de prevenção, 
promoção e acompanhamento da 
saúde dos servidores, garantindo a 
implementação da política de atenção 
à saúde e segurança do trabalho do 
servidor público, estabelecida pelo 
decreto nº 6.833, de 29 de abril de 
2009. O fechamento das unidades 
representou um grande retrocesso 
para a garantia de saúde dos 
servidores.
 Com o novo cenário de 
implantação das novas tecnologias a 
tendência é ampliar ainda mais esse 
número de adoecimentos.
 A fim de realizar um debate 
aprofundado dos significados e 
impactos das novas tecnologias na 
carreira do Seguro, da Seguridade 
Social e ANVISA, torna-se primordial 
fazer referência às mutações do 
mundo do trabalho e o contexto 
em que se inserem, o método de 
implantação das novas tecnologias, 
em especial no Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), e, sobretudo, 
os reflexos das alterações dos fluxos, 
formas de acesso e normatizações que 
alteram o acesso à população aos seus 
direitos em um contexto de proposta 
de contrarreformas e minimização do 
Estado.
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Implantação das novas tecnologias no INSS

 Antes de discutir as 
ferramentas implementadas pelo 
INSS, é importante sinalizar quatro 
impasses sobre tais mudanças: 
1) As fragilidades estruturais 
da autarquia, sendo elas: 
Falta e fragilidade de estrutura 
inclusive de recursos tecnológicos, 
fragilidade de capacitação dos(as) 
servidores(as) de forma continuada, 
juntamente com as alterações 
constantes por atos normativos nas 
regras de acesso aos benefícios; 
insuficiência de servidores(as); 
falta de  política permanente de 
saúde dos(as) servidores(as); base 
de dados no Cadastro Nacional 
de Informações Sociais frágil e 
incompleto; cargos de gestão 
com baixo reconhecimento e 
remuneração, dentre outros.
2) perfil dos (as) usuários da 
política de Previdência Social e 
alto índice de exclusão digital; 
sabe-se que substantiva parcela 
dos (as) usuários (as) da previdência 
Social, tem característica de 
baixa escolaridade; são pessoas 
idosas e sem recursos para acesso 
às tecnologias digitais, esse 
componente deveria ser o ponto 
central para discutir a implantação 
de novas tecnologias digitais no 
INSS, o que aparentemente não 
tem sido considerado. 

3) Contexto de proposta da 
contrarreforma da Previdência; 
Proposta não aprovada, no entanto, 
medidas administrativas de restrição 
de acesso, bem como, processo de 
revisões de benefícios são realizados 
de forma a diminuir os benefícios e 
serviços previdenciários. 
4) Críticas ao método de 
implantação das novas 
tecnologias e não a inclusão de 
novas ferramentas, é necessário 
aderir as novas tecnologias, no 
entanto, questiona-se a forma 
acelerada, sem diálogo com os (as) 
servidores (as), bem como, novamente 
sinaliza, as limitações de acesso a tais 
tecnologias ao público que busca os 
benefícios e serviços da previdência 
social.
 Explanado tais impasses, 
contextualizamos que, desde 2016, 
inicia-se um processo de alteração 
nos processos de trabalho e fluxos 
de atendimento nas unidades do 
INSS, com o objetivo de resolver a 
insuficiência do quadro de servidores 
e problemas estruturais da autarquia 
que já se arrasta a anos, gerando 
um verdadeiro caos institucional, 
propostas implantadas de forma 
verticalizada e sem o debate e 
construção com os operadores dessa 
política.

 As ferramentas implantas 
ou em fase de implantação são 
as seguintes: - “Meu INSS”; - 
Acordos de Cooperação Técnica 
– ACT´s; - “INSS Digital”; - 
Teletrabalho; - Automatização 
dos Benefícios;
 Além de tais ferramentas, 
outras medidas associadas a elas 
são alavancadas na instituição, 
como: fechamento de unidades 
do INSS, criando “polos” de 
concessão; Alteração do tempo 
de funcionamento das unidades (a 
exemplo da região sul, em que o 
horário de atendimento é até  13:00 
horas); serviços simples que tinham 
atendimento imediato passam 
a ser agendados; diminuição de 
serviços ofertados (como por 
exemplo o extrato previdenciário, 
no momento somente ofertado 
pela ferramenta “Meu INSS”); 
criação de fila única para análise 
de benefícios.
 Essas são algumas das 
medidas que sinalizam visivelmente 
qual a direção da atual gestão 
do INSS, retirar das unidades de 
atendimento os (as) usuários (as) 
da Previdência Social, terceirização 
dos serviços do INSS e, sobretudo, 
a restrição de acesso aos seus 
direitos da população.

“Meu INSS” e os Acordos de Cooperação Técnica – ACTs

 Ao analisarmos as mudanças 
implantadas com o “Meu INSS” e os 
Acordos de Cooperação Técnica – 
ACTs, sendo o primeiro, implantado 
com o objetivo de “facilitar” o 

acesso a alguns 
serviços do INSS, 
como: resultado de 
benefício, extrato de 
pagamento, dentre 
outros. Importante 
destacar, não se 
trata de entender 
que tal ferramenta 
deve ser descartada, 
devemos analisar 

que tal ferramenta não pode impedir/
substituir que tais serviços sejam 
executados nas unidades, como tem 
ocorrido na autarquia, considerando 
a existência de diversos usuários que 

não tem acesso à internet.
 O segundo mecanismo, as 
ACTs onde serviços e atividades do 
INSS são repassados para outras 
entidades, sindicatos e associações, 
como OAB, por exemplo, tem gerado 
o custeio pela população ao acesso 
a muitos serviços que são gratuitos, 
ou seja, os (as) usuários passam a ser 
considerados como “clientes” e não 
como cidadãos de direito.
 Importante ressaltar que, em 
um passado bem recente, a grande 
divulgação da autarquia era a não 
necessidade de acessar intermediários/
advogados para requerimentos de 
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“INSS DIGITAL” e a Automatização na 
concessão de benefícios 

benefícios administrativos. Esse 
cenário se altera drasticamente com a 
implantação dessas ferramentas.
 Os reais impactos dos Acordos 
de Cooperação Técnica, que transfere 
para entidades e instituições a 
realização dos serviços entendidos 
como atividade-fim do INSS, ou seja, 
o reconhecimento de direitos da 
população, sendo parte desse processo 
a entrega de documentações para 
análise do direito do (a) trabalhador 
(a). Nesse sentido sugere-se para 
discussão e reflexão:

 - Não utilização de Acordos 
de Cooperação Técnica para 
requerimentos de benefícios 
previdenciários e assistenciais, 
podendo ser firmados ACT para 
outros fins, como orientação 
a população sobre os direitos 
previdenciários e assistenciais; 
ACTs com Universidades e 
outras entidades, objetivando a 
qualificação dos (as) servidores 
(as), dentre outros. Ou seja, tal 
instrumento deve ser utilizado 
na perspectiva de ampliação de 

direito e qualificação dos (as) 
servidores (as) e não de forma a 
restringir direitos.
 - Ampla discussão e 
luta com o conjunto da classe 
trabalhadora para revogação da 
lei 13.429/2017, que regulamenta 
as terceirizações.
 - Que o “Meu INSS” seja 
uma opção e não a única forma 
para acessar alguns serviços do 
INSS.

 Ao abordar essas novas 
ferramentas implantadas, 
“INSS Digital”, “Teletrabalho” e 
Automatização na concessão de 
benefícios, perpassaremos por dois 
pontos cruciais: 1) Os reflexos 
da inserção dessas tecnologias 
nos processos de trabalho e na 
saúde dos (as) servidores (as); 2) 
Os entraves criados para acesso 
aos benefícios previdenciários e 
assistenciais no INSS.
 O “INSS Digital”, ferramenta 
já implantada em diversas unidades 
do INSS, tem trazido diversas 
dificuldades de acesso para a 
população, como mais uma forma de 
resolver as dificuldades enfrentadas 
pela autarquia, tem se demonstrado 
ineficaz para esse fim, visto que, a 
nova metodologia utilizada, não 
substituí a necessidade de trabalho 
humano para operacionalização de 
uma das maiores políticas públicas 
desse país no reconhecimento dos 
direitos dos (as) trabalhadores (as).
 Destaca-se que tal 
metodologia tem sido implementada 
de forma diferenciada nas diversas 
regiões no país, algumas de forma 
mais lenta e outras de forma mais 
acelerada. Basicamente consiste, 
na digitalização dos processos 
de requerimento de benefícios, 
determinando 15 minutos para esse 
procedimento (atividade realizada 
em muitos locais por estagiários 
de nível médio), inclusão em um 
sistema de Gerenciamento de Tarefas 

– GET, passando a permanecer em 
uma fila para análise. Observa-se 
que tal metodologia não resolveu 
os problemas de insuficiência de 
servidores, visto o grande número 
de processos aguardando análise, 
gerando assim, não mais uma fila no 
agendamento e sim uma fila para 
análise, destaca-se que em alguns 
lugares, o tempo para a análise 
e reconhecimento do direito aos 
benefícios ultrapassam 360 dias de 
espera.
 Outros fatores problemáticos 
visualizados com tais ferramentas 
é a falta de informação sobre os 
critérios para acesso e documentação 
necessária para reconhecimento 
do direito, os documentos 
são apenas digitalizados e o 
trabalhador saí apenas com um 
número de protocolo, caso falte 
algum documento, a exigência é 
encaminhada por e-mail, ou contato 
telefônico ou através de carta via 
correio, gerando assim, morosidade 
no reconhecimento do direito, 
aumento dos indeferimentos, visto as 
dificuldades de parcela da população 
em ter acesso a estes serviços;
 Tal ferramenta, proporciona 
o reconhecimento automático, 
o serviço é agendado e através 
do cruzamento de informações, 
o reconhecimento do direito é 
realizado. Nesse aspecto, vale 
destacar as fragilidades do Cadastro 
Nacional de Informações Sociais – 
CNIS dos (as) trabalhadores (as), 

podendo ocorrer número significativo 
de indeferimentos indevidos.   
 Nesse sentido, tal ferramenta 
deve possibilitar outras alternativas 
ágeis para os (as) trabalhadores (as) 
caso tenha seu benefício indeferido, 
com o trato de requerimento inicial e 
manutenção da data de entrada do 
requerimento no caso de benefícios 
indeferidos indevidamente.
 Diante desse cenário, 
apresenta-se algumas sugestões para 
repensar essa nova ferramenta:
- Que o processo de digitalização 
seja realizado exclusivamente 
por servidores (as) do INSS, com 
ampliação do tempo para a 
atividade de 15 para 30 minutos, 
possibilitando análise prévia da 
documentação, e no caso de 
documentação faltante, que seja 
entregue no ato do protocolo 
carta de exigência;
- Abertura de canais de diálogo 
permanente com os (as) 
servidores (as) em todas as 
unidades (SR's, GEX's e APS's) 
para implementação das novas 
ferramentas tecnológicas;
- Retorno do horário de 
funcionamento das unidades do 
INSS, possibilitando o acesso a 
informação a qualquer tempo;
- Criação de programa de 
capacitação continuada para 
todo o quadro de servidores da 
autarquia.
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Teletrabalho, porta aberta para terceirização
 Adentraremos na complexa 
temática, o “teletrabalho”, difundida 
em âmbito institucional nos últimos 
meses como uma possibilidade 
de regime de trabalho para os 
(as) servidores (as) da autarquia. 
Modalidade em que o trabalhador 
realiza suas atividades em sua 
residência. Tal modalidade é mais 
difundida em empresas 
privadas, contudo, já 
existem órgãos públicos 
aderindo essa modalidade 
de trabalho.
 Para embasar 
essa discussão se faz 
necessário abordar 
alguns fatores essenciais 
que estão implícitos nesse 
modelo de trabalho, a 
primeira delas é a forte 
tendência da forma de 
mensuração do trabalho 
ser por produtividade, o 
estabelecimento de meta 
individuais e consequente 
impactos na saúde dos 
(as) servidores (as), 
além do isolamento e 
individualismo dos (as) 
trabalhadores (as).  
 Outro fator 
relevante é o impacto 
dessa modalidade de trabalho para as 
mulheres, visto a histórica realidade 
de dupla jornada de trabalho. 
Importante fazer referência ainda, 
que essa modalidade de trabalho tem 
o foco primordial no incremento da 
produtividade e redução de custos 
institucionais com infraestrutura, 
repassando para o servidor o custeio 
da estrutura física necessária para 
realização de seu trabalho.
 A mensuração e aumento 
da produtividade individual para os 
(as) servidores (as) que optaram pelo 
Teletrabalho encontra-se em diversas 
normativas de órgãos públicos 
que implantaram esse formato de 
trabalho.
 É importante fazer referência 
a inexistência histórica no contexto 
do INSS de políticas voltadas para a 
saúde e segurança dos (as) servidores 
(as), com índices elevados de 

adoecimentos. Se na realização do 
trabalho no âmbito das agências não 
se investe nessa matéria, com situações 
constante de afastamentos, nem 
mesmo levantadas pelo instituto, não 
podemos nos iludir que a autarquia 
fará investimentos em melhores 
condições e saúde para os servidores 
na modalidade de teletrabalho, 

vislumbra-se assim, o deslocamento 
dos riscos presentes no processo de 
trabalho para o interior das casas dos 
servidores, com a flexibilização das 
relações de trabalho no qual estes 
trabalhadores além de arcarem com 
os custos produtivos na realização do 
seu trabalho, sob péssimas condições  
estruturais
 Ademais, importante 
considerar que os (as) servidores (as) 
ao se individualizarem, se isolarem 
no âmbito de suas residências com 
metas e produtividades individuais, 
as resistências para a luta por 
novas conquistas serão fragilizadas 
consideravelmente, impossibilitando 
espaços de resistência coletivas.
 Diante do exposto, é 
necessário fazermos uma profunda 
reflexão: A comodidade de 
não precisar sair de casa para 
trabalhar compensará o excesso 

de produtividade que se espera 
de um teletrabalhando?
 Diante dessa reflexão, 
fazemos os seguintes apontamentos 
para o debate:
- Que o “teletrabalho” seja 
amplamente debatido com o 
conjunto dos (as) servidores 
(as), bem como, seus impactos 

na saúde dos (as) 
trabalhadores (as).
- Construção de uma 
política de promoção, 
prevenção para a saúde 
dos (as) servidores (as) 
em âmbito nacional, 
anterior a implantação 
dessa modalidade de 
trabalho.
 O desafio que os 
trabalhadores enfrentam 
neste processo é como 
garantir a sobrevivência 
enquanto categoria 
profissional. Ainda que 
possamos  reivindicar uma 
carreira nos moldes das 
carreiras de Estado, exigir 
atribuições exclusivas 
e intransferíveis, não 
resolverá os problemas 
que enfrentaremos no 
próximo período, diante 

dos ataques visando desmantelar 
a maior Empresa de Previdência 
da América Latina e o Sistema de 
Seguridade Social Pública.  
 Para fazer frente aos ataques, 
a luta em defesa da Previdência 
Social, para barrar a terceirização e 
a privatização dos serviços do INSS, 
está na ordem do dia. 
 É importante manter a 
mobilização permanente da 
categoria preparando a Greve 
por Tempo Indeterminado, para 
derrotar este projeto e exigir 
atendimento às reivindicações 
dos servidores. 
OBS: Este texto tem como base a 
cartilha Em Defesa do Seguro e 
Seguridade Social – Contra o 
desmonte dos Serviços Públicos 
e por uma Seguridade Social 
Pública e poderá ser acessado em: 
www.sintsprevmg.org.br
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Servidores públicos poderão reduzir jornada com Redução 
de salários. Além de poderem acumular banco de horas

ELEIÇÃO

Vamos eleger gente honesta e representativa 
dos trabalhadores!

JORNADA

 Servidores públicos federais 
poderão pedir redução de jornada 
de oito horas diárias para seis ou 
quatro horas por dia, com redução 
proporcional da remuneração. É o 
que estabelece a Instrução Normativa 
nº 2 do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, publicada 
hoje (13) no Diário Oficial da União.
 A medida vale para mais de 
200 órgãos da administração pública 
federal direta, autarquias e fundações 
públicas federais e estabelece ainda 
os critérios e procedimentos relativos 
à jornada de trabalho, ao controle de 
horários na acumulação de cargos, 
empregos e funções, ao banco de 

horas e à utilização do sobreaviso 
para servidores públicos federais.
 A redução de jornada deverá 
ser autorizada observando-se o 
interesse da administração pública, e 
poderá ser revertida novamente em 
jornada de trabalho integral, a pedido 
do servidor ou por decisão do órgão.
Servidores de alguns cargos e carreiras 
não poderão requerer o benefício, 
como advogados e assistentes 
jurídicos da Advocacia-Geral da União 
ou órgãos vinculados; delegados, 
escrivães e policiais federais; e 
auditores-fiscais da Receita Federal, 
Previdência Social e do Trabalho. 
Também não é permitida a concessão 
de jornada reduzida aos servidores 
efetivos submetidos à dedicação 
exclusiva ou sujeitos à duração de 
jornada trabalho prevista em leis 
especificas.

Banco de horas

 A adoção do banco de horas 

será feita pelos dirigentes dos órgãos 
e entidades, caso seja do interesse da 
administração federal. As horas extras 
para o banco, deverão ser autorizadas 
pela chefia e não poderão ultrapassar 
duas horas diárias, para a execução 
de tarefas, projetos e programas de 
relevância para o serviço público.
 A instrução normativa tem 
ainda orientações para a utilização 
do sobreaviso, ou seja, o período em 
que o servidor público permanece 
à disposição do órgão aguardando 
chamado para ir trabalhar. Para 
utilização desse regime, os órgãos 
devem estabelecer as escalas de 
sobreaviso com antecedência.
 Nesse caso, o servidor deve 
permanecer em regime de prontidão, 
mesmo durante seus períodos de 
descanso, fora de seu horário e local 
de trabalho. Mas somente as horas 
efetivamente trabalhadas poderão ser 
contabilizadas no banco de horas.
Fonte: Andreia Verdélio – Agência 
Brasil

 Nas eleições deste 7 de 
outubro vamos escolher o Presidente 
da República, Governador de Minas 
Gerais, 2 senadores, Deputado 
Federal e Deputado Estadual. Será 
que lembramos em quem votamos 
em 2014? E se lembramos, quem 
realmente nos representou e quem 
nos traiu nestes quatro penosos anos 
de ataques, carências e incertezas. 
Desde o impeachment de Dilma 
que o Brasil passa por turbulências 
em suas instituições.  São anos em 
que as denúncias de corrupção se 
multiplicam de forma assustadora. 
Deputados corrutos livraram Temer 
de investigações quando há provas 
filmada e documentadas da sua 

participação em propinas e caixa 
dois. O Supremo Tribunal Federal deu 
mostras de sua parcialidade quando 
não julgou ninguém da Lava Jato 
e ainda livrou e livra corruptos de 
serem presos, mesmo com provas 
incontestáveis. 
 Não é hora de tentar agradar a 
parentes que tentam impor candidatos 
fichas-sujas. Precisamos buscar nomes 
que representem os interesses dos 
trabalhadores públicos e privados, 
como também denunciar candidatos 
que agora se apresentam como 
carneirinho. Também não podemos 
eleger parentes de políticos que nunca 
fizeram nada por ninguém, além de 
mamarem nas tetas de cargos de 

confiança. Está na hora de acabarmos 
com esse capitalismo hereditário que 
só perpetua pilantras no poder!
Procurem se informar se o candidato 
em que pretendem votar, votou em 
algum projeto em benefício da classe 
trabalhadora. Além de ser honesto.  
 Se ele ou ela defende a classe 
trabalhadora, defende as instituições 
públicas e não compactuam com o 
criminoso toma-lá-dá-cá que mentem 
no poder a bandidagem oficial.
 O nosso voto tem muito valor 
e consequências. Vamos eleger quem 
nos represente e mandar para casa 
aqueles que votaram contra os direitos 
dos trabalhadores!
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APOSENTADOS

É URGENTE A MOBILIZAÇÃO DOS 
APOSENTADOS

 O desgoverno golpista 
conseguiu a proeza de maltratar 
ainda mais os aposentados do serviço 
público. A Emenda Constitucional 
95 também atinge os aposentados 
que vão ficar 20 anos sem reajustes 

em suas aposentadorias e pensões. 
Estes serão os mais atingidos, pois 
ficam com a subsistência prejudicada, 
enquanto, alimentação, água, luz, 
telefone, remédios e alimentação 
sofrem reajustes abusivos muito acima 
da inflação. 
 Mas lembramos que Temer 
não é o único culpado, devemos essa 
traição também a deputados federais 
e senadores que se venderam para 
aprovar essas aberrações. E, pasmem, 
o judiciário é conivente com tudo 
isso, uma vez que se omite e quando 
julga, decide sempre a favor do 
governo. Para se ter uma ideia, nossos 
aposentados, do Seguro e Seguridade 
Social, raramente recebem valores 
equivalentes apenas ao Auxílio 
Moradia de juízes e promotores. 
 Mais do que nunca é imposto 
aos aposentados a missão de 

construir uma resistência que não só 
denuncie todos os dias esses ataques, 
mas também que busque influenciar 
diretamente os parlamentares que 
poderão anular os efeitos da EC 95. 
Para isso, no próximo dia 7 de outubro, 
precisam votar em candidatos que 
os representem nesta empreitada, 
é preciso parar os ataques aos 
aposentados e conceder benefícios, 
como também que restituam o valor 
de suas aposentadorias. Lembramos 
aqui a importância da Greve de 2015, 
que conquistou os 100 pontos nas 
gratificações de desempenho para 
quem se aposentou a partir de 2009.  
 Os demais estão contemplados 
na ação judicial do SINTSPREV/MG, 
que cobra a extensão dos 100 pontos 
das gratificações para todos.

Desde 2009, reajustes da GEAP acumularam 
831,02%, revela estudo da Fenasps

GEAP

 No dia 3 de setembro, a 
Fenasps realizou reunião conjunta, 
com participação das entidades 
sindicais FENASPS, CNTSS e Condsef, 
na GEAP, em Brasília, para tratar dos 
reajustes abusivos nas mensalidades 
dos planos de saúde da fundação.
 Por meio de sua Assessoria 
Jurídica, a Fenasps e demais Entidades 
Nacionais dos Servidores Públicos, 
de forma conjunta, formataram um 
estudo baseado nos últimos reajustes 
abusivos definidos pelo Conselho de 
Administração (CONAD) da Geap e 
a queda da liminar que beneficiava 
os assistidos do Estado da Bahia na 
tentativa de encontrar uma solução 
que possa garantir o retorno dos 
assistidos que saíram da GEAP nos 

últimos anos e ainda contemplar os 
assistidos da GEAP que perderam as 
liminares nos estados.
 Para que esse cenário 
seja viável foi realizado estudo 
minucioso dos reajustes aplicados 
pela GEAP desde 2009, quando da 
propositura das ações e a partir desses 
levantamentos foi verificado que os 
aumentos ficaram entre 676,98% e 
831,02%. Com isso, o que pudemos 
visualizar foi que os aumentos foram 
muito maiores do que a necessidade 
financeira da Fundação e os valores 
definidos pela ANS no período.
 Outras mazelas decorrentes 
do atual modelo contributivo foram 
verificadas pela Fenasps:
 Desde os primórdios da 

Geap, quando ainda se denominava 
“Patronal”, os servidores convivem 
com o teto contributivo que distorce 
completamente o caráter solidário 
que deveria reger o financiamento de 
um plano de autogestão;
 A modalidade contributiva em 
percentual de 8% foi substituída por 
faixa etária e renda. A GEAP entendeu 
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fixar uma faixa contributiva máxima, 
para remunerações superiores a R$ 
7.500,00, o que permite dizer que 
servidores que recebem mais pagam 
proporcionalmente menos do que 
servidores com renda menor;
 A mesma distorção, 
observamos, ocorre quando 
verificamos a mudança da penúltima 
para última faixa etária em que o 
servidor de maior renda tem majoração 
menor (2,1%) e enquanto servidor de 
menor renda (10,49%) para menor 

faixa remuneratória.
 Após a exposição do assessor 
jurídico da Fenasps, Dr. Luís Fernando 
Silva, sobre a proposta construída e 
acordada entre as três entidades e já 
protocolada na Diretoria Executiva da 
GEAP, ficou definido que no próximo 
dia 11 de setembro, terça-feira, a 
princípio às 9h, haverá reunião entre 
os dois atuários, um da GEAP e 
outro das entidades, que conforme 
informado por Rogério Expedito, da 
Condsef, será um representante do 

DIEESE.
 Quanto à devolução dos 
valores descontados aos assistidos da 
BA por causa da queda da liminar, a 
Diretora Luciana ficou de levar o pleito 
para o Conselho de Administração da 
GEAP para apreciação e deliberação.   
 Por fim, a GEAP informou que 
as liminares ainda estarão vigentes 
por sessenta dias, prorrogável por 
mais trinta dias.

Fenasps e Sintsprev-MG negociam com a Geap 
contribuição mais solidária para os Assistidos

Data: 20 de setembro de 2018 
quinta-feira 
Local: Sede da GEAP, em Brasília 
Entidades participantes: 
FENASPS, CNTSS/CUT, CONDSEF, 
ANFFASINDICAL, SINAIT 
Representantes da GEAP: ASEX, 
DISAN, CONAD, ANESG 

 Essa nova reunião é sequência 
do debate instalado na Mesa 
de Negociação da GEAP com as 
Entidades Nacionais, representantes 
dos beneficiários, já ocorridas nos 
dias 04 e 11/09. Além das entidades 
nacionais e a Direx, participou desta 
nova reunião representação do Vice 
Presidente do Conad, tendo como 
proposta o seguimento dos acordos 
referentes às Liminares impetradas 

contra os reajustes dos últimos anos, 
propostas de custeios, Direção Fiscal, 
nova Gestão etc. 
 As entidades reafirmaram 
as denúncias já feitas sobre a saída 
de mais de 200 mil beneficiários 
dos planos, o que tem encarecido e 
trazido débito para a fundação. 
 As propostas de 
encaminhamento da reunião foram:
 
1. Nova reunião do atuário da 
GEAP com o atuário indicado pelas 
entidades signatárias da Mesa. 
2. Mantém o sobrestamento de 
liminares por 90 dias. 
3. O CONAD aprovou Resolução 
que suspende por 40 dias o debate 
de custeio, a Mesa tem esse tempo 
para apresentar ao CONAD proposta, 

e para isso a GEAP e as Entidades 
deverão apresentar 3 cenários cada, 
para o debate na Mesa. 
4. As Assessorias das Entidades 
juntamente com a Assessoria da 
Geap, peticionarão nos processos 
encaminhando o sobrestamento das 
Liminares por 90 dias. 
5. Será elaborado documento 
pela Diretoria, e será enviado ao 
CONAD, garantindo a efetivação do 
comitê estratégico com as Entidades 
nacionais que deverão indicar seus 
representantes. 
6. Durante o período de 40 dias será 
construída conjuntamente com a 
GEAP uma proposta de tabela com 
valores menores que os atuais. 
7. Revisão do refis buscando o 
parcelamento sem cobrança de taxa 
de juros. 
8. Fortalecimento dos programas de 
qualidade de vida e outras formas de 
acompanhamento dos prestadores. 

Ficou agendada a próxima reunião 
para o dia 10 de outubro de 2018, às 
14 horas. 

FENASPS
CONDSEF/FENADSEF 

CNTSS

Da solidariedade de 
todos o bem estar de 

cada um!
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PLENÁRIA

Principais Resoluções DA PLENÁRIA NACIONAL DA 
FENASPS REALIZADA EM AGOSTO DE 2018

 Mais de 236 militantes 
(dentre delegados/as e observadores/
as) representando os Estados: AM – 
BA – CE – DF – ES – GO/TO – MG – 
MT – MS – PA – PR – RJ – RN – RS 
– SC e SP, em Plenária Nacional da 
FENASPS, aprovaram Plano de Luta 
e encaminhamento das resoluções 
referentes aos debates realizados nos 
Seminários Nacionais do Seguro, da 
Seguridade Social e da Anvisa.
 Antes dos debates da 
conjuntura foi aprovada Resolução 
sobre os encaminhamentos referentes 
ao “Seminário Nacional das Alterações 
nos Processos de Trabalho e 
reestruturação da Carreira do Seguro 
Social”, realizado dias 24 e 25/08, 
com o seguinte conteúdo:
 1. Todas as propostas 
formuladas pelos grupos e pelas 
organizações políticas que compõem 
as quatro chapas da Direção serão 
compiladas e encaminhadas como 
subsídio para o debate da categoria 
nos Estados, destacando-se que 
houve polêmicas. Será constituído 
uma comissão entre as chapas, 
observando o Estatuto da FENASPS, 
para sistematização do documento, 
que será transformado numa cartilha; 
 2. Indicação para os Estados 
filiados e oposições organizadas, 
para realizarem Seminários do Seguro 
Social para debater as propostas 
encaminhadas por este Seminário, 

e eleger 
representantes 
para o Seminário 
Nacional a ser 
realizado em 
dezembro de 
2018; 
 3. Convocar 
S e m i n á r i o 
N a c i o n a l  
“Contra o 
Desmonte do 
Serviço Público 
e Carreira 
do Seguro 
Social”, com 

representantes deste setor, para 
primeira quinzena de dezembro; 
4. O relatório do Seminário, após 
compilação, será enviado aos estados 
para subsidiar os debates da categoria; 

PLANO DE LUTAS 

 1. Orientar os sindicatos 
estaduais a realizarem assembleia 
para mobilizar os (as) trabalhadores 
(as) construindo a greve por tempo 
indeterminado, que será deflagrada 
conforme a deliberação da próxima 
plenária da FENASPS; 
 2. Orientar a participação dos 
(as) trabalhadores (as) no Seminário do 
FONASEFE “OS SERVIÇOS PUBLICOS 
QUE QUEREMOS”, que será realizado 
no período de 30 de agosto a 1º de 
setembro; 
 3. Integrar os Fóruns nos 
Estados que estão 
construindo as 
atividades do DIA 
7 DE SETEMBRO 
– GRITO DOS 
EXCLUÍDOS; 
 4. Intensificar 
a campanha pela 
revogação da Emenda 
Constitucional (EC) n° 
95, integrar os atos 
nos Estados e coletar 
assinatura no abaixo 
assinado; 

 5. Orientar a participação 
dos (as) trabalhadores (as) nos 
Atos convocados pelo FONASEFE e 
centrais sindicais nos dias 12 e 13 de 
setembro/18; 
 6. Aprovação de reunião da 
Comissão Nacional dos Assistentes 
Sociais da FENASPS, com previsão de 
data para dias 29 e 30 de setembro 
do presente ano; 
 7. Orientar aos sindicatos 
estaduais a realização de ampla 
divulgação sobre a restrição e violação 
de direitos que tem ocorrido no 
INSS com a implantação de novas 
tecnologias e processo de revisão de 
benefícios; 
 8. Apresentar plataforma 
de luta para ser apresentada aos 
candidatos a Presidente, Governador, 
Senadores e Deputados e enviar 
aos órgãos de imprensa, com os 
seguintes eixos: a) Exigir a reversão 
das Reformas Trabalhistas, da 
Emenda Constitucional (EC) n° 95 
e as Terceirizações; b) Reversão de 
todas as privatizações das Empresas 
Públicas; c) Cancelamento das anistias 
fiscais a todas as Empresas Nacionais 
e Internacionais; d) Fortalecer a 
luta para barrar a Contrarreforma 
da Previdência que retira direitos; 
e) Contra o Desmonte dos Serviços 
Públicos; f) Reforma Agrária sob 
o controle dos trabalhadores; g) 
Cobrança das dívidas que sonegadores 
devem à Previdência e dos devedores 
inscritos em dívida ativa, incluindo 
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os latifundiários; h) Fortalecer a luta 
dos servidores Federais na Campanha 
Salarial 2018; i) Prisão e expropriação 
dos bens de todos os empresários, 
políticos e pessoas comprovadamente 
envolvidos em corrupção; j) Auditoria 
da Dívida Pública e suspensão do 
pagamento dos juros; k) Abaixo a 
Intervenção Militar no Estado do Rio 
de Janeiro! Todo apoio à população 
do Estado, contra toda forma de 
opressão; l) Em Defesa do SUS – 
Saúde Pública: dever do Estado, 
direito do cidadão; m) Cancelamento 
de todas os leilões do Pré-Sal; n) 
Reestruturação das Refinarias de 
Petróleo; o) Reajuste do Salário 
Mínimo; p) Recriação do Ministério 
da Previdência Social; q) Revogação 
de todos os acordos internacionais 
que permitem concessão de terras 
públicas as empresas Estrangeiras e 
grandes corporações econômicas; r) 
Contra a Reforma do Ensino Médio 

e a destruição do ensino público 
universal; s) Exigir que o governo 
cumpra a constituição mantendo  
verbas das Universidades Públicas e 
para os investimentos em pesquisas 
e extensões; t) Fim da Desvinculação 
de Receitas da União (DRU) e do 
Superávit Primário; Taxação das 
grandes fortunas. 
 9. Aprovado requerer da 
Assessoria Jurídica da FENASPS 
a elaboração de análise sobre os 
aspectos jurídicos da criação de novas 
carreiras e/ou transformação das 
atuais carreiras. Será elaborado um 
questionário para melhor contribuir 
na elaboração do parecer; 
 10. Será solicitado que o 
Dr. Luís Fernando Silva (jurídico da 
FENASPS), faça um vídeo sobre 
as questões de carreira e para ser 
divulgado a categoria; 
 11. Aprovada a realização 
de Seminário para discutir Pecúlio 

Facultativo, cuja data será definida 
pela direção da FENASPS; 
 12. Convocar o Seminário 
Contra o Desmonte do Serviço Público 
em Defesa da Seguridade Social para 
primeira quinzena de dezembro/18, 
em Brasília; 
 13. Aprovadas as resoluções 
do Seminário Nacional de Carreira da 
Seguridade Social (24 e 25/08), do 
Encontro do Devisa/Fenasps (24/08) 
e o Relatório do II Encontro Nacional 
em Defesa da Previdência Social e do 
Serviço Social do INSS realizado nos 
dias 26 e 27 de maio de 2018. Acesse 
o site do Sintsprev-MG para o relatório 
da Plenária). 

Diretoria Colegiada 
da FENASPS

Trabalhadores da Seguridade Social debatem 
Reestruturação da Carreira

 Os servidores do Ministério 
da Saúde, FUNASA e do Trabalho, 
durante o Seminário Estadual 
promovido pelo SINTSPREV/MG neste 
dia 18 de agosto, em Belo Horizonte, 
discutiram as questões que envolvem 
a reestruturação da Carreira da 
Seguridade Social e Trabalho.
 Essa categoria sofreu sério 
desmonte nos desgovernos de 
Fernando Henrique Cardoso. O 
resultado é que, no Trabalho, a falta 

crônica de servidores administrativos 
colaborou para que a grande massa 
de trabalhadores ficasse mais tempo 
sem a Carteira de Trabalho, e a 
obtenção do Seguro Desemprego 
também demorasse mais. Também 
destacamos que a realização de 
convênios com governos estaduais 
e municipais, apenas para atender 
o ego de políticos carreiristas, para 
confecção de Carteiras de Trabalho 
e ingresso de Seguro Desemprego, 

ajudou a desestruturar esta pasta, sem 
falar que Geraldo Alckmin, candidato 
à Presidência, já anunciou que vai 
extinguir o Ministério do Trabalho, pois 
os empresários não muito honestos, 
não aguentam mais tanta fiscalização 
em suas desordens e desmandos, 
inclusive trabalho escravo não só na 
área rural, mas nos grandes centros 
industriais também. Nos dias 6 e 7 
de julho/18, foi realizado, em Brasília, 
o Seminário Nacional Conjunto dos 
Servidores do Ministério do Trabalho.  
 Os servidores aprovaram Plano 
de Lutas que pode ser conferido no 
site: www.sintsprevmg.org.br.  
 Também vamos intensificar 
a mobilização realizando Encontro 
Estadual dos servidores do Ministério 
do Trabalho, com a seguinte Pauta: 
01) INFORMES: - REUNIÃO E PAUTA 
GPCOT-MTb; - INFORMES LOCAIS 
DE TRABALHO; 02) ANÁLISE DE 
CONJUNTURA - PLANO DE LUTA; 
03) ORGANIZAÇÃO DO MTb/ 
MG - ENCONTRO NACIONAL; 04) 
ASSUNTOS GERAIS.
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 E o que dizer dos servidores 
do Ministério da Saúde? Literalmente 
esquecidos em hospitais federais, 
Estados e Municípios, sem qualquer 
amparo do Ministério, com problemas 
estruturais e profissionais de alta 
complexidade e não tendo a quem 

buscar para resolver esses 
problemas. Em todo o país 
a inexistência de concurso 
público, esses cargos 
estarão em extinção, com a 
maioria aguardando apenas 
as aposentadorias. Mesmo 
com toda lutas, greves, 
atos e marchas ainda não 
foi possível reverter esse 
processo. Porém, nunca 
desistiram da luta pela 
Restruturação da Carreira.  
 O abandono da Saúde 
Pública e de Prevenção tem 
feito milhares de vítimas pelo 
país. Doenças erradicadas 
no começo do século 
voltaram a produzir vítimas 

pela incompetência dos ministros 
da Saúde e do governo golpista 
em retirar verbas dos programas de 
combate e prevenção de doenças, não 
valorizam ou investem na qualificação 
dos profissionais no combate às 
endemias.  

 Neste país pessoas morrem de 
Dengue, Chicungunya, Febre Amarela, 
Zika, Sarampo e Leishmaniose porque 
não houve o trabalho de prevenção 
por incompetência de autoridades 
relapsas.
 Os trabalhadores lutam 
pela Reestruturação da Carreira 
da Seguridade Social e Trabalho. 
Conforme debate feito no Seminário 
realizado em Belo Horizonte (18 
agosto), as contribuições foram 
apresentadas no Encontro Nacional 
realizado nos dias 24 e 25/agosto em 
Brasília.
 O desafio para os servidores 
agora é intensificar a mobilização. 
Sabemos que a Restruturação de 
Carreira passa pela necessidade de 
intensificar as mobilizações e lutas nos 
locais de trabalho, nas capitais e em 
Brasília, junto à FENASPS, derrotando 
essa política vigente.
 Convocamos todos à luta. 
Somente na luta conquistaremos 
avanços para todos os trabalhadores!

O CAOS ATINGE A SAÚDE PÚBLICA
EM TODO PAÍS!!

SAÚDE PÚBLICA

Nos dias 19, 20 e 21 de outubro vai acontecer o 
I Seminário Região Sudeste em Belo Horizonte

Faça já sua inscrição. Vagas limitadas.

Sintsprev-MG convida para 
o Encontro da Reabilitação 

Profissional

PARTICIPE!


