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Entidades dos SPFs preparam para início
da Campanha Salarial 2019

As entidades nacionais que
compõem o Fórum Nacional das
Entidades dos Servidores Públicos
Federais (Fonasefe), dentre elas a
Fenasps, realizaram no último dia 17 de
fevereiro, domingo, Reunião Ampliada,
para debater sobre a conjuntura,
analisando os aspectos políticos e
econômicos do governo atual e seus
impactos nas mudanças do estado
brasileiro, para que se busque unidade
de ação e estratégias de enfrentamento
e de luta.
Além disso, os dirigentes irão
preparar a Campanha Salarial 2019, e
estabelecer um calendário de luta em
defesa dos servidores e dos serviços
públicos.
Os dirigentes sindicais tiveram
como base, para os debates do dia 17,
a pauta de reivindicações apresentada
no lançamento da Campanha Salarial
de 2018, que será adequada para
este ano. O documento elaborado no
início do ano passado ainda está bem
atual, considerando que os ataques
aos direitos trabalhistas não cessaram,
como se aprofundaram.

PAUTA DA CAMPANHA SALARIAL 2019
EIXOS CENTRAIS:
1- Correção salarial com aplicação do índice de 25,63% (DIESSE);
2- Extensão dos índices da Lei nº 13.464/2017 para todos os servidores
públicos federais;
3- Cumprimento de todos os acordos assinados em 2015;
4- Aplicação do valor de, no mínimo, 50% per capita da União a manutenção
dos planos de saúde dos servidores;
5- 30 horas semanais e concurso público já;
NEGOCIAÇÃO E POLÍTICA SALARIAL
1- Política salarial permanente com correção das distorções e reposição das
perdas inflacionárias;
2- Pela retirada da proposta de Reforma da Previdência (PEC 287/16) e
revogação da Reforma Trabalhista;
3- Pela retirada da MP 805/18 (que aumenta alíquota previdenciária e posterga
reajustes concedidos em leis)
4- Pela revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016 e da Lei 156/2016;
5- Paridade salarial entre ativos, aposentados e pensionistas;
6- Aprovação da PEC 555/06, que extingue a cobrança previdenciária dos
aposentados.
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FRENTE PREVIDENCIÁRIA

Frente Nacional em Defesa da Previdência
começa mobilizar campanha em 2019 para
barrar a reforma previdenciária
do governo Bolsonaro

Angariar apoio de parlamentares,
organizações e lideranças sindicais para
rechaçar a proposta do governo para
a atual reforma da Previdência Social.
Este é um dos objetivos norteadores da
Frente Parlamentar Mista em defesa da
Previdência Social, da qual a Fenasps faz
parte, e cuja primeira reunião de 2019
foi realizada na primeira semana de
fevereiro, na Câmara dos Deputados.
A Frente Parlamentar foi lançada
em maio de 2016 como forma de
reação ao aceleramento do desmonte
previdenciário, impulsionado com a
extinção do Ministério da Previdência
Social (MPS), pelo governo de Michel
Temer.
Desde então, a frente tem
realizado uma série de iniciativas para
demonstrar à sociedade a importância
de uma Previdência Social Publica – e
que garanta o alcance da população
brasileira aos seus direitos previdenciários
–, como audiências públicas, elaboração
de materiais (cartilhas, estudos e vídeos)
e campanhas contrárias à votação da
reforma da previdência, por meio da
aprovação da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) n° 287/2016. O
Congresso nacional não aprovou a
reforma e o Governo Temer que saiu

derrotado.
A campanha "Se votar, não
volta", da qual a Fenasps e seus
sindicatos fez parte, criada pela Frente
e alavancada pelo Fórum Nacional
das Entidades dos Servidores Públicos
Federais (Fonasefe)
pelas centrais
sindicais, teve grande repercussão e
fez com que os parlamentares, mesmo
recebendo
generosos
incentivos
financeiros (cerca de R$ 6 bilhões até
julho de 2018), ficassem temerosos e
não aprovassem a PEC 287 em 2017,
nem em 2018.
Aliada à campanha, a principal
iniciativa da Frente foi a instauração de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) para tratar do suposto déficit da
Previdência, uma das justificativas dadas,
tanto pelo governo de Temer, quanto
pelo de Bolsonaro, para reformá-la.
O relatório da CPI, aprovado
em outubro de 2017, comprovou que o
governo desvia recursos da Seguridade
Social, por meio da Desvinculação
de Receitas da União (DRU) e demais
renúncias fiscais, manipula dados
e cálculos, e principalmente faz
propaganda enganosa tentando colocar
a opinião pública e os parlamentares a
favor da reforma.O governo já assinou

um Decreto que retira dos caixas da
seguridade Social mais de seiscentos
bilhões de reais para pagamento de
dividas públicas e repasses para Estados
e Municípios.
Não aprovar a reforma nos
anos anteriores foi a prova de que
o argumento do governo é falho, e
isso trouxe uma vitória, ainda que
temporária, injetando fôlego para novas
lutas à classe trabalhadora.
Entretanto, é preciso que trabalhadoras
e trabalhadores olhem para o horizonte
e se apropriem deste debate, realizando
atos públicos e cobrando dos
parlamentares desta nova legislatura
sobre a reforma, já que o governo atual
quer enfiá-la goela abaixo da população,
e os parlamentares, aparentemente, vão
comprar a atual proposta, ainda mais
perversa que a de Temer.
A
proposta
atual,
do
"superministro" da Economia, Paulo
Guedes, propõe um regime de
capitalização, baseado no modelo
chileno, país onde o índice de suicídio
entre idosos é um dos maiores do
mundo, e onde cerca de 80% dos
aposentados recebem menos que o
salário mínimo local. São fatos que
demonstram que o modelo do Chile,
implantado na década de 80, durante
a ditadura de Pinochet, foi um fiasco
para a população. É preciso rechaçar
a Reforma da Previdência de todas as
maneiras!
A
Fenasps,
dada
a
importância deste espaço, avalia que
a sua permanência é necessária para
ampliação do debate sobre a pauta da
reforma e outros assuntos que envolvam
direitos dos trabalhadores.

ORGANIZAR A LUTA PARA
DERROTAR A REFORMA DOS
BANQUEIROS E PATRÕES
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AUDIÊNCIA NO INSS

Fenasps reúne com novo presidente do INSS
O presidente relata que
assumiu a gestão da autarquia há
cerca de 20 (vinte) dias, contudo, já
observou a necessidade de acelerar a
implementação das novas tecnologias.
Enfatizou que na sua gestão terá
autonomia para formação de sua
equipe técnica na Direção Central, sem
indicações com caráter político. Citou a
necessidade de transformar os processos
administrativos em eletrônicos (ex:
SIPPS), minimizando a morosidade hoje
existente na finalização dos processos e
diminuindo os erros. Nessa direção, a
perspectiva é de atuar conjuntamente
com a Secretaria de Modernização da
Presidência da República e demais órgãos
participantes do plano
de modernização digital
do governo, revisando
inclusive o modelo de
contrato existente com a
DATAPREV.

intuito de melhorar as rotinas internas
da gestão. Sinalizou como alteração
nos processos de trabalho a proposta
de selecionar servidores por tarefas, de
acordo com a aptidão de cada um. Na
sequência, foram tratados os seguintes
pontos:

1. O Programa Especial de
análise de benefícios com
indícios de irregularidades
(PROMOB):
O presidente foi enfático em dizer que
sua centralidade não é o Bônus. O
programa é composto por dois escopos,

Apontou como
diretrizes:
a) A diminuição da
judicialização,
que
atualmente representa
R$ 92 bilhões de recursos
da autarquia;
b)
Implantação
do
teletrabalho e efetivação
das centrais de análises,
com o objetivo agilizar a
análise dos processos represados, que
hoje somam cerca de 2 (dois) milhões.
Portanto, o INSS Digital,
teletrabalho
e
reconhecimento
automático de direitos serão prioritários.
Pretende
também
automatizar
outras espécies de benefícios, como
a aposentadoria por tempo de
contribuição. Segundo ele, 15% da
demanda atual do salário-maternidade
e aposentadoria por idade já são
reconhecidos automaticamente.
Contudo, observou carências
como a necessidade na estrutura do
INSS de uma diretoria de tecnologia da
informação, a exemplo do que já existem
nos demais órgãos federais. Ressaltou
ainda, que pretende implantar uma
nova cultura de integridade, governança
e gestão de risco (“compliance”), no

índices de produtividade pode gerar a
ampliação dessa realidade.
Os representantes da FENASPS
demonstraram ainda preocupação
referente à perspectiva de tais alterações
nos processos de trabalho pois a soma
de celeridade, pressão e metas tende
a propiciar um ambiente favorável a
gerar novos erros, podendo ocorrer
a culpabilização dos servidores/as e
até mesmo instauração de Processos
Administrativos Disciplinares (PAD’s).
Nesse sentido, é necessário
o diálogo com os/as servidores/as
para estabelecimento de aferição de
qualquer tipo de produtividade. Por
fim, foi informado que será emitido ato
normativo com todos os
detalhes do programa,
estabelecendo
ainda
o que se configura
trabalho ordinário e
extraordinário.
Outro
ponto
informado
é
que será auferido para
fins de recebimento do
bônus apenas processos
concluídos.

1.2- Adesão
ao Programa
PROMOB:

a análise de processos represados (acima
de 45 dias) e processos com indícios de
irregularidade (MOB), visto a existência
de milhões de benefícios com essas
características (3 milhões no MOB e 2
milhões represados).

1.1 - Produtividade:
A FENASPS ressalta que a
produtividade estabelecida na Portaria
n° 2 DIRBEN/DIRAT/INSS não contempla
a real capacidade de produção dos/as
servidores/as, haja vista a experiência
concreta nos locais de trabalho de
muitas regiões. Nessa direção, foi
pontuado ainda a existência de um
quantitativo elevado de servidores/
as afastados do trabalho por motivo
de saúde e o estabelecimento de tais

Segundo
o
presidente, a adesão será
voluntária para todos/as
os/as servidores em exercício no INSS,
independente da área de atuação e
cargo (área-meio, área-fim, analistas e
técnicos), de forma automática através
do GET, com a possibilidade de escolha
do serviço que pretende atuar em horário
extraordinário, sendo possível escolher
a análise de processos represados (sem
possibilidade de opção da espécie de
benefício) e/ou benefícios com indícios
de irregularidade. O programa PROMOB
foi inspirado no PRBI, segundo o
presidente. Nesse ponto, a FENASPS
ressalta que é extremamente necessário
observar os impactos dessa metodologia
como o aumento da judicialização e
retrabalho, além de custos operacionais
para a própria autarquia.
Reafirmamos, assim, que os
problemas estruturais da autarquia
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não serão resolvidos apenas com a
implementação de novas tecnologias,
sendo extremamente necessária a
recomposição da força de trabalho por
meio de Concurso Público, conforme
apontado pelos trabalhadores/as do
INSS. Nesse ponto, o presidente foi
contundente que nesse momento não
há a perspectiva de concurso público.

2. Comitê Gestor de Avaliação
de desempenho – CGNAD:
Tendo em vista a proximidade
do novo ciclo de avaliação da GDASS, a
FENASPS questionou sobre a instalação
do Comitê Gestor para construção
coletiva dos parâmetros da GDASS, ao
que a DGP informou que está discutindo
o tema internamente e sinalizou que
em breve convocará as entidades.
Esses e outros assuntos que envolvem
o ex-Ministério do Planejamento, atual
Secretaria Executiva do Ministério
da Economia, (SIASS, descontos da
paralisação) serão compilados em ofício
específico a ser enviado com as pautas
e agendada reunião conjunta INSS,
FENASPS e a referida Secretaria.

3. Alterações na estrutura:
Referente às alterações de
estrutura da gestão e unidades do INSS,
o Sr. Renato apontou que a expansão
da rede de atendimento (PEX) não
contemplou a expansão da força de
trabalho e atualmente tais unidades
encontram-se esvaziadas. Nesse sentido,
ressalta a importância de dar ênfase
a um projeto de redimensionamento
da gestão e das unidades (Gerências e
APS) a perspectiva é diminuir a estrutura
gerencial, centralizando procedimentos
e serviços.

4. Reestruturação dos serviços
previdenciários, Serviço Social
e Reabilitação Profissional:
A MP 871/2019, dentre suas
alterações, estabelece a carreira de
médico perito federal e sua vinculação
com o Ministério da Economia.
Sendo assim, a FENASPS questionou
como fica a estrutura da Diretoria
de Saúde do Trabalhador (DIRSAT)
e como serão reestruturados os
serviços
previdenciários
(Serviço
Social e Reabilitação Profissional) que
atualmente compõem essa diretoria.

Segundo o presidente, há o indicativo
desses
serviços
previdenciários
comporem a Diretoria de Benefícios
(DIRBEN).
A
FENASPS
pontua
a
necessidade de reestruturação desses
serviços por meio do diálogo com os/
as trabalhadores/as, citando ainda
as diversas pautas não solucionadas
desde 2016, e ressalta que a ingerência
técnica nesses serviços tem gerado
diversas situações de assédio moral,
seja por meio de descontos nos salários
seja por meio de abertura de Processos
Administrativos Disciplinares (PAD), a
exemplo da realidade dos assistentes
sociais em Minas Gerais.
O presidente se mostrou
disponível a fazer o diálogo com esses
trabalhadores/as e os encaminhamentos
foram:
a) Agendamento de reunião específica
para debater as pautas dos Serviços
Previdenciários;
b) A FENASPS a partir do debate com
os/as trabalhadores/as desses serviços,
enviará proposta de reestruturação dos
serviços;
c) Criação de grupo de trabalho com
representação de todas as regiões do
país.
a) Descontos na GDASS e PAD dos/
as assistentes sociais de Minas
Gerais:
O parecer da Diretoria de Gestão
de Pessoas será emitido em breve e,
em relação aos descontos realizados
referentes ao mês de dezembro
(desconto do valor total), já foi enviado
formulário aos trabalhadores/as para
devolução, contudo, ainda permanecem
os descontos parcelados. A FENASPS
reafirmou que esses trabalhadores/as há
uma década sempre tiveram avaliações
com desempenho excelente, sendo
assim, caracteriza-se
assédio moral essa
situação, necessitando
de resolução urgente.
b) Desvio de função
dos trabalhadores/
as do Serviço
Social:
Foi informado
pela
representante
da
Coordenação
de
Carreiras
que

existe um mapeamento dos processos
de trabalho do Serviço Social
construído conjuntamente com a DSS,
comtemplando as atividades técnicas
desses/as trabalhadores/as. Sugeriu
ainda a divulgação desse material após
a reestruturação desse serviço, visando
sanar as situações de assédio e desvio de
função que têm ocorrido em algumas
regiões.

5. Demandas dos/as
servidores/as com deficiência:
Foi protocolado ofício, baseado
em outro que havia sido apresentado à
DGP em maio de 2018, com todas as
demandas dos/as trabalhadores/as com
deficiência e sinalizado a importância de
garantir as reuniões do Comitê Nacional
de Acessibilidade já instituído em
portaria. Nesse ponto, foi informado que
existe a previsão para reunião em abril. O
presidente se mostrou bastante sensível
a essa questão e quer acompanhar e
efetivar as adaptações necessárias para
os/as servidores/as com deficiência,
entendendo que a implementação da
acessibilidade nas unidades contribui
para ampliar autonomia das pessoas
com deficiência, bem como desenvolver
suas atividades laborais em igualdade
de condições com os demais servidores/
as.
Por fim, foi ressaltado pela
FENASPS que nas últimas gestões do
INSS os/as servidores/as têm recebido
alterações nos seus processos de trabalho
de forma unilateral, e isso tem gerado
um sentimento de “despertencimento”
e abandono. É necessário que a gestão
da autarquia reconheça que são os
servidores que estão na “ponta” e que
executam essa política, acompanham
todas as dificuldades da população em
acessar seus direitos previdenciários e
assistenciais, sendo assim, precisam
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participar dos espaços de construção
das mudanças institucionais.
Diante do exposto, a FENASPS
conclama a todos/as os/as servidores/
as participarem das assembleias dos
sindicatos nos Estados e nos fóruns
nacionais para discutirem as mudanças
nos processos de trabalho do INSS.
Sabe-se que o governo tem projeto
focado na redução dos direitos dos/as

trabalhadores/as e todas as medidas
são tomadas para dificultar acesso
aos benefícios. Neste momento de
ataques, para além das reivindicações,
a centralidade da luta é derrotar a
contrarreforma da Previdência, cujo
objetivo é impor um sistema de
capitalização, aumentar a idade e tempo
de contribuição para as aposentadorias.
O governo quer o fim da Previdência

Social Pública.
A FENASPS reafirma que sua luta
será incessante por concurso público e
pela garantia de melhores condições de
trabalho aos servidores/as!

Permaneceremos na luta,
contra qualquer retrocesso
de direitos!

GEAP

Sintsprev-MG e Fenasps defendem redução no valor das
novas tabelas dos planos da Geap!

A luta do Sintsprev-MG/
Fenasps em defesa da GEAP perpassa
gerações. A Federação sempre
pautou suas ações na defesa dos
assistidos dos planos de saúde e
busca incansavelmente pressionar
o governo para aumentar o valor
da sua participação (per capita
patronal). Desde que foi imposto
cobrar valores de contribuição por

faixa etária e não por percentual
sobre os salários, a Fenasps travou
uma verdadeira batalha para garantir
que os servidores tenham condições
de pagar suas contribuições para
não serem expulsos do plano por
inadimplência.
Esta questão acabou nos
tribunais e após longo processo para
dar cumprimento às liminares na
justiça impetradas pela federação e
seus sindicatos filiados, chegou-se
às bases de um acordo sobre quais
percentuais de reajustes poderiam ser
incluídos nas novas tabelas.
A Fenasps, com base em
cálculos
atuariais,
comprovou
ser possível haver redução ou
congelamento nos valores das
mensalidades. Porém a Diretoria
Executiva (Direx) e o Conselho de
Administração (Conad), alegando
questões legais, afirmaram que
os planos de saúde teriam que ser

reajustados.
O atuário da Fundação em
sua primeira proposta de reajuste, a
alíquota seria de aproximadamente
20%, mas no decorrer do processo
negocial com a Fenasps, a GEAP
chegou ao limite de 9,76% de correção
das contribuições no período de
janeiro de 2019 a fevereiro de 2020.
As demais questões do acordo com
a GEAP, serão divulgadas tão logo o
mesmo esteja devidamente assinado.
A luta continua, pois iremos
cobrar do governo na justiça a
isonomia de tratamento dado aos
planos de saúde das empresas
estatais e outros poderes da União,
que seria contribuições em valores
iguais: 50% para trabalhador e 50%
para o governo.
É importante que os servidores
acompanhem estas questões no site
do Sintsprev-MG/Fenasps para melhor
se orientar em suas decisões.

Geap publica Resolução que garante Acordo com
as Entidades Nacionais

Conforme informado na última
Plenária Nacional da Fenasps, ocorrida
no último 16 de dezembro, em Brasília,
foi publicada no dia 28 de dezembro

de 2018 a RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD
n° 341/2018 para assinatura de
acordo apresentado entre as Entidades
Nacionais e a Direção da Geap.
Apesar da FENASPS, cumprindo
resolução da Plenária, ter defendido
junto ao Conselho de Administração
(CONAD) da Geap que a redução dos
valores das contribuições atingisse a
todos, independente da filiação ou não
aos sindicatos Estaduais, o Conselho
deliberou que esse acordo somente
valerá para os servidores filiados nas

entidades. Esta resolução ainda será
discutida em reunião na Diretoria
Executiva (Direx) da Geap no próximo
dia 8 de janeiro, com horário a ser
confirmado.
Ainda no dia 28 de dezembro
do ano passado, o CONAD da Geap
publicou a resolução n° 342/2018
(confira aqui), com os valores das
mensalidades atualizados para o ano de
2019.
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Prazo para adesão ao REFIS da Geap começou no último
dia 18 de Fevereiro
planos da Geap o quanto
antes!
Todos os servidores
titulares dos planos podem
aderir ao REFIS, que foi
criado pela entidade visando
atender àqueles que tiveram
seus planos cancelados por
falta de pagamento.
Neste
ano,
a
novidade é que o REFIS
será disponibilizado sem
cobrança de 10% de
entrada do valor da dívida,
que pode ser quitada em
até 60 vezes.
O
refinanciamento,
segundo a Geap, vai
abranger
os
débitos
apurados tanto em relação
à mensalidade, quanto
aos valores referentes à
coparticipação.
Reajuste das
mensalidades em 2019

O programa de refinanciamento
de dívidas (REFIS) para os assistidos
pelos planos de saúde da Geap será
disponibilizado a partir de segundafeira, 18 de fevereiro, e seu prazo de
adesão será de cento e oitenta dias
sem possibilidade de prorrogação. Por
isso, fique atento aos prazos, descontos
e manifeste interesse de retorno aos

Os assistidos da Geap
começaram a receber as cartas da
entidade a respeito do reajuste nas
mensalidades dos planos de saúde para
2019. Essas cartas são padrão, isto é,
todos e todas receberão informação
sobre a alíquota de 9,76% de correção,
conforme aprovado na reunião do
Conselho de Administração (Conad)
da Geap realizada nos dias 18 e 19 de

dezembro de 2018.
Entretanto, a Fenasps e
demais entidades sindicais da mesa de
negociação com a entidade assinarão
um acordo em que os assistidos filiados
aos sindicatos estaduais terão uma
redução de 13,55% nas mensalidades.
Esse acordo não é ideal, já que Fenasps,
após a contratação de um atuário,
comprovou ser possível haver redução
ou congelamento nos valores das
mensalidades para todos os titulares
dos planos, independentemente de
filiação sindical, mas o Conad não
teve este entendimento, e a Geap terá
duas tabelas: uma para os filiados aos
sindicatos, com redução de 13,55%
nos valores, e outra, com aumento de
9,76%, na tabela atual da Geap, para os
não filiados às entidades sindicais.
Ainda, nas cartas remetidas
pela Geap, não haverá discriminação
do valor da contribuição patronal, o
que a federação cobrou da autogestão
durante os debates da mesa de
negociação.
A Fenasps orienta aos assistidos
da Geap para que entrem em contato
com a Central de Atendimento, pelo
telefone 0800 728 8300, e procurem
saber se estão contemplados na liminar
impetrada pela Fenasps ou pelos
sindicatos estaduais, até que saia uma
nota da fundação que melhor oriente
os servidores sobre os valores das
contribuições.

INSALUBRIDADE

Sintsprev-MG e Fenasps vão cobrar do governo
solução para concessão do adicional de insalubridade
O Sintsprev-MG e a
Fenasps oficiou o secretário de
Gestão de Pessoas (SGP) do então
Ministério
do
Planejamento,
agora Ministério da Economia,
solicitando uma reunião para
tratar da suspensão do pagamento
do adicional de insalubridade a
servidores das carreiras do Seguro
Social (INSS), Seguridade Social
(Previdência, Saúde e Trabalho

- PST) e Anvisa, conforme orientação
da Nota Informativa n° 17.689 do
Ministério do Planejamento, editada em
21 de dezembro de 2018.
Como esta decisão está criando
situações absurdas, como a concessão
somente para algumas categorias,
enquanto outras que trabalham no
mesmo ambiente não estão recebendo,
esta é uma questão urgente que precisa
ser tratada o quanto antes.
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Trabalhadores do serviço social reúnem para
discutir mobilização em defesa dos serviços
previdenciários e contra a reforma

Neste dia 16 de fevereiro em
Belo Horizonte houve Encontro dos
Profissionais do Serviço Social para
discutir propostas de luta e resistência
em defesa da profissão, dos benefícios
previdenciários e contra a Reforma da
Previdência.
Após intenso debate ficou
definido que o CRESS nos estados e
o CFESS em Brasília irão incorporar as
Frentes em defesa da Previdência Social
Pública.
Ficou definido também ampliar

campanha em defesa da previdência
Social pública e contra a Reforma
incorporando aos Fóruns Estaduais,
regionais e Municipais contra a
Reforma da Previdência e em defesa das
aposentadorias.
Envolver
os
trabalhadores
técnicos e analistas previdenciários
na luta em defesa do fortalecimento
dos serviços previdenciários e das
aposentadorias; pois essa luta é de toda
nação.
Buscar negociações em Brasília
e na Direção Geral do INSS, para EXIGIR
O DIREITO DO EXRCÍCIO DA PROFISSÃO
DOS SERVIDORES DO SERVIÇO SOCIAL
NO INSS.
Denunciar o assédio moral
institucionalizado que vários colegas
do serviço social estão sofrendo; por
defender os serviços previdenciários.
Desenvolver campanha nacional
em defesa das atribuições do serviço
social;

Campanha
Nacional
de
conscientização ao segurado sobre
importância da manutenção das
Agencias
da
Previdência
Social,
Manutenção dos serviços sociais e
previdenciários.
Campanha estadual contra o
desvio e acumulo de funções, Defender
os serviços previdenciários como direito
do trabalhador.
Elaboração
de
cartilha
explicativa da importância dos serviços
previdenciários e os itens que poderão
ser alterados caso a reforma da
previdência seja aprovada.

Conselho da Fundação Viva de Previdência
aprova Sintsprev/MG como Instituidor
Uma das maiores reivindicações dos trabalhadores peculistas do estado era
que o SINTSPREV fosse seu legítimo representante na Fundação Viva de Previdência.
Depois de algum tempo de espera o CONDEL – Conselho de Administração aprovou
em reunião do pleno que o sindicato seja mais um dos Instituidores podendo assim
ser um canal de comunicação entre o peculista e a Fundação. Para concluir esse
processo estamos aguardando apenas a homologação da PREVIC PARA FAZER
ENCAMINHAMENTO DAS DEMANDAS DO PECULISTAS. Portanto você que é
peculista ligue no 0800 do sindicato para atualização de seus dados.

Filiado(a)
tem DIREITO!

Sintsprev-MG
continua na
luta em defesa
do serviço
social e da
manutenção
dos direitos
previdenciários
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MESA SETORIAL DA SAÚDE

FENASPS participa de Mesa Setorial da Saúde
e cobra fim da suspensão do pagamento do
adicional de insalubridade

A Fenasps, foi recebida pelo
novo coordenador-geral de Gestão
de Pessoas do Ministério da Saúde
(CGESP/MS), Ademir Lapa, na primeira
reunião da Mesa Setorial de Negociação
Permanente do MS de 2019, ocorrida
no final de janeiro tratou entre outros
temas da retirada da insalubridade dos
servidores por exigência do Ministério
do Planejamento.
A mesa setorial da Saúde é um
dos únicos espaços permanentes de
negociação ainda ativos dentre todas as
carreiras do Executivo, e com a mudança
do governo federal, os servidores do
setor estão preocupados com mudanças
drásticas que podem ocorrer. Ademir
Lapa, o novo coordenador, afirmou que
as discussões serão mantidas, e que
tanto a mesa nacional quanto as mesas
locais continuarão em atividade. Para
os estados em que ainda não foram
criadas, o novo coordenador afirmou
que serão instaladas no decorrer do
ano.
Na oportunidade, o primeiro
ponto de pauta que os representantes
sindicais fizeram questão de ressaltar
energicamente foi a retirada do adicional
de insalubridade dos trabalhadores do

Ministério da Saúde, com a edição da
Nota Informativa nº 17689/2018 do
Ministério do Planejamento.
Esta medida do Planejamento
está impossibilitando o pagamento
do adicional de insalubridade, e o que
houve foi uma falha na renovação dos
laudos técnicos, isto é, um problema
operacional do próprio governo. Os
representantes da Fenasps observaram
que os trabalhadores não podem ser
penalizados por este erro, que está
influenciando drasticamente nos seus
salários. Com isso, que gerou grande
indignação dos servidores, as entidades
advertiram que há mobilização em curso
nas bases, e caso o problema não seja
resolvido, poderão ocorrer paralisações
nas atividades do setor.
Os representantes das entidades
foram enfáticos em requerer que o
novo coordenador Gestão de Pessoas
faça intervenção junto ao gabinete
do ministro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta, para que este entre em
contato imediatamente com o Ministério
da Economia sobre a necessidade de
manter o adicional de insalubridade de
todos os trabalhadores, uma vez que os
laudos estão vigendo, não justificando a

suspensão do pagamento do mesmo.
O coordenador da CGESP
comprometeu-se em resolver a questão
junto ao ministro da Saúde e, se for
necessário, montará uma força-tarefa
para inserir os laudos no novo sistema
o mais rápido possível. Ademir Lapa
afirmou que assim que a situação esteja
resolvida, fica garantido o pagamento
dos valores retroativos.
Até esta sexta-feira, segundo
o coordenador da CGESP, será dada
resposta formal sobre a situação. Ainda
assim, a Fenasps orienta que seus
sindicatos filiados mantenham as ações
na Justiça para garantir o pagamento
do adicional de insalubridade.
Os representantes das entidades
reiteraram a importância de resolver
a questão o quanto antes, se possível
ainda nesta folha de pagamento. Se
preciso for, os dirigentes sindicais
solicitarão que seja feita intervenção
mais incisiva junto à área de Gestão de
Pessoas do Ministério da Economia.
Pauta de reivindicações
Nessa
reunião,
o
novo
coordenador da CGESP solicitou
das entidades sindicais a pauta
de reivindicações para estabelecer
um calendário de reuniões para
debater temas que não tiveram
encaminhamentos
em
2018
e
apresentar soluções.
Outras pautas, como o tempo
para aposentaria especial, Gacen e o per
capita dos planos da Geap e Capesaúde
estão previstas para ser debatidas
nas próximas reuniões da mesa. A
Fenasps oficiou o secretário de Gestão
de Pessoas (SGP) do então Ministério
do Planejamento, agora Ministério da
Economia, solicitando uma reunião
para tratar da suspensão do pagamento
do adicional de insalubridade aos
servidores das carreiras do Seguro e,
Seguridade Social (Previdência, Saúde
e Trabalho - PST) e Anvisa, conforme
orientação da Nota Informativa n°
17.689 do Ministério do Planejamento,
editada em 21 de dezembro de 2018.

