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Resistência e união asseguram
conquistas para os
trabalhadores(as)
2015 ficará marcado por uma greve
histórica dos trabalhadores do Seguro e
da Seguridade Social. Desde as primeiras
negociações, o governo se manteve
intransigente, tentando impor reajuste
zero, judicializou a greve e cortou salários.
Mas a união e resistência dos

Homens são
chamados para a
prevenção
A importância
da prevenção e
diagnóstico precoce
do câncer de
próstata é o tema
da campanha
Novembro Azul,
realizada no Brasil e em outros países. O
público alvo são homens acima de 40
anos, em especial aqueles com histórico
familiar e afrodescendentes. (Página 6)

Geap tem nova
intervenção da
ANS
Desde 20
de outubro,
a Geap está
s
o
b
intervenção
da Agência
Nacional da
Saúde (ANS).
É a segunda ação na Geap em menos de
dois anos. A medida foi tomada depois
de detectados sérios problemas gerenciais
e financeiros, que colocam em risco a
continuidade do atendimento aos
servidores. (Página 4)

trabalhadores foram mais
fortes. Atividades nas ruas,
intensa mobilização por
meio das novas tecnologias
e a coerência sindical
asseguraram importantes
conquistas para as categorias. (Páginas 2 a 3)

Conferência de
Saúde reforça o
controle social

Minas Gerais realizou a 8ª Conferência
Estadual de Saúde com diversas inovações
nos atos preparatórios e durante o evento.
De 1º a 4 de setembro, o Expominas
recebeu mais de 3 mil pessoas, de 530
municípios. Foram analisadas e votadas
cerca de 8 mil propostas. A 15ª
Conferência Nacional acontecerá em
Brasília, no mês de dezembro. O
Sintsprev/MG esteve presente e atuante.
(Página 7)

Congresso de
aposentados
reafirma lutas
Mais de mil pessoas de todo o País
participaram do XXIII Congresso Nacional
promovido pela Confederação Brasileira
de Aposentados e Pensionistas (Cobap),
em Maceió, Alagoas. De 8 a 12 de
outubro, nas plenárias e grupos de
trabalho, foram debatidas questões do
Seguro Social; Política Nacional do Idoso
e recuperação das perdas financeiras.
(Página 4)

Assembleia Geral Estadual prorroga
mandato da direção do Sintsprev/MG
Por meio de assembleia geral extraordinária, realizada
em 22 de outubro, foram prorrogados, até agosto de
2016, os mandatos da diretoria e do conselho fiscal do
Sintsprev/MG. Nova assembleia geral estadual será
convocada em maio/2016 para encaminhamento da
questão. O objetivo foi manter o regular funcionamento
do Sindicato, visto que o atual mandato terminaria em
12 de dezembro. (Página 7)
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Conquistas da greve e que constam
do acordo do Seguro

Foram as seguintes as
conquistas relativas às
condições de trabalho e de
remuneração para os
trabalhadores do Seguro
Social:
1. Reajuste de 10,8% em
2016 e 2017. O governo
queria impor um acordo para
quatro anos, visando
engessar o movimento. A
pressão do movimento o
obrigou a ceder;
2. Incorporação da
gratificação de desempenho
de atividade do Seguro Social
(GDASS) nos proventos de
aposentadoria. Será paga aos
servidores e aposentados
abrangidos pelos artigos 3º,
6º e 6º-A da Emenda
Constitucional 41 de 2003 e
artigo 3º da EC 47/2005. A
incorporação dar-se-á pela
média aritmética dos pontos
concedidos aos servidores no
período de 60 (sessenta)
meses anteriores à data da
aposentadoria. Será
implementada de forma
progressiva nos anos de
2017, 2018 e 2019;
3. Mudança na forma do
cálculo da GDASS, que
representa atualmente o
maior valor na remuneração
do servidor. Antes da greve,
o valor da GDASS era
definido considerando-se
30% como percentual fixo
(garantido) e 70% variável,
dependendo de avaliações a
que o servidor era
submetido. A partir de
janeiro de 2016, 70% será

fixo e apenas
30% irá variar
conforme as
avaliações,
mantido o
limite máximo
de 100 pontos;
4.
Reajuste nos benefícios sociais
de auxílio-alimentação, auxíliosaúde, e pré-escolar;
5. Restabelecimento do
interstício de 12 meses (era 18
meses) para a progressão
funcional, a partir de janeiro de
2016. O reposicionamento
será realizado em 2017, com
significativos ganhos para
aqueles com maior tempo de
serviço;
6. Alteração da Instrução
normativa 74, que prejudicava
imensamente a categoria;
7. Suspensão das
avaliações por meio dos
indicadores do REAT, nos ciclos
de abril/2015 a setembro/
2015, outubro/2015 a março/
2016, abril/2016 a setembro/
2016 e de outubro/2016 a
março/2017. Nesse período
deverá ser formatada nova
proposta de
acompanhamento. Serão
beneficiados milhares de
trabalhadores em centenas de
APSs, que dependiam dessas
metas para ter direito à
jornada de 30 horas semanais.
Além de melhorar as
condições de trabalho, o turno
estendido também representa,
de forma indireta, ganho
financeiro, pois trabalha-se
menos horas pela mesma
remuneração;
8. Revisão do adicional de
Insalubridade;
9. Criação de Comitê
Gestor da Carreira do Seguro
Social que, no prazo de um
ano, prorrogável por no
máximo mais um, irá elaborar
proposta de projeto de Lei a

ser encaminhado ao
Congresso Nacional,
estabelecendo o Plano de
Carreira do Seguro Social.
Conquista significativa, a ser
formulada com participação
da categoria. Não se limitará a
portarias ou atos internos do
Ministério da Previdência ou
do INSS, proporcionando
melhores perspectivas, mais
estabilidade e segurança
jurídica aos trabalhadores;
10. Abertura de novos
concursos públicos, além
daquele já autorizado, para
recomposição do quadro
funcional

Seguridade Social
presente e atuante
Os trabalhadores da
Carreira da Saúde e do
Ministério do Trabalho e
Emprego receberão o reajuste
de 10,8% em dois anos. Terão
direito à incorporação da
avaliação de desempenho na
aposentadoria e os demais
itens, nos mesmos moldes
conquistados junto ao INSS.
Também será criado
Comitê Gestor para tratar do
Plano de Carreiras da Saúde e
do Trabalho. Vale ressaltar que
já foi apresentado ao
Ministério do Planejamento e
Gestão proposta de
reestruturação das Tabelas
Remuneratórias.
Com a nova realidade, de
unificação do Ministério do
Trabalho e Emprego ao
Ministério da Previdência
Social, veremos como ficará a
situação da Carreira destes
trabalhadores.
No momento, estamos
acompanhando as mudanças
nas estruturas desses
Ministérios.

Expediente

Sindicato dos Trabalhadores em
Seguridade Social, Saúde,
Previdência, Trabalho e Assistência
Social em Minas Gerais
Conselho Diretivo do Sintsprev/MG
Gestão 2012 / 2015
Ademir Pinheiro Mesquita – INSS/Teófilo
Otoni
Bernardino José da Silva – MS/ Pirapora
Bibiano Galdino Neto – INSS/Coronel
Fabriciano
Carlos Alberto Lobo – MS/Ipatinga
Carlos Henrique da Silva – MS/BH
Cleuza Maria Faustino do Nascimento –
MS/JF
Dora Alice Moreira dos Santos – MS/BH
Edenilse Ribeiro Matos – INSS/Ubá
Eder Rosa Ribeiro – MS/JF
Eunice Pereira – INSS/Ponte Nova
Eustáquio das Dores Pedro – INSS/Montes
Claros
Gleidson Nonato da Silva – MT/
Divinópolis
Jair Ribeiro dos Santos – INSS/Guaxupé
José Brandão Maia – MS/BH
Júlia Maria Vieira – INSS/BH
Maria Aldemira V. Frederico – MS/Teófilo
Otoni
Maria Cristina Teodoro Pereira – MS/BH
Maria do Perpétuo do Socorro Spínula
Dino – MS/BH
Maria Helena da Silva – INSS/Curvelo
Maria Nazária de Souza Arruda – MS/BH
Patrick Osório de Melo dos Santos – INSS/
Sabará
Paulo Roberto Silva Ramalho – INSS/
Vespasiano
Paulo Tibúrcio de Almeida – INSS/São
João Del Rei
Reginaldo Chaves Alves – INSS/Almenara
Romélia Rodrigues Lima – MS/BH
Sandra Lúcia Rafacho – INSS/Uberaba
Sandra Maria dos Santos – MS/BH
Temóteo de Souza – INSS/Uberaba
Vitória Isabel da Costa Marcacini – MS/
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Vitória da luta e da resistência dos
trabalhadores(as)

Crises econômica e
política; ajuste fiscal;
reformas trabalhista e
previdenciária; retirada de
conquistas históricas da
classe trabalhadora, dos
aposentados e pensionistas;
aumento de juros;
desemprego e instabilidade.
Este foi o cenário da
Campanha Salarial dos
Servidores Públicos Federais
no ano de 2015.
Após várias rodadas de
negociações, o governo não
apresentou nenhuma
proposta, insistindo nas
alegações de dificuldades
financeiras, provocadas pela
crise e queda do Produto
Interno Bruto (PIB). Em todas
as audiências, a proposta era
de reajuste zero.
Em Encontro Nacional da
FENASPS foram analisadas a
grave situação do INSS; as
péssimas condições de
trabalho; as metas

inatingíveis fixadas para se ter
direito ao REAT-Turno
Estendido e receber a
gratificação GDASS, a falta
de pessoal para repor a força
de trabalho, além dos
sistemas informatizados e
entre outros problemas.
Enfrentando essa realidade e
a intransigência do governo,
os trabalhadores do Seguro e
da Seguridade Social não
tiveram alternativa, a não ser
entrar em greve.
A paralisação foi
deflagrada no dia 7 de julho,
abrangendo o INSS e
ministérios da Saúde e
Trabalho. A greve que já
começou histórica, de Norte
a Sul do País, com os
trabalhadores se mobilizando
por meio de reuniões nos
locais de trabalho; de
dezenas de grupos de
WhatsApp; com ou sem
Sindicatos, nos 27 estados da
Federação e Distrito Federal.
Intensas atividades

aconteceram nas ruas e
praças, em todo País.
Desnudamos a imagem
apregoada pelo governo de
que o INSS é um órgão de
excelência, onde todos(as)
cumprem felizes metas
institucionais inatingíveis.
Hoje, não é mais possível
esconder a realidade da
instituição, que convive com
filas virtuais intermináveis de
milhares de pessoas, o
número de funcionários
insuficiente para atender à
demanda, que cresce a cada
dia e a insuficiência dos
concursos realizados.
Também foi momento
importante para denunciar o
caos na Saúde que padece
com os cortes no
Orçamento; privatização do
sistema; cidadãos sem ter
adequadas unidades de
atendimento e/ou morrendo
nas filas, nas portas dos
hospitais superlotados onde
falta tudo. Completando esse
quadro dramático,
enfrentamos o desmonte do
Ministério do Trabalho e
Emprego, com sérios
prejuízos para as classes
trabalhadoras.
RESISTIR - A grande
importância histórica desta
luta foi a indignação e a
resistência dos trabalhadores.
As mais diferentes gerações
de servidores se uniram,
foram às ruas nos estados e
em marchas á Brasília,
lutaram exigindo um basta

ao assédio e às precárias
condições de trabalho e de
remuneração. Centenas de
chefias de diversos níveis, em
todo o País, entregaram os
cargos, se negando a
cumprir ordens ilegais e
também fortalecendo a luta.
Várias Superintendências, a
Presidência do INSS e
ministérios receberam
“visitas demoradas” dos
trabalhadores.
A categoria enfrentou
chantagens, ameaças, todo
tipo de atitudes
antissindicais, inclusive o
corte de ponto e de salários e
a atitude covarde do governo
que, mais uma vez,
judicializou a greve, levando
a disputa aos Tribunais.
A greve que parecia,
inicialmente, durar poucos
dias, se prolongou por mais
de oitenta dias, diante da
intransigência do governo e
das tentativas de esvaziar a
greve. Uma delas foi a
prática de retirar e refazer as
propostas apresentadas,
frustrando e dificultando o
avanço nas negociações.
A força e a unidade do
movimento superaram todas
as manobras do governo.
Vencemos o corte de ponto,
a protelação e o cansaço
resgatando nossa dignidade e
respeito. Arrancamos nossas
conquistas e retornamos ao
trabalho em estado de greve,
de cabeça erguida e de
forma unificada.
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Geap sofre intervenção da Agência
Nacional de Saúde

Por não cumprir metas financeiras e de gerenciamento,
fixadas em 2013, a Agência Nacional da Saúde (ANS) determinou
nova intervenção na Geap — principal operadora de saúde dos
funcionários públicos federais. A medida foi determinada no
dia 20 de outubro, sendo imediatamente nomeado e empossado
Jaime de Carvalho Leite, como diretor fiscal.

Congresso da Cobap

De 8 a 12 de outubro/
2015, a Confederação
Brasileira de Aposentados e
Pensionistas (COBAP) realizou
o XXIII Congresso Nacional
de Aposentados, Pensionistas
e Idosos, em Maceió, AL.
Na ocasião, foram
discutidos diversos temas,
como “perspectivas para o
Seguro Social; repúdio à
venda de ativos da

Previdência Social; combate à
corrupção e perdas de
arrecadação da Seguridade
Social; fortalecimento do SUS
e implementação da Política
Nacional do Idoso”, com
efetivo controle da
população. O Sintsprev/MG
compareceu ao Evento
contribuindo para as
discussões apresentadas.

Dois meses antes, a ANS identificou “anormalidades
econômico-financeiras e administrativas graves”, colocando “em
risco a continuidade do atendimento à saúde”. Denúncias
indicam o emprego de pessoas apadrinhadas, gastos
exorbitantes com o pagamento de funcionários e de contratos,
provocando prejuízos e desequilíbrio na operadora.
A intervenção começa com análise das contas, para apurar
a situação patrimonial e financeira da instituição. A Geap terá
de apresentar programa de saneamento, informando em quanto
tempo e de que forma pretende equilibrar as contas. A proposta
será avaliada pela agência. Se aprovada, será colocada em
prática, sob acompanhamento da ANS.
Por enquanto, permanecem normais os atendimento de
saúde da Geap. Em nota, a direção da entidade assegura que,
após a última intervenção, encerrada em 2013, foram adotadas
medidas para o equilíbrio das contas e melhoria no atendimento
aos servidores. Informa ainda ser o plano de saúde com maior
número de idosos, sendo que mais de 70 mil assistidos têm
acima de 80 anos.
INFORME-SE: Fique atento aos seus direitos. Disque ANS:
0800 701 9656, acesse frequentemente os portais da ANS
(www.ans.gov.br) e da Geap (www.geap.com.br) ou vá
pessoalmente às unidades dessas instituições.

Sintsprev/MG promove seu
Encontro anual de
Aposentados e Pensionistas

O Sintsprev-MG realiza
seu Encontro anual de
Aposentados da capital e da
grande BH no dia 18/11/
2015(quarta-feira) a partir
das 14 horas em sua sede
situada a Av. Afonso Pena,
726/4º andar - Centro.
Nesse Encontro promove-se a confraternização
entre colegas
aposentados(as) e pensio-

nistas bem como discute-se
assuntos de interesse da
catagoria.
Lembramos que hoje os
aposentados(as) do Seguro
e Seguridade Social representam mais de 50% dos
servidores.

Para garantia da
luta em defesa da
paridade.

