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Sintsprev/MG mobiliza em favor dos moradores
de Bento Rodrigues
Foto: Douglas MAGNO / AFP

Mais uma vez Minas Gerais
sofre com a exploração das
grandes empresas do setor
mineral.
A tragédia teve início com
o rompimento de barragens de
rejeitos, provocando mortes e a
destruição de Bento Rodrigues,
em Mariana/MG. A lama e a
sujeira contaminaram
quilômetros de matas e de rios,
destruíram plantações e
prejudicaram terrenos

férteis, com
consequências
nefastas para
muitas décadas
à frente.
A situação
mostra o
descaso da
empresa e,
principalmente,
das autoridades,
responsáveis
pela criação de normas rígidas
e pela fiscalização d a s
m e s m a s . Claro que não
existem tais normas e a
fiscalização é falha, para não
dizer nula. Tudo porque
prevalecem sempre o lucro e os
interesses do grande capital, em
detrimento de vidas humanas,
do meio ambiente, da saúde da
população e tudo o mais.
O Sintsprev-MG solidarizase com as vítimas desses

Servidores da Saúde e
do Trabalho mantêm
mobilização
É preciso manter a atenção aos chamados e atividades do
Sindicato, enquanto ainda acontecem reuniões de negociações,
fruto da greve histórica de 2015. Todos devem continuar atentos,
valorizando e garantindo nossa história, nossas lutas e conquistas.
Na Saúde, os servidores cedidos ou lotados nos Núcleos Estaduais
têm mostrado sua força e disposição de luta.
É preciso reconhecer que esses trabalhadores prestam
relevantes serviços à população em Minas Gerais e no País, apesar
das péssimas condições de trabalho que lhes são proporcionadas.
É preciso reconhecer a força da greve de 2012. As dificuldades
enfrentadas, pressões e descontos nos vencimentos. Reconhecer
também que os servidores do Ministério do Trabalho ainda estão
pegando pela greve de 2010.
Mesmo assim, eles não hesitaram em lutar pela melhoria das
condições de trabalho e pela própria dignidade.
Não podemos nos dividir, muito menos cobrar dos servidores
a fatura pela falta de política salarial e de compromisso do atual
governo.
O momento é de nos manter mobilizados. Vamos garantir
um debate de carreiras com a presença do MPOG, insistindo na
implantação da tão sonhada carreira do Seguro e da Seguridade
Social. A luta é de todos!

descasos e reforça o clamor
público de “Basta”. Exigimos
providências urgentes e
enérgicas por parte do poder
público e da mineradora
Samarco. A empresa pertence
à Companhia Vale do Rio Doce
(maior exportadora de minério
de ferro do mundo) e à BHP
Billiton (terceira maior produtora
mundial de minério de ferro),
cada uma detendo 50% das
ações. A Vale, é preciso não
esquecer, foi vendida a preço de
banana, para a iniciativa privada,
pelo governo Fernando
Henrique Cardoso.
A população deveria receber
da Samarco mínima parcela em
recompensa pela extração,
processamento, transporte e
venda de mais de 30 milhões de
toneladas de minério de ferro
por ano. Ao invés disso, recebe
lama, desrespeito e mortes.

O Sintsprev/MG se solidariza
com as vítimas de Bento
Rodrigues e outras comunidades
atingidas e pede aos servidores
de sua base doações para serem
encaminhadas àquelas pessoas.
Materiais devem ser entregues
na Sede do Sindicato, em Belo
Horizonte. A campanha não é
estendida às Regionais do
interior do Estado, por causa dos
elevados custos de transporte.
Sugestões de doação:
alimentos não perecíveis;
produtos de limpeza e higiene
pessoal; roupas em bom estado;
toalhas e cobertores, colchões
ou colchonetes.
Sejamos
solidários.
Todos
somos
Bento
Rodrigues. TTodos
odos somos
Mariana. TTodos
odos somos
municípios atingidos. TTodos
odos
somos Mineiros.

Seminário pós
pós--greve discutiu
questões do INSS
Os trabalhadores do
Seguro Social, neste pós-greve,
têm sido incansáveis na busca
de soluções para os problemas
de trabalho.
A discussão atual sobre as
condições de trabalho e plano
de ação para 2016 é prioridade
máxima, envolvendo todos
aqueles que lutam pela
valorização profissional e
melhorias no ambiente laboral.
Para aprofundar essas
discussões, o Sintsprev/MG
promoveu, na sexta-feira (13/
11), o “Seminário Específico do
INSS”, com a pauta: reposição
do trabalho; greve 2015 e Plano
de Ação 2016. A atividade
aconteceu no auditório do

Sintsprev/MG, de 18 às 21
horas.
O lema no momento é: A
greve não terminou. Estamos
em estado de mobilização!
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Câncer de Próstata

Novembro Azul alerta os homens para
prevenção do câncer de próstata
Depois do Outubro Rosa, que divulgou a importância da
prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, o
Novembro Azul será voltado, no Brasil
e diversos outros países, ao combate
ao câncer de próstata.
Prédios e monumentos públicos
estão sendo iluminados em tons azuis
para alertar e chamar os homens,
acima de 40 anos de idade, para que
façam o exame de próstata,
principalmente “aqueles com maior
fator de risco, como histórico familiar
e afrodescendentes”.
A campanha foi lançada
oficialmente no Brasil, no dia 1º de
novembro, durante o 35º Congresso
Brasileiro de Urologia, no Rio de
Janeiro. O movimento surgiu na
Austrália, em 2003, com a criação do Dia Mundial de Combate
ao Câncer de Próstata, em 17 de novembro.
A doença não apresenta sintomas na fase inicial, o que
dificulta a prevenção. Por ano, são diagnosticados no Brasil
cerca de 69 mil novos casos.

CRÍTICAS - A campanha, contudo, não conta com a
unanimidade na comunidade científica. Em artigo na revista
Radis, da Fundação Oswaldo Cruz (RJ),
o médico Bruno Pereira Stelet,
professor de Medicina de Família e
Comunidade da UFRJ, defende o
conceito da Prevenção Quaternária,
que visa proteger as pessoas de
intervenções médicas excessivas,
empregando procedimentos científica
e eticamente aceitáveis.
Bruno Stelet afirma que evidências
científicas não sustentam o PSA ou o
toque retal como procedimento
efetivo para diminuir a mortalidade
causada pela doença. Ele lista diversas
entidades nacionais e internacionais, de
renome, que se posicionam contra
essas tentativas de rastreamento, que podem provocar mais
danos do que benefícios à saúde dos homens.

#DRIBLE o preconceito

Funpresp continua a enfrentar a rejeição
dos servidores

Os servidores públicos
federais se mantêm, em sua
absoluta maioria, contrários à
espúria proposta do governo
federal de privatizar os
sistemas de previdência da

categoria. Prova disso é a baixa
adesão ao Fundo de
Previdência Complementar do
Servidor Público do Poder
Executivo (Funpresp-Exe),
criado em 2013.

Entre os servidores que
ingressaram nos quadros
públicos depois de 2013
apenas 33% aderiram a
esse sistema. Entre os
funcionários mais antigos,
a adesão é insignificante,
como recomendam a
FENASPS, Sintsprev/MG e
todas as entidades
combativas.
O Funpresp-Exe tem
patrimônio atual de R$
185 milhões, considerado
ínfimo diante de outros
fundos de estatais e de
empresas privadas. O governo
agora quer pressionar os
servidores a aderirem ao
Fundo e encaminhou ao
Congresso medida provisória
estabelecendo que, a partir de

novembro, a contribuição de
11% para o Funpresp será
obrigatória para os novos
servidores.
A proposta do governo é
incoerente e pode ser
questionada judicialmente.
Afinal, desde 2003, quando foi
aprovada no Congresso a
reforma da Previdência, com
votos comprados com
dinheiro do Mensalão, os
servidores públicos não têm
mais direito à aposentadoria
integral, que era acusada de ser
a causa de prejuízos e rombo
na Previdência, e justificaria a
criação do Funpresp. Se
acabou “a causa do rombo”,
não se justifica o pagamento
da complementação.
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Sintsprev-MG participou da 8ª Conferência
Estadual de Saúde
Minas Gerais inovou na
realização da 8ª
Conferência Estadual de
Saúde com diversos atos
preparatórios e iniciativas
durante o evento.
Destaques para a
manifestação pública
promovida na Praça da
Estação, no centro de Belo
Horizonte, no dia da
abertura da Conferência.
Também foram inovadoras
as plenárias e conferências
livres; a “Conferencinha”
que mobilizou centenas de
crianças; a adoção do voto
eletrônico e a metodologia
de redistribuição das vagas
de delegados entre a capital
e o interior.
De 1º a 4 de setembro,
o Expominas recebeu mais
de 3 mil pessoas, entre
delegados e convidados,
vindos de 530 municípios

G rande presença popular mostrou a força das conferências
mineiros. Cerca de 8 mil
propostas foram analisadas e
votadas nos grupos de
trabalho sobre os 8 eixos
temáticos fixados para a 15ª
Conferência Nacional de
Saúde. A 8ª CESMG
contemplou as propostas
aprovadas pela Plenária

Estadual de Entidades,
Movimentos Sociais, Sindicais
e Populares, que aconteceu
em 22 de agosto.
O Sintsprev/MG
participou de forma ativa da
formulação, preparação e
execução da 8ª CES.
Compreendemos que a

ampliação das verbas, o
controle social e a defesa
intransigente do SUS são
papéis fundamentais dos
movimentos populares,
sindicais e sociais.
ACOMP
ANHE – A 15ª
ACOMPANHE
Conferência Nacional
acontecerá de 1º a 4 de
dezembro, em Brasília.
Acompanhe o noticiário no
portal específico: http://
conferenciasaude15.org.br/
(sem www). Em Minas:
Conselho Estadual de Saúde
- Rua Rio de Janeiro, 471 –
10º andar – Centro –
30160-040 - Belo
Horizonte/ MG – Telefones:
(31) 3215-7209/ 7210/
7208 Fax: (31) 3215-7468 e-mail:
ces@saude.mg.gov.br Página no Facebook:/ https:/
/goo.gl/U1X7Pj

Assembleia Geral Estadual prorroga
mandato da Direção do Sintsprev-MG

Visando cumprir
obrigações estatutárias e
legais, o Sintsprev/MG

realizou, no dia 22 de outubro,
assembleia geral extraordinária
para deliberar sobre o

mandato da direção e
conselho fiscal. Foram
consideradas as seguintes
questões: duração da greve,
que superou em muito as
expectativas iniciais; elevados
gastos financeiros realizados
durante a paralisação; tempo
muito exíguo até o término do
atual mandato, fixado para 12
de dezembro de 2015 e
graves consequências advindas
do vencimento do mandato
dos dirigentes, em especial a
impossibilidade de
movimentar contas bancárias.
Considerando esse quadro,
a assembleia deliberou por
prorrogar o atual mandato até
agosto de 2016, com a

convocação de assembleia
geral estadual em maio/2016
para encaminhamentos da
questão.
A convocação da
assembleia extraordinária
gerou polêmicas,
principalmente nos grupos de
whatsApp. Logo se esclareceu
que o chamamento foi feito,
de forma extraordinária, sem
maior preparação,
aproveitando-se a
oportunidade de realização de
assembleia ordinária e que a
competência para a
convocação é da direção
sindical que, em caso de
omissão, seria
responsabilizada.
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Quem é de luta, jamais desiste!

