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atendimento de uma Pauta unificada de
reivindicações que  atendesse  as necessidades
gerais não só dos trabalhadores do INSS, mas
da Saúde/FUNASA, Trabalho e Anvisa, como
para atender os segurados da Previdência
Social, a maior distribuidora de renda da
américa Latina mantendo mais de 31 milhões
de segurados, e esses  benefícios com certeza
é  a  ú n i c a  f o n t e  d e  r e n d a  d e
aproximadamente 80 milhões de pessoas
distribuídas em mais de 2,5 mil municípios
de pequeno porte deste País.

O caos que se encontra a saúde pública
no Brasil, além de todos os problemas
orçamentários, projetos de privatização,
vivemos hoje talvez uma das maiores
epidemias  com aproximadamente, mais de
3 milhões de casos de dengue, ZikaVirus,
entre outras endemias, o abandono do
governo para com o  Ministério do Trabalho
e Emprego, sem comentar o desmonte por
que passa a vigilância sanitária.

No entanto, nem mesmo a importância
social para o País que representa o INSS/
Previdência Social, saúde pública, impede as
ações dos setores a serviço do Capital, para
um desmonte completo dos serviços
públicos. O INSS enfrenta sérios problemas
estruturais, imóveis antigos que não
oferecem as condições de trabalho
necessárias, para atender os milhões de
brasileiros, material e pessoal, há pelo menos
uma década estamos lutando pela reposição
do quadro de pessoal, para suprir as vagas
disponíveis que esta em torno de pelo menos
10 mil servidores, em nível de Brasil  nos
levantamentos feitos pelo sindicato,
juntamente com a FENASPS. Em Minas Gerais
teríamos que ter um percentual bem maior
de servidores para atender à crescente
demanda nas APS, sem contar que temos
centenas de trabalhadores em condições de

Lutar pelo cumprimento do Acordo de Greve e melhores condições de trabalho

requerer suas aposentadorias. Isto com
certeza afeta o desempenho individual e
institucional de todos os setores de trabalho
do INSS. A falta de um planejamento de
longo prazo e ausência de um projeto
estratégico, se comprovam pela constante
troca de ministros, gestores, para atender
interesses políticos e não de melhoria da
gestão, como deveriam. Não tem como
atender tamanha demanda, com um
numero tão reduzido no quadro de pessoal.
E o resultado disso é que alguns gestores
aperfeiçoaram maneiras de assediar e
ameaçar quem está trabalhando para que
produza sempre mais e mais sem considerar
outros elementos sejam, estruturais, como
queda do sistema de informática e
dificuldades apresentadas pelos segurados,
sem analisar que a demanda espontânea
acarreta mais serviços.

Na saúde, Trabalho e  Anvisa, além de
há muitos anos não ser realizado  concurso
público para repor quadro de funcionários,
os servidores exercem suas atribuições cedidos
ao SUS, e no caso da ANVISA dividindo
atribuições com as prefeituras e numa
situação de total precariedade nos portos,
aeroportos e fronteiras.

Desde o final da greve em outubro de
2015, já realizamos dezenas de audiências e
reuniões com a direção geral do INSS e
Gestão de pessoas do MTE e Saúde, mas até
a presente data nenhum dos ministros da
Saúde e Previdência, se dignaram a receber
as Entidades representativas dos servidores
para discutir os problemas dos locais de
trabalho, e muitos diretores do INSS, as vezes
fingem surpresa, como se eles não soubessem

A
histórica grevehistórica grevehistórica grevehistórica grevehistórica greve realizada em
Julho de 2015 foi uma vitória  pois
unificou servidores de todas as
g e r a ç õ e s  l u t a n d o  p e l o

o que se passa nos trabalho, demonstram
não ter autoridade para resolver as demandas
e vão postergando,até um dia essa bomba
relógio de efeito retardado explodir e fazer
muitas vítimas. A paciência dos trabalhadores
esta no limite; Chega de enrolação.Chega de enrolação.Chega de enrolação.Chega de enrolação.Chega de enrolação.
Queremos solução!Queremos solução!Queremos solução!Queremos solução!Queremos solução!

Numa demonstração de pouca
criatividade, nem vontade política (ou
compromisso com os segurados) para buscar
soluções as demandas, mesmo a greve tendo
sido suspensa em outubro/15, seis meses
depois a Direção Geral do INSS já publicou
seis diferentes documentos referentes a
reposição dos serviços da Greve, mas sem
conseguir equacionar  todos os problemas
de reposição, pois não aceitam as propostas
dos trabalhadores, mas as resoluções que
emitem também não resolvem as pendências
acumuladas da greve. Não por acaso a DG/
INSS, publicou tantos memorandos confusos
com dúbia interpretação e sem objetividade
alguma. Os servidores aos trancos e
barrancos, estão fazendo o que podem para
atender a população, mas querem uma
solução definitiva aos problemas criados pela
Direção Geral, pois isso gera muita confusão.
Não se pode tratar assim os segurados da
maior empresa distribuidora de renda deste
País.

O falastrão ministro da Saúde além da
falta de compromisso com o trabalho dos
agentes no controle as endemias que matam
milhares de pessoas, não assegurou os
equipamentos de proteção individual para
o trabalho, a falta inseticidas, combustível e
vontade política para buscar soluções.
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Um pesadelo chamado
IMA/GDASS

A FENASPS reiteradas
vezes alertou sobre os
problemas que teríamos com
a insistência da DG/INSS em
avaliar o ciclo do IMA/GDASS
neste cenário de terra
a r r a s a d a ,  s i s t e m a s
inoperantes, sem solução
para os problemas de  auxilo
doença após retorno dos
médicos peritos que estavam
em greve, estes benefícios

representam em torno de 50%
dos serviços acumulados.
Implantação  de novos
sistemas que não funcionam
como deveriam, aumento da
demanda espontânea, nova
legislação com a Reforma da
Previdência fatores 85 e 95,
um milhão e cem segurados
do seguro defeso, e unidades
de trabalho que falta  tudo, de
água a papel, locais insalubres

sem agua potável e ar
condicionado. Neste cenário
tétrico, não existe como
avaliar nada, mas os
servidores estão alertas, pois
embora exista ameaça, não
vão perder seus salários por
incompetência gerencial de
quem comanda o INSS

 Em todas as nossas
negociações exigimos a
suspensão deste ciclo, mas
por vingança, os gestores se
fazem de desentendidos e
não o suspenderam e tem
superintendentes como os
da região sul e sudeste,
convencendo gerentes
executivos a pressionarem os
servidores para  trabalharem
com jornada estendida
objetivando reduzir o IMA/
GDASS, como se fosse
possível isto acontecer em
ambiente sem as mínimas
condições de trabalho.

     Como os problemas se sucedem nos locais
de trabalho da saúde, trabalho e Anvisa são os
mesmos em todo País, considerando que ainda
não foi aprovado o PL 4250/2015, portanto não
há garantias de receber  o reajuste salarial e
demais itens do Acordo de Greve, e a avaliação
do IMA/GADSS ainda não foi suspensa. Na
Plenária Nacional da FENASPS foi aprovado o
indicativo de construir a PPPPPARALISAÇÃOARALISAÇÃOARALISAÇÃOARALISAÇÃOARALISAÇÃO
Nacional DE 24 HORAS NO DIA 14 DENacional DE 24 HORAS NO DIA 14 DENacional DE 24 HORAS NO DIA 14 DENacional DE 24 HORAS NO DIA 14 DENacional DE 24 HORAS NO DIA 14 DE
ABRILABRILABRILABRILABRIL não somente como forma de protesto,
mas também para denunciar à sociedade os
problemas enfrentados pelos servidores no INSS,
que não são de responsabilidade dos servidores,
mas sim deste governo que cortou verbas vitais
ao funcionamento das unidades, abandonando
os serviços públicos sem considerar  as
necessidades da população.

PPPPParalisar as atividades dia 14 de abril!aralisar as atividades dia 14 de abril!aralisar as atividades dia 14 de abril!aralisar as atividades dia 14 de abril!aralisar as atividades dia 14 de abril!
Exigir o cumprimento do acordoExigir o cumprimento do acordoExigir o cumprimento do acordoExigir o cumprimento do acordoExigir o cumprimento do acordo

Quem é de luta,Quem é de luta,Quem é de luta,Quem é de luta,Quem é de luta,
Jamais desiste!Jamais desiste!Jamais desiste!Jamais desiste!Jamais desiste!
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 Sintsprev-MG e Fenasps conseguem Liminar Sintsprev-MG e Fenasps conseguem Liminar Sintsprev-MG e Fenasps conseguem Liminar Sintsprev-MG e Fenasps conseguem Liminar Sintsprev-MG e Fenasps conseguem Liminar
contra aumento abusivo da GEAPcontra aumento abusivo da GEAPcontra aumento abusivo da GEAPcontra aumento abusivo da GEAPcontra aumento abusivo da GEAP

Após a GEAP anunciar o
reajuste de 37% nos Planos de
Saúde, houve revolta
generalizada em todo o país.
Não é concebível que a GEAP
mantida pelos servidores
federais, possa aplicar tamanho
reajuste em relação aos pífios
r e a j u s t e s  s a l a r i a i s  d o
funcionalismo. Não é de hoje
que temos denunciado os
problemas administrativos da
GEAP, com salários exorbitantes
p a r a  s e u s  d i r e t o r e s ,
apadrinhados políticos de
questionável experiência
administrativa, haja vista que a
GEAP é mantida em mais de
80% pelas mensalidades dos

servidores, enquanto que sua
administração é indicada pelo
governo. Ou seja, “a plebe paga
a festa, mas quem dança é a
nobreza”. Uma desfaçatez
tamanha com quem deveria de
fato gerir a GEAP. Sem falar no
tal Pecúlio, caixa preta
inexpugnável.

Praticamente todos os
S i n t s p r e v s  e s t a d u a i s
ingressaram com ações judiciais
contra esse aumento abusivo,
mas bem sabemos como
funciona a justiça, comparando
a GEAP aos planos privados, a
maioria indeferiu as liminares
pretendidas. O juiz da 12º Vara
Cível de Belo Horizonte DEFERIU

O PEDIDO DE LIMINAR
pleiteado na Ação Civil Pública
proposta pelo SINTSPREV/MG,
em razão do aumento abusivo
da GEAP, no processo de
n ú m e r o :  5 0 0 9 5 5 9 -
25.2016.8.13.0024.

N a  d e c i s ã o  o  j u i z
determinou a suspensão dos
efeitos da RESOLUÇÃO GEAP/
CONAD/ Nº 099 e determinou
que a GEAP providencie junto
aos órgãos ao qual os
substituídos são vinculados o
imediato retorno do valor das
contribuições devidas por eles e
seus familiares, aos valores
praticados até a data de 31 de
janeiro de 2015.

Importante destacar que
e s s a  d e c i s ã o  p o d e  s e r
mod i f i c ada  a  qua lque r
momento, mas já uma vitória
para a categoria que não sofrerá,
por ora, com o aumento da
GEAP. O processo agora seguirá
p a r a  a p r e s e n t a ç ã o  d a
contestação por parte da GEAP
e, posteriormente, para a
sentença de mérito, quando
caberá ao Magistrado dizer se
mantém a decisão liminar
concedida. V V V V Vale lembrar queale lembrar queale lembrar queale lembrar queale lembrar que

a FENASPS, a FENASPS, a FENASPS, a FENASPS, a FENASPS, também entrou
com ação contra os descontos
e na mesma ação requereu que
seja feita perícia contábil e
atuarial na Fundação GEAP, a
única forma de descobrir qual é
origem da dívida da GEAP, bem
como descobrir se h o u v e
d e s v i o s .  A.  A.  A.  A.  A  abrangência abrangência abrangência abrangência abrangência
da liminar é para todos osda liminar é para todos osda liminar é para todos osda liminar é para todos osda liminar é para todos os
servidores da base dosservidores da base dosservidores da base dosservidores da base dosservidores da base dos
s i n d i c a t o s  f i l i a d o s ,s i n d i c a t o s  f i l i a d o s ,s i n d i c a t o s  f i l i a d o s ,s i n d i c a t o s  f i l i a d o s ,s i n d i c a t o s  f i l i a d o s ,
respeitando se porém asrespeitando se porém asrespeitando se porém asrespeitando se porém asrespeitando se porém as
liminares já concedidas emliminares já concedidas emliminares já concedidas emliminares já concedidas emliminares já concedidas em
vários estados.vários estados.vários estados.vários estados.vários estados.

Por fim, é importante
lembrar que a FENASPS, em
todas as suas ações, ingressa
judicialmente objetivando incluir
todos os servidores da base, mas
nem sempre a Justiça decide
assim.

Estamos tentando obter as
listagens com matrícula dos
servidores e também de seus
agregados e orientamos que
nossos filiados, não paguem
suas mensalidades de Titulares
e Dependentes, mas que
paguem os valores referentes
aos Agregados, por estes se
encontrarem descobertos pela
contrapartida do governo.

No final de novembro de
2015, quando surgiram os
boatos de que haveria a fusão
do Ministério da Previdência

Abandono do Trabalho preocupa
Social com o
Ministério do
Trabalho e
Emprego, nos
preocupamos com
o fato de que
houvesse um
sucateamento
ainda maior das
atividades
administrativas dos
servidores do
Ministério do

Trabalho, hoje STE (Secretaria
do Trabalho e Emprego). Até
agora, na prática, só houve
mesmo a unificação pela

cúpula, pois nos locais de
trabalho continuam os
mesmos problemas, falta
crônica de pessoal e de
material, problemas estruturais
nos prédios, e falta de
manutenção em outros locais
de trabalho espalhados pelo
país.  Como não há verba para
manutenção, os riscos de
acidentes aumentam e isso
não pode ocorrer. Quem
trabalha quer segurança, ainda
mais num órgão tão
importante e responsável pelas
relações de trabalho entre
patrões e empregados. Isso é

vergonhoso e os servidores
clama por soluções urgentes,
como também um Plano de
carreira na Seguridade Social e
Trabalho, extensão da jornada
de trabalho de 30 horas sem
redução de salários para todos
e realização, em caráter
urgentíssimo, de concurso
público para contratação de,
no mínimo, mais 5 mil
servidores para que a STE seja
efetivamente um órgão
valorizado bem estruturado e
que os servidores tenham
segurança em seus locais de
trabalho.
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Os ataques do pacote de maldadesOs ataques do pacote de maldadesOs ataques do pacote de maldadesOs ataques do pacote de maldadesOs ataques do pacote de maldades

Está em curso no Congresso Nacional uma série de Projetos
de Lei e Propostas de Emedas a Constituição que atacam
diretamente as  mais  importante conquistas da classe
trabalhadora. Lembramos aqui da desastrada Reforma da
Previdência aprovada (comprada com o Mensalão) por Lula em
2003, onde fomos massacrados pelos parlamentares da base aliada
e pela CUT que se acovardou e permitiu que se aprovasse essa
excrescência, que somente beneficiou as categorias das chamadas
carreiras de Estado que passaram a ganhar o limite do teto
constitucional, enquanto os barnabés pagaram a conta.

Há  poucos anos do  governo Dilma, vetou a lei que previa o
fim ao fator previdenciário, e ainda fez uma nova Reforma na
Previdência Social, aumentando a idade para os trabalhadores do
Regime Geral  que se aposentarem homens com 60 anos de
idade e 35 anos de contribuição e mulheres com 55 anos de
idade e 30 anos de contribuição, além de alterar os critérios para
pagamento do seguro defeso e seguro desemprego.

Com agravamento da crise passado seis meses  deste  reforma,
cujo efeito imediato foi suspender o seguro defeso e superlotar
as agências do INSS, para tentar segurar seu mandato agradando
os setores do capital agrário e financeiro, a Presidente Dilma propõe
nova Reforma da Previdência que visa prejudicar ainda mais a
obtenção de aposentadorias por parte da classe trabalhadora,
incluindo aí os trabalhadores do Serviço Público, implantando idade
mínima para as aposentadorias de homens em mulheres para 65
anos. Já existe uma Comissão Especial da Reforma da Previdência
Social (CEPREVI) para discutir essa questão. As entidades sindicais,
contrárias a esta “nova Reforma”. Marcaram Seminário que
deverá  ocorrer no dia 27 de abril, no auditório Petrônio Portela
do Senado Federal, para discutir estratégias de como evitar esse
monstruoso ataque aos direitos de se aposentar dignamente
relançando a Frente Parlamentar Mista em Defesa daFrente Parlamentar Mista em Defesa daFrente Parlamentar Mista em Defesa daFrente Parlamentar Mista em Defesa daFrente Parlamentar Mista em Defesa da
Previdência Social.Previdência Social.Previdência Social.Previdência Social.Previdência Social.

PL 427/1515-PL 427/1515-PL 427/1515-PL 427/1515-PL 427/1515-impede o empregado demitido que assinar a
Rescisão Contratual de buscar a Justiça do Trabalho;

PL 4302/98, PLS 87/10 e PLS 300/15 –PL 4302/98, PLS 87/10 e PLS 300/15 –PL 4302/98, PLS 87/10 e PLS 300/15 –PL 4302/98, PLS 87/10 e PLS 300/15 –PL 4302/98, PLS 87/10 e PLS 300/15 – estabelecea
terceirização em todos os níveisterceirização em todos os níveisterceirização em todos os níveisterceirização em todos os níveisterceirização em todos os níveis, inclusive nos órgãos
públicos, possibilitando que ao precarizar  propositalmente as

atividades de servidores concursados, não repondo amão-de-obra
que sai, seja autorizada a contratação de trabalhadores terceirizados
para ocupar as vagas dos estatutários. Os terceirizados não terão
uma série de garantias trabalhistas;

a)a)a)a)a) PL 948/11 e PL 7549/15 -PL 948/11 e PL 7549/15 -PL 948/11 e PL 7549/15 -PL 948/11 e PL 7549/15 -PL 948/11 e PL 7549/15 -que institui a prevalência do
negociado (via sindical) sobre o legislado (CLT) – fortalece os
sindicatos pelegos e piratas que vendem os direitos dos
trabalhadores;

b)b)b)b)b)PL 84193/12 e PL 8294/14 e PL -PL 84193/12 e PL 8294/14 e PL -PL 84193/12 e PL 8294/14 e PL -PL 84193/12 e PL 8294/14 e PL -PL 84193/12 e PL 8294/14 e PL - Simples Trabalhista
estimulando a livre negociação das relações trabalhistas;

c )c )c )c )c ) PLS 43/15 -PLS 43/15 -PLS 43/15 -PLS 43/15 -PLS 43/15 -permite a privatização de empresas estatais
no âmbito municipal, estadual e federal – aprovado na Câmara
dos Deputados e enviado ao Senado como PLC 30/15PLC 30/15PLC 30/15PLC 30/15PLC 30/15, podendo
ser votado a qualquer instante;

d)d)d)d)d)PLS 131/15 PLS 131/15 PLS 131/15 PLS 131/15 PLS 131/15 - aprovado no Senado e acaba com a
exclusividade da Petrobras na exploração do Pré-sal. A proposta
está na Câmara e sob ameaça do dep Eduardo Cunha colocá-lo
sob votação ainda em março ou abril;

e)e)e)e)e) PEC 43/15 -PEC 43/15 -PEC 43/15 -PEC 43/15 -PEC 43/15 - concede autonomia para o Banco Central;
f )f )f )f )f ) PL2016/15 - PL2016/15 - PL2016/15 - PL2016/15 - PL2016/15 - Já aprovado aguardando sanção da

presidente Dilma - Projeto Antiterrorismo - regulamentando o
art. 5º da Constituição Federal tratando dos ritos para tipificação
de atividades terroristas, criminalizando algumas atividades
sindicais e de movimentos sociais;;;;;

g)g)g)g)g)PLP/51/07 - PLP/51/07 - PLP/51/07 - PLP/51/07 - PLP/51/07 - estabelece gradualmente a extinção a multa
de 10% do FGTS por demissão sem justa causa;

h)h)h)h)h)PL 5140/05 -PL 5140/05 -PL 5140/05 -PL 5140/05 -PL 5140/05 - proíbe a tramitação de processos na Justiça
do Trabalho quem for contratado como ‘personalidade Jurídica’,
mesmo que de forma individual;

i)i )i )i )i ) PDC1615/14 PDC1615/14 PDC1615/14 PDC1615/14 PDC1615/14 – susta as instruções normativas 114/14 e
18/14 do Ministério do Trabalho que normatizam a fiscalização
doo trabalho temporário;

j)j )j )j )j ) PL 2820/15 e PL 726/15 PL 2820/15 e PL 726/15 PL 2820/15 e PL 726/15 PL 2820/15 e PL 726/15 PL 2820/15 e PL 726/15 – permite a jornada flexível de
trabalho;

k )k )k )k )k ) PL 7341/14 PL 7341/14 PL 7341/14 PL 7341/14 PL 7341/14 – estabelece a prevalência das Convenções
ou Acordos Coletivos de Trabalho sobre as Instruções Normativas
do Ministério do Trabalho;

l)l )l )l )l ) PL 3342/15 - PL 3342/15 - PL 3342/15 - PL 3342/15 - PL 3342/15 - estabelece o Contrato de Trabalho de Curta
Duração, sem que haja garantias trabalhistas para os trabalhadores;

m )m )m )m )m ) PL 2409/11 - PL 2409/11 - PL 2409/11 - PL 2409/11 - PL 2409/11 - o deslocamento do empregado até o
local e trabalho e seu retorno para casa não integram mais a
Jornada de trabalho e, em caso de acidentes, não ensejam a
emissão do CAT (Comunicado de Acidente do Trabalho);

n)n)n)n)n)PL 555/15 PL 555/15 PL 555/15 PL 555/15 PL 555/15 – cria a Lei de Responsabilidade das Estatais,
permitindo, em caso de má gestão, a privatização de todas as
empresas estatais;

o)o)o)o)o)PLP 248/98 PLP 248/98 PLP 248/98 PLP 248/98 PLP 248/98 - estabelece a Dispensa por Insuficiência de
Desempenho para os servidores públicos;

p)p)p)p)p)PLP 1/2007 – PLP 1/2007 – PLP 1/2007 – PLP 1/2007 – PLP 1/2007 – estabelece o limite de gastos com os
servidores públicos, permitindo a dispensa em caso de falta de
verbas;

q)q)q)q)q)PLS710/11, PLS 327/14 e PL 4497 -PLS710/11, PLS 327/14 e PL 4497 -PLS710/11, PLS 327/14 e PL 4497 -PLS710/11, PLS 327/14 e PL 4497 -PLS710/11, PLS 327/14 e PL 4497 - regulamenta o
Direito de Greve no Serviço Público restringindo em mais de 80%
a possibilidade de deflagração das greves;

r )r )r )r )r ) PEC 139/15 - PEC 139/15 - PEC 139/15 - PEC 139/15 - PEC 139/15 - extingue o Abono de Permanência para o
servidor público.

Confira os PL´s que tramitam no Congresso e sãoConfira os PL´s que tramitam no Congresso e sãoConfira os PL´s que tramitam no Congresso e sãoConfira os PL´s que tramitam no Congresso e sãoConfira os PL´s que tramitam no Congresso e são

extremamente prejudiciais aos trabalhadores(as)extremamente prejudiciais aos trabalhadores(as)extremamente prejudiciais aos trabalhadores(as)extremamente prejudiciais aos trabalhadores(as)extremamente prejudiciais aos trabalhadores(as)
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Resoluções da Plenária Nacional
da FENASPS

Brasília, 6 de março de 2016

Os trabalhadores do
Seguro Social, Seguridade
Social e Anvisa, para fazer
frente aos ataques contra
seus direitos, reforma da
Previdência e Trabalhista, bem
como impor ao governo o
cumprimento integral dos
acordos de greve e suspensão
do ciclo de avaliação do IMA/
GDASS, condições de
Trabalho, 30 horas para
todos, e contra redução
salarial, por meio de seus
representantes, delegados
eleitos nas assembleias
estaduais país afora,
deliberaram unanimemente
pelo INDICATIVO DE
PARALISAÇÃO DE 24
HORAS NO DIA 14 DE ABRIL.

Orientamos os Sindicatos
Estaduais e oposições para
realizarem assembleias
Estaduais e reuniões por
locais de trabalho, para
discutir as deliberações da
plenária, bem como eleger
delegados e representantes
para participarem dos
Encontros Específicos do
INSS, da Seguridade Social e
da Anvisa e Plenária Nacional
da FENASPS nos dias 9 e 10
de abril, respectivamente.

A FENASPS realizará
debate sobre a Reforma da
Previdência, Auditoria da
Dívida Pública e Desmonte do
Estado, convocando centrais
sindicais de luta e outras
categorias para discutir a
mobilização e a criação de uma
frente única de luta contra os
projetos neoliberais.

PROPOSTAS APROVADASPROPOSTAS APROVADASPROPOSTAS APROVADASPROPOSTAS APROVADASPROPOSTAS APROVADAS
NA PLENÁRIA:NA PLENÁRIA:NA PLENÁRIA:NA PLENÁRIA:NA PLENÁRIA:

1.1.1.1.1. Que a FENASPS oriente
todos os trabalhadores da sua
base e aos trabalhadores em
geral a não participar dos atos
convocados pelos setores
conservadores e da direita no
dia 13/03 pelo impeachment,
bem como no ato em Defesa
do Governo no dia 31/03.

Estes dois projetos não
interessam aos trabalhadores,
à juventude e ao povo pobre.
Neste sentido, intensificar a
convocação de todos para atoatoatoatoato
do dia 1º de abril, do dia 1º de abril, do dia 1º de abril, do dia 1º de abril, do dia 1º de abril, uma luta
independente de patrões e dos
governos, por uma alternativa
própria dos trabalhadores;trabalhadores;trabalhadores;trabalhadores;trabalhadores;

2.2.2.2.2. Que os sindicatos e a
Fenasps elaborem e distribuam
Carta Aberta à população
informando sobre as reformas
do governo na Previdência, na

Saúde, no Trabalho, na Justiça
do Trabalho e no Serviço
Público em geral;

3. 3. 3. 3. 3. Que nas atividades do
dia 8 de Março, Dia
Internacional da mulher, sejam
denunciadas todas as
reformas que o governo
pretende realizar contra a
classe trabalhadora;

4.4.4.4.4. Intensificar a luta em
Defesa do Concurso Público
para contratar trabalhadores
para repor as vagas nas
unidades do INSS, Saúde e
Trabalho;

5.5.5.5.5. Fortalecer a luta pela
Auditoria Cidadã da Dívida,
para suspensão do pagamento
da dívida pública;

6.6.6.6.6. Convocar todos os
trabalhadores a lutarem pela
derrubada do veto da
Presidente Dilma à Auditoria da
Dívida Pública;

7. 7. 7. 7. 7. Q u e  a  F e n a s p s
convoque os trabalhadores a
unificar a luta de classe contra
o s  a t a q u e s  a o  E s t a d o
brasileiro, pelos banqueiros,
latifundiários e os grandes
empresários;

8. 8. 8. 8. 8. Orientar os sindicatos
estaduais para apoiarem as
eleições do Sindprev/DF e,
também, a do sindicato dos

Bancários de Brasília, que
ocorrerão no mês de março;

9. 9. 9. 9. 9. Realizar um Seminário
sobre insalubridade com as
direções dos sindicatos
estaduais e assessoria jurídica
da Fenasps no mês de março;

1010101010.....  E n c a m i n h a r
u r g e n t e m e n t e  a s
deliberações sobre a
Paralisação e/ou Dia de Luta,
para que sejam amplamente
discutidas em todos os
Estados para participação da
base, antes da deflagração da
luta;

11.11.11.11.11. Exigir da direção do
INSS a imediata suspensão do
IMA/GDASS, pois nenhum
dos pontos do acordo
referente às alterações dos
indicadores que impactam do
IMA-TMEA e benefícios
represados com mais 45 dias
foram alterados;

12.12.12.12.12. Que o GT de
Seguridade Social faça o
d e b a t e  s o b r e  a
reestruturação do Fundo
Nacional de Saúde (FNS);

13.13.13.13.13. Extensão das 30
horas para todas as Agências
do INSS, incluindo as ADJs
nos estados; sem redução de
salários.
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6º Ciclo de Avaliação de Desempenho Individual6º Ciclo de Avaliação de Desempenho Individual6º Ciclo de Avaliação de Desempenho Individual6º Ciclo de Avaliação de Desempenho Individual6º Ciclo de Avaliação de Desempenho Individual
 ADI dos servidores do Ministério da Saúde ADI dos servidores do Ministério da Saúde ADI dos servidores do Ministério da Saúde ADI dos servidores do Ministério da Saúde ADI dos servidores do Ministério da Saúde
Os trabalhadores do Ministério da Saúde estão recebendo o seguinte comunicado do RH:Os trabalhadores do Ministério da Saúde estão recebendo o seguinte comunicado do RH:Os trabalhadores do Ministério da Saúde estão recebendo o seguinte comunicado do RH:Os trabalhadores do Ministério da Saúde estão recebendo o seguinte comunicado do RH:Os trabalhadores do Ministério da Saúde estão recebendo o seguinte comunicado do RH:

7 de abril -7 de abril -7 de abril -7 de abril -7 de abril - DIA NACIONAL DE LUTA DIA NACIONAL DE LUTA DIA NACIONAL DE LUTA DIA NACIONAL DE LUTA DIA NACIONAL DE LUTA -----  em defesa da Saúde Pública de qualidade e por melhores condições
de trabalho e de atendimento à saúde da população;

8 de abril -8 de abril -8 de abril -8 de abril -8 de abril - Reunião da Diretoria Colegiada da Fenasps;

9 de abril -9 de abril -9 de abril -9 de abril -9 de abril - Seminário Nacional na Defesa da Previdência Social Pública e Contra a Reforma da Previdência e
Debate sobre a Auditoria Cidadã da Dívida;

10 de abril 10 de abril 10 de abril 10 de abril 10 de abril - Plenária Nacional Extraordinária da Fenasps;

14 de abril -14 de abril -14 de abril -14 de abril -14 de abril - DIA NACIONAL DE LDIA NACIONAL DE LDIA NACIONAL DE LDIA NACIONAL DE LDIA NACIONAL DE LUTUTUTUTUTA A A A A com Paralisação;

27 de abril - 27 de abril - 27 de abril - 27 de abril - 27 de abril - Seminário na Cãmara Federal

28 de abril - DIA NACIONAL DE L28 de abril - DIA NACIONAL DE L28 de abril - DIA NACIONAL DE L28 de abril - DIA NACIONAL DE L28 de abril - DIA NACIONAL DE LUTUTUTUTUTA A A A A por melhores condições de trabalho.

Calendário aprovado na Plenária NacionalCalendário aprovado na Plenária NacionalCalendário aprovado na Plenária NacionalCalendário aprovado na Plenária NacionalCalendário aprovado na Plenária Nacional

O período avaliativo do 6º Ciclo de Avaliação de
Desempenho Individual – ADI dos servidores do Ministério da
Saúde estará aberto entre os dias 01 de Fevereiro a 31 de Maio
de 2016.

Todos os servidores ativos que não tiveram afastamentos
voluntários e/ou involuntários superiores a 122 dias precisam
ser avaliados.  A ADI deverá ser realizada através do
site www.sigesp.saude.gov.br.

O avaliador deverá registrar e finalizar a avaliação, e em
seguida, o servidor deverá validá-la. Caso o servidor não
concorde com a pontuação dada pelo avaliador, ele terá direito
a recorrer do resultado.

Primeiramente, solicitando reconsideração à própria chefia
e posteriormente, se persistir a insatisfação, é dada ao servidor

oportunidade de interpor recurso à instância administrativa
superior.   

Estes são também direitos assegurados ao servidor para que
a Avaliação de Desempenho Individual se consolide como um
processo positivo de gestão de pessoas baseado na transparência
das ações.

No pedido de atualização cadastral o avaliador deverá
informar seu nome completo, o número do seu CPF, unidade e
município de lotação, cargo/função, e-mail, além de nome
completo, matrícula, CPF e e-mail dos servidores que irá
avaliar.   

Todo e qualquer contato com a GEDEP para fins de
atualização cadastral e esclarecimento de dúvidas deverá ser
feito pelo seguinte endereço eletrônico: admg@saude.gov.br  
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No Brasil apenas 2% do
total de produtos que
ingressam pelas fronteiras são
inspecionados pela Anvisa

Fronteiras Brasileiras sem
 fiscalização sanitária

(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária). Esse é um dos
principais motivos pelo qual ela

se tornou pauta constante nos
veículos de comunicação.

A falta de fiscalização
sanitária ocasionada pela
carência de servidores coloca
em risco a saúde do país, além
da dificuldade na liberação de
produtos que necessitam de
inspeção da Anvisa.

No próximo ano, 80% dos
servidores da Anvisa passarão
a reunir as condições para
solicitar a aposentadoria.
Então, 2017 será um ano em
que os problemas de
fiscalização sanitária e de
liberação de cargas serão
agravados.

As áreas mais carentes de
fiscalização sanitária são os
portos, aeroportos e fronteiras
que dentre suas funções estão
a de controle de viajantes e
vigilância epidemiológica. Por
exemplo, o Porto de Viracopos,

o maior terminal de cargas da
América Latina, enfrenta
problemas com mais de 400
toneladas de produtos
armazenados há meses,
como: cosméticos e
medicamentos. Câmaras
frigoríficas foram alugadas na
tentativa de manter o
a r m a z e n a m e n t o
temporariamente.

Uma das soluções é a
abertura de concurso público
para a inserção de profissionais
qualificados. Existe um projeto
de lei que tramita no Senado
Federal e prevê a autorização
de mais 180 vagas para um
novo concurso para a Anvisa.

A luta da categoria e de
suas entidades representativas
acontece por medidas que
viabilizem este tipo de
reivindicação por um serviço
público de qualidade, com
destaque à saúde pública.

Desmonte da Funasa provoca aumento das endemias
Nunca um mosquito fez

tantos estragos na Saúde
Pública quanto o Aedes
aegypit. Dengue, Zika e

Chikungunya são doenças
que deveriam já estar

erradicadas ou sob rígido
controle sanitário. Desde o

início do governo de
Fernando Henrique Cardoso
que a FUNASA começou a
ser desmontada, servindo
apenas para contemplar os
apaniguados para ocupar os
cargos diretivos, sem levar
em conta a necessidade de
se aprofundar o combate às

endemias que hoje
preocupam todo o Brasil e
grande parte da América

Latina.
O sucateamento

profissional da FUNASA traz
essas consequências horríveis
para a população. Como não
lembrar das campanhas de
combate às endemias que

precárias de infraestrutura,
dormindo até no chão de

galpões de fazendas,
desempenharam funções da

maior importância para
nossa saúde?
O conhecimento

profissional de nossos
‘sucaneiros’ pode ser medido

pela eficiência demostrada
no dia a dia. Nos anos 80 e
início dos 90 as equipes da

FUNASA percorriam todos os
cantos do Paraná e davam
conta do recado além da

conta, pois são inúmeros os
companheiros que

adoeceram gravemente ou
perderam a vida em

decorrência da ausência
criminosa de equipamento

de proteção, como máscaras
e roupas adequadas para o

manuseio de perigosos
inseticidas, como bem
demostra a matéria do

Jornalista José Ricardo Prieto
em matéria publicada no site:

http://
anovademocracia.com.br.

ocupavam todo o paraná,
com deslocamentos

semanais de servidores que,
mesmo em condições
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Centenas de FCentenas de FCentenas de FCentenas de FCentenas de Funcionários da FUNASA estão envenenadosuncionários da FUNASA estão envenenadosuncionários da FUNASA estão envenenadosuncionários da FUNASA estão envenenadosuncionários da FUNASA estão envenenados

O envenenamentoO envenenamentoO envenenamentoO envenenamentoO envenenamento
As primeiras denúncias de

contaminação de agentes da
‘ex-Sucam’ por inseticidas
organofosforados (Malathion,
Fenitrothion), organoclorados
(BHC e DDT) e piretróides
aconteceram em 1996. Esses
servidores públicos atuaram
durante anos em campanhas
de combate e controle de
diversas endemias,
principalmente malária, febre
amarela, dengue e
leishmaniose, e manusearam
poderosos produtos químicos
sem qualquer tipo de
orientação, proteção e
cuidados preventivos.

Como afirmam esses
servidores intoxicados em
carta aberta à população:

— As imposições das
chefias, manipulações e falhas
de conhecimento dos riscos
aos quais éramos submetidos
e  o  d e s c u m p r i m e n t o
c r i m i n o s o  p o r  p a r t e  d o
g o v e r n o  d a s  n o r m a s
r e g u l a m e n t a d o r a s  q u e
estabelecem diretrizes de
manuseio com produtos
químicos propiciaram, com
certeza, a nossa contaminação
irreversível.

No estado do Pará estima-
se que o número de
contaminados esteja acima de
300. Os sintomas mais
sentidos entre eles são fortes

tonturas e dores de cabeça,
cólicas abdominais, insônia,
fraqueza muscular, vômitos,
dificuldades respiratórias,
convulsões, hipertensão e
amnésia. O DDT foi o mais
barato pesticida utilizado nas
campanhas de saúde. Foi
também o mais nocivo, sendo
seu uso proibido no Brasil
desde 1995. Tem efeito
p r o l o n g a d o ,  m o v e - s e
facilmente pelo ar, rios e solo
e é cumulativo nos seres vivos.
No homem, seu metabolismo
se dá no fígado, mas gera
também agravo nos rins,
coração, medula óssea,
cérebro e DNA. Está
associado a distúrbios no
sistema nervoso, hormonal e
reprodutivo.

Além desse quadro, os
servidores que atuaram em
áreas de garimpo encontram-
se contaminados também por
mercúrio, gerando casos de
duplas e triplas intoxicações
crônicas.

— Nós estamos morrendo
lentamente em consequência
de nossa longa exposição a
venenos destinados aos
insetos. Devido à doença, hoje
padecemos à míngua.
Sabemos que a enfermidade
é irreversível e as doenças
a g r a v a m - s e
continuadamente, sem muitas
esperanças de cura.

As palavras dos
trabalhadores vítimas de
intoxicação são o retrato de
um drama causado e agravado
pela omissão do Estado.

A fraudeA fraudeA fraudeA fraudeA fraude
O principal fator que

ocasionou a contaminação dos
agentes de saúde da Funasa
nas campanhas antivetoriais
foi o não cumprimento das
normas regulamentadoras que
estabelecem os cuidados com
produtos tóxicos. Tais normas
exigem a capacitação
profissional do servidor
exposto aos inseticidas,
equipamentos de proteção
individuais e coletivos, exames
periódicos dos servidores,
monitoramento dos índices e
resíduos dos produtos no
meio ambiente,
armazenamento em locais
apropriados, etc.

Absolutamente nenhuma
dessas exigências foi seguida,
e é isso que faz do Governo
Federal, através do Ministério
da Saúde e em particular da
Funasa os verdadeiros
responsáveis pela atual
situação dos servidores
intoxicados.

— Para se ter uma ideia da
irresponsabilidade da Funasa,
o DDT já havia sido abolido em
todos os países desenvolvidos
do mundo mas a Fundação
insistia em usá-lo, informando
que não teria nenhum
problema à saúde —, afirma
Nilton Ferreira da Silva,
presidente do Sindicato dos
Traba lhado re s  Púb l i co s
Federais — Marabá.

No Pará existem diversas
ações judiciais por parte dos
servidores que tentam
assegurar a mínima assistência
por parte do Estado mas,
segundo o diretor do
Sindicato, Demerval Bento da
Silva, “essas ações não
avançam porque o governo
sistematicamente recorre
delas tentando eximir-se de
sua responsabilidade”.

Segundo denúncia de
Demerval, o Estado conta com
peritos em toxicologia que
manipulam e alteram o
resultado das perícias,
negando o processo de
contaminação. Prova disso é
que de 283 servidores que
vinham tendo tratamento
assegurado pela justiça, 54
tiveram suas tutelas
revogadas. Isso sem falar nos
atestados de óbito que
atribuem o falecimento a
causas diversas como
hipertensão e até tabagismo.

O sindicalista Genival
Rod r i gue s  Nasc imen to ,
também intoxicado, reafirma
a denúncia. Para ele, “tanto a
FUNASA-PA quanto o Instituto
Adolfo Lutz — SP estão
fraudando os resultados dos
exames de intoxicação, uma
vez que o DDT é cumulativo
no organismo e os últimos
resultados foram negativos,
com diferença de apenas
alguns meses de um para
outro. Logo, suspeitamos que
o objetivo da FUNASA é
enganar a justiça e a opinião
p ú b l i c a ,  n e g a n d o  a s
a p o s e n t a d o r i a s  e  a s
indenizações exigidas. É bom
lembrar que temos sido
coagidos a voltar ao trabalho
mesmo na condição
degradante em que nos
encontramos. Temos sofrido
também vários tipos de
a m e a ç a s ,  m a s  n ã o  a s
tememos pois nossa luta é
questão de vida ou morte.”

A lutaA lutaA lutaA lutaA luta
O s  s e r v i d o r e s

contaminados buscam o
reconhecimento de sua causa
como sendo acidente de
trabalho. Sendo assim, exigem
tratamento de saúde digno e
compatível com suas
sequelas, aposentadoria
especial a todos os
intoxicados, indenização pelos
danos morais, físicos,
psicológicos e materiais
devido à contaminação,
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reestruturação e cumprimento
das normas de segurança no
setor de endemias da Funasa.

 Segundo eles:
— É necessário que o

Governo Federal assuma sua
responsabilidade sobre o
caso, afinal estamos pagando
com a própria vida por termos
salvo milhares delas. Estamos
i r r e m e d i a v e l m e n t e
condenados a uma morte
lenta e cruel. Nossos direitos
precisam ser garantidos na
vida que ainda nos resta.

A Justiça Federal do Pará
tem dado ganho de causa em
ações por danos morais a
alguns ex-servidores, cujos
valores das indenizações vão
de R$30 mil a R$130 mil reais.
Ainda que a sentença
represente uma vitória na luta
dos servidores vítimas de
intoxicação (porque abre
precedentes), elas podem
representar uma sinistra
estratégia contra os próprios
beneficiados. É que a partirÉ que a partirÉ que a partirÉ que a partirÉ que a partir
do momento em que ado momento em que ado momento em que ado momento em que ado momento em que a
indenização é paga, oindenização é paga, oindenização é paga, oindenização é paga, oindenização é paga, o
governo se vê totalmentegoverno se vê totalmentegoverno se vê totalmentegoverno se vê totalmentegoverno se vê totalmente
desobrigado de qualquerdesobrigado de qualquerdesobrigado de qualquerdesobrigado de qualquerdesobrigado de qualquer

tipo de assistência aotipo de assistência aotipo de assistência aotipo de assistência aotipo de assistência ao
contemplado. Assim, estecontemplado. Assim, estecontemplado. Assim, estecontemplado. Assim, estecontemplado. Assim, este
terá que arcarterá que arcarterá que arcarterá que arcarterá que arcar, pelo resto, pelo resto, pelo resto, pelo resto, pelo resto
da vida, com todos osda vida, com todos osda vida, com todos osda vida, com todos osda vida, com todos os
custos de seu tratamento:custos de seu tratamento:custos de seu tratamento:custos de seu tratamento:custos de seu tratamento:
e x a m e s ,  r e m é d i o se x a m e s ,  r e m é d i o se x a m e s ,  r e m é d i o se x a m e s ,  r e m é d i o se x a m e s ,  r e m é d i o s
caríssimos, viagens paracaríssimos, viagens paracaríssimos, viagens paracaríssimos, viagens paracaríssimos, viagens para
os grandes centros, etc.os grandes centros, etc.os grandes centros, etc.os grandes centros, etc.os grandes centros, etc.

D e s s a  f o r m a ,  o s
servidores reclamam que os
valores pagos são irrisórios,
incompatíveis com suas reais
necessidades.

Além de indenizações
dignas e aposentadoria
especial, a luta de todos os
servidores intoxicados é
também por tratamento
clínico-hospitalar gratuito e
vitalício. É o mínimo que se
pode oferecer a essa centena
de homens que serviram ao
povo com tanta dedicação nos
mais distantes recantos do
Brasil. Essa é a luta dos
doentes trabalhadores da
saúde contra o Estado que
c r i m i n o s a m e n t e  o s
envenenou e insiste em não
reconhecer sua culpa.

A matéria acima bem
ilustra a luta destes guerreiros
contra o abandono à saúde

laboral. A não realização de
Exames Médicos Periódicos
por parte da FUNASA, o que
ocorre ainda nos dias atuais,
contribuiu para o agravamento
das doenças que ceifaram a
vida de inúmeros companheiros
q u e  n ã o  r e c e b e r a m
diagnósticos corretos de sua
enfermidades e que, por conta
dessa omissão, não receberam
tratamento médico adequado.

Sabemos que no Pará e no
Ceará a Justiça Federal tem
sido favorável em ações
inden iza tó r i a s  cont ra  a
FUNASA, mas aqui no Sul do
Brasil existem resistências
quanto a estas ações.  Estamos
aguardando que os recursos
das sentenças favoráveis aos
servidores sejam julgados para
darmos início a processos
semelhantes aqui no Estado.

O  c o n h e c i m e n t o
profissional dos trabalhadores
da EX-FUNSAS (hoje em
e x t i n ç ã o  c e d i d o s  n o
quadro do Min is tér io  da
Saúde )  fo i  i gno rado  por
F e r n a n d o  H e n r i q u e ,
passando por Lula até Dilma,
que descentralizam as ações

de combate às endemias aos
estados e municípios, pagando
salário irrisórios e não dando
suporte e d u c a c i o n a l
e  d e  c o n h e c i m e n t o  a
e s t e s  “agentes” que se
limitam a visitar casas em
busca de focos de mosquitos.

O governo, covardemente,
preferiu extinguir ospreferiu extinguir ospreferiu extinguir ospreferiu extinguir ospreferiu extinguir os
nossos ‘sucaneiros’nossos ‘sucaneiros’nossos ‘sucaneiros’nossos ‘sucaneiros’nossos ‘sucaneiros’ ao invés
de extinguir os vetoresextinguir os vetoresextinguir os vetoresextinguir os vetoresextinguir os vetores que
causam as doenças endêmicas
que assolam o país. Se Dengue,
Zika e Chikungunya estão na
moda, espalhando pânico na
população, o governo está de
parabéns, pois sua omissão foi
tamanha que, depois do
estrago, está sendo difícil
combater essas endemias e as
pessoas morrendo e nosso
f u t u r o  n a s c e n d o  c o m
microcefalia. Não é sempreNão é sempreNão é sempreNão é sempreNão é sempre
mais barato prevenir domais barato prevenir domais barato prevenir domais barato prevenir domais barato prevenir do
que remediar?que remediar?que remediar?que remediar?que remediar?Não para
quem não tem compromisso
com o país, não aplica verbas
necessárias e os cargos são
ocupados por políticos
indicados.

Atenção guerreiros(as) do Sintsprev-MG

Os trabalhadores (as)
APOSENTADOS do INSS, Saúde
e Trabalho e Funasa devem estar
preparados para todos esses
ataques do governo e prontos
para atender o nosso chamado
rumo ao Congresso, Senado e
praças públicas no interior, na
capital e em Brasília. Temos que
nos juntar as outras categorias
para denunciar e exigir dos

parlamentares a retirada de
tantos projetos prejudiciais aos
servidores públicos, aos
trabalhadores em geral e em
especial aos aposentados e
pensionistas. Vários desses
projetos de leis que se
encontram em tramitação
visam atender interesses dos
banqueiros, latifundiários, o
aumento da divida pública e ao

capital internacional, podem ser
aprovados na calada da noite
fazendo um rombo cada vez
maior na vida de cada um de
nós brasileiros como é o caso da
Saúde e Previdência Social já
marcados para a privatização.

E s t e s  b r a v o s  e
compromissados camaradas
sempre estiveram na luta  antes
e após a suas aposentadorias e

sempre tiveram papel
fundamental  contra os
ataques dos governos
desde a conquista das
liberdades sociais,
passando pelas  reformas
n e o l i b e r a i s ,
privatizações, reformas
a d m i n i s t r a t i v a s  e
previdenciária de FHC/
LULA, e mensalão do PT
e como hoje pelo
p r o c e s s o  d e

impeachment de COLLOR. Mais
uma vez e em um cenário
político cheio de turbulência é
preciso se organizar para
combater o inimigo. Diante
disso a FENASPS e o SINTSPREV-
MG terão que fortalecer e
ampliar a mobilização  de  toda
a categoria  para mais esse
enfrentamento.
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No caso dos servidores
públicos do Seguro e da
Seguridade Social a vida laboral
é fator determinante das
dificuldades físicas laborais. Já
os servidores da Ex-Funasa
caminharam muito, sofreram
impacto de inseticidas muito
perigosos e o reflexo disso é
envenenamento do corpo,
muito embora não tenha
ficado pior porque as longas
caminhadas e abaixadas de
corpo tenham amenizado o
‘envenenamento gradual de
alguns órgãos. O mais
estranho disso é que as
autoridades de Saúde ou não
se interessam por
trabalhadores oriundos da Ex-
Funasa, ou esse desinteresse é
proposital. Quem trabalhou no
INSS sabe do estresse pela
pressão nos atendimentos,
cumprimentos de metas irreais
e o uso continuado e
prologado dos computadores
são responsáveis pelas LER/
DORT que acometem parte
significativa do total destes

trabalhadores, sem falar que
depois da implementação do
IMA/GADSS os afastamentos
por depressão saltaram para
ín d i c e s  a l a r m a n t e s .
Igualmente os servidores do
Ministério da Saúde também
sofreram ref lexos da
insalubridade nos locais em
que trabalharam.

Quem já atingiu uma
idade madura mas
continua na ativa,
importante fazer
prevenção, pois em
determinadas faixas
etárias aumenta os
riscos a sua saúde,
quem já se aposentou
sente estes riscos no
dia a dia. Para muitos,
a falta do que fazer
serve de instrumento
do sedentarismo
contumaz que
acomete esses
guerreiros.
Percebemos que os
programas televisivos,
sobretudo os passados

por TVS a cabo são espécie de
h i p n o t i z a d o r e s  d e
aposentados. São tantas as
opções que ficar sentado (e
pior deitado) assistindo a estes
programas, faz com que o
corpo não se mexa e desta
inatividade corporal advém os
perigos das doenças
oportunas. Nem precisamos
dizer dos problemas que os

Assembleia Estadual do Sintsprev-MG deliberou
pela paralisação de 24 horas - 14/04

Em assembléia ocorrida
no dia 31/03 na sede do
Sintsprev, categoria decide por
acompanhar a deliberação
nacional. Deliberou também
pela participação no ato público
do dia 01/04 contra pacote
fiscal, reforma da previdência e
a suspensão do IMA/GDASS.
Foi discutida também as
dificuldades que os servidores
estão encontrando para atingir
as metas no fechamento do
ciclo principalmente acumulada
com a greve dos médicos
peritos.  Para minimizar os
problemas nos locais de trabalho
a Direção do Sindicato esteve
reunida com Superintendente

Regional II para discussão de
melhorias de condições de
trabalho dos servidores do
Estado observando que os
servidores estão sendo
pressionados e assediados para
recuperar os resultados do
período anterior da greve.

Foi exposto pelo
Superintendente e equipe que

logo após o fechamento do
Ciclo serão marcadas reuniões
regulares para discussão das
reais condições de trabalho no
estado e com a presença de
representantes do estado do
Espírito Santo.

Ficou de instalar o GT(Grupo
de Trabalho) que terá a finalidade
de fazer diagnóstico preciso dos

locais de trabalho. Sobre a
reposição, é necessário informar
o que não foi contemplado;
porém disse que o SRAR é 1 - 8
compartilhado. As regras
vieram da Direção Central está
à disposição para sanar dúvidas.

O superintendente foi
TAXATIVO em informar que não
existe a mínima possibilidade de
suspender o IMA/GDASS, por
determinação da direção
central. O balanço foi que,
mesmo com as forças da
gestão querendo o resultado o
Sindicato alertou e defendeu o
tempo todo os direitos da
categoria denunciando os
excessos.

aposentados sofrem com a
redução dos vencimentos, em
média 30%? Ora, vai faltar
dinheiro para os remédios que
curem ou amenizem o
sofrimento ocasionado pelo
sedentarismo. Como atividade
essencial para idos e
aposentados, apontamos a
caminhada.


