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o ano de 2015,
entre os meses de
julho e setembro, o
SINTSPREV/MG,
assim como todos os
SINTSPREV’S Estaduais base da
FENASPS – Federação
Nacional dos Sindicatos em
Saúde, Previdência, Trabalho,
Assistência Social, FUNASA,
estiveram empenhados numa
belíssima e duradoura greve de
87 dias, pela manutenção e
conquista dos direitos dos
trabalhadores
ativos,
aposentados e pensionistas do
Seguro e Seguridade Social.
Embora naquele
momento, assim como nos
dias de hoje o País passase por
uma turbulência política e
monetária e esse cenário se
apresentesse desfavorável a
nós, resistimos bravamente,
mostrando o espírito de luta
que norteia e sempre norteou
o SINTSPREV/MG e o
empenho, a força e o espírito
de unidade de cada servidor
na defesa de direitos
arduamente conquistados.
Após exaustivas reuniões
de Comandos de greve,

audiências com o Governo,
caravanas à Brasília e resistência
na Greve, chegamos a um
Termo de ACORDO DE GREVE
do Seguro e Seguridade Social,
muito aquém das propostas
encaminhadas pela FENASPS ao
Governo.
O SINTSPREV/MG, cumpriu
seus preceitos maiores que são:
a defesa intransigente dos
direitos e ampliação das
conquistas para categoria e o
máximo de respeito para com a
mesma. A Assessoria Jurídica da
FENASPS que é a mesma que
presta relevantes serviços e
orientações a categoria e ao
SINTSPREV/MG fez estudo
aprofundado sobre cláusulas
Econômicas e Sociais do Acordo
de Greve assinado em 2015.
Embora a luta tenha sido por
ampliações de mais conquistas,
o acordo reflete o limite possível
naquele momento, onde a crise
econômica barrou o avanço do
processo negocial.
O SINTSPREV/MG
continuará a conclamar a
categoria a não abrir mão de
nenhum direito conquistado,
pois sabemos que com

impeacheament da Presidente
Dilma inicia-se um acirramento
de ataques aos direitos da
classe trabalhadora,
principalmente dos Servidores
Públicos
que
estarão
condenados a pagar a conta
dos déficit públicos, inclusive
dos Estados com previsão de
congelamento de salários e
perda de direitos caso o Projeto
de Lei 257 e Projeto de Emenda
Constitucional 241 que
congela o orçamento público
por vinte anos caso sejam
aprovados.
Importante ressaltar que
além dos ataques contidos nos
dois Projetos que tramitam no
Congresso Nacional ainda
teremos que atuar juntamente
com os trabalhadores das
esferas Estaduais, Municipais e
do setor privado, criando uma
frente ampla de resistência
contra as Reformas estruturais
e o desmonte da Previdência
Social, Patrimônio do povo
brasileiro.
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que possamos verificar a situação.
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A luta contra o PL 257 é árdua e necessária
O Projeto de Lei 257/
16
16, é mais um duro ataque aos
direitos e conquistas dos
servidores públicos. Para este
governo nada é suficiente
ruim que não possa piorar a
vida do funcionalismo.
Neste PL 257, também
chamado de Pacote de
Maldades do Governo, o
governo apresenta situações
que
possibilitam
o
Congelamento Salarial
Salarial, a
volta dos programas de
Demissão V
oluntária
Voluntária
oluntária, corte
de até 30% nos benefícios
benefícios,
Demissão
por
contingência de gastos e
aumento da Contribuição
Previdenciária para até
14%.
Também destacamos as
medidas que impõem limite de
gastos públicos nas três
esferas, Federal, Estadual e
Municipal, e que a LRF (Lei de
Responsabilidade Fiscal)
estipulando limite para as
despesas primárias do governo
federal em percentual tendo
por base o PIB (Produto Interno
Bruto). Com relação à Lei de
Diretrizes Orçamentárias
(LDO), haverá um limite de
gastos públicos para cada ano.
Sempre que este limite
ultrapassar a meta estipulada,
haverá contingenciamento
nestes gastos em três fases:

Fase 1) Corte de gastos
administrativos e cargos de
confiança;
- Restringe a ampliação do
quadro de pessoal;
- Congela reajustes reais de
salários;
Fase 2) Congela qualquer
reajuste de salários;
- Proíbe concessão de
qualquer subsídio salarial e
gratificações;
Fase 3) Suspensão de
reajustes reais no Salário
Mínimo
- Corte de até 30% nos
benefícios dos servidores –
- Implantação de Programa
de Licença Voluntária sem
remuneração e Programa de
Demissão Voluntária.

No dia 1 de agosto, o
governo tentou votar o PL 257
na Câmara. Diretores da
FENASPS, juntamente com as
demais entidades contrárias a
este ataque, foram para o
Aeroporto de Brasília na
manhã deste dia recepcionar
os deputados. Foi visível o
constrangimento de alguns
deputados diante da nossa
manifestação. À tarde fomos
para o Congresso Nacional na
tentativa de sensibilizar os
deputados para que não
aprovassem estes projeto
nefasto. Após muita pressão,
o PL 257 não foi votado, mas
o governo conseguiu aproválo no dia 10 de agosto, mesmo
assim,
cedendo
aos
governadores endividados.

Continuamos nesta luta agora
no senado pela rejeição do PL
por entendermos que ele não
só ataca conquistas históricas,
mas precariza o serviço público
de forma maquiavélica,
servindo apenas para atender
aos interesses escusos da elite
financeira neoliberal que
sempre esteve de olho nas
terceirizações oportunistas e
exploratórias das atividades de
competência exclusiva dos
servidores públicos.
Como todas, essa luta não
é fácil, e exige esforço de todos
para impedir que este PL seja
aprovado levando o caos aos
serviços e servidores públicos.
Esse governo interino
(recheado de investigados
judicialmente por corrupção)
está contra os interesses do
país e à serviço daqueles
empresários que não medem
esforços para a implantação do
Estado Mínimo na intenção de
obter lucro fácil às custas da
precarização/terceirização dos
serviços públicos.

Essa luta é de todos
nós. Não ao PL
257!!!

A PEC 241 e a tirania do governo
Mesmo ainda na interinidade, o governo Temer já conta como
‘favas contadas’ a saída definitiva de Dilma e, aproveitando a
onda inconsequente de desmonte do Estado Brasileiro, quer a
todo o custo aprovar projetos que prejudiquem a população,
os serviços e os servidores públicos. O que a PEC 241 apresenta
o que há de pior para as políticas sociais. Somente o amplo
debate com trabalhadores e entidades civis democráticas, bem
como a mobilização e a luta pode travar mais este ataque à
soberania do país.
Principais ataques contidos na PEC 241:
1) Estabelece limite para a expansão do financiamento na Saúde
e Educação, dentre outras.
2) Limita a política remuneratória dos servidores federais (sendo
que, nos estados, o PL 257 terá efeito semelhante), a título de
vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração,
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inclusive do previsto no inciso X do caput do art. 37 da
Constituição, exceto os derivados de sentença judicial ou de
determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em
vigor da Emenda Constitucional que instituiu o Novo Regime
Fiscal.
3) Suspende a criação de cargo, emprego ou função que implique
aumento de despesa na administração federal, dos estados e
Municípios.
4) Não permite alterações na estrutura de carreira dos Poderes
e Órgãos federais que impliquem aumento de despesa, tal como
foi proposto no PLP 257 aos servidores estaduais.
5) Veta a admissão ou a contratação de pessoal, a qualquer
título (inclusive por concurso público), ressalvadas as reposições
de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento
de despesa e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efetivos
(idêntico ao PLP 257).
Na saúde não é difícil imaginar que a atendimento pelo SUS
ficará mais restrito – como já tem anunciado o ministro da pasta
– e que os gestores públicos terão enormes dificuldades em

manter as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), com as
especialidades, assim como o programa Mais Médicos e o
SAMU, todas políticas que até então contavam com recursos
locais próprios (garantidos pela CF-1988) e com significativo
repasse de verbas da União.
Em suma, a PEC 241 altera profundamente a estrutura de
financiamento das políticas públicas de saúde e educação, e
todas as demais, retroagindo em mais de meio século a garantia
de direitos sociais previstos na Constituição – no caso da
vinculação de impostos à educação, ela foi instituída em 1946,
sendo que, em 1988, atingiu os percentuais até então
praticados.
Assim sendo, o combate à PEC 241 é essencial para manter as
políticas de inclusão social praticadas na última década, para
preservar e melhorar a qualidade dos serviços públicos e para
manter o caráter republicano de contratação de servidores
públicos, com a perspectiva de valorizar esses trabalhadores.
(Fonte: CNTE)

Queremos mais que “Pão e Circo”
Sem qualquer projeto de
gestão e nem mesmo
apresentar qualquer solução
para os problemas da mais
importante autarquia do País
– INSS – órgão responsável
pelo atendimento de 33
milhões de aposentados,
dispendendo mais de 480
bilhões anuais. O novo
Presidente do Instituto, nem
bem assumiu, não respondeu,
não atendeu e nem disse
quando irá cumprir os termos
estabelecidos no acordo de
greve, mas lançou a política de
pão e circo, com a proposta
do “INSS 360 graus, onde
promete percorrer o país
para conversar com os
servidores”.
Bem, se o ilustre
Presidente quer mesmo ouvir
os trabalhadores, vamos dar
nossa contribuição, porque
estes sofrem com a falta de
condições de trabalho, estão
órfãos com a extinção do
Ministério da Previdência que
se
transformou
num
puxadinho, uma minúscula e
insignificante secretaria
escondida no organograma
do Ministério da Fazenda, e
extremamente preocupados
com o aumento da demanda
de trabalho, com a campanha
insidiosa e mentirosa do
governo golpista – QUE A

PREVIDÊNCIA TEM DÉFICIT
NAS CONTAS e vai quebrar se
não for feita reforma para
aumentar a idade das
aposentadorias.
Todos
aguardam resposta sobre o
concurso público, pois sabemos
que no próximo período
milhares de trabalhadores
estarão se aposentando e, com
esta excrescência de revisão dos
benefícios de longa duração –
BILDS, feito a fórceps para
gratificar apenas uma categoria,
teremos aumento de demanda,
de trabalho.
Queremos saber também se
vai cumprir integralmente o
acordo de greve:
01) Solução para Jornada de
trabalho com 30 horas para os
trabalhadores;
02) Instalação do Comitê Gestor
para implantação do Plano de
Carreira que traga valorização e
profissionalização à Carreira dos
Seguro Social;
03) Imediato pagamento do
adicional de Insalubridade para
todos que estão amparados pelo
artigo 68 do RJU, por
trabalharem em ambientes com
agentes biológicos que fazem
mal à saúde;
04) Publicação do Decreto para
funcionamento das APS em
meio período por medida de
economia;

5) Melhores condições de
trabalho, implantando sistema
funcional e com equipamentos
de qualidade que permitam
atender o cidadão sem ser
obrigado a parar o serviço
quando os sistemas caem;
06) Solução para os problemas
da GDASS e mudanças nos
indicadores;
07) Solução para a questão da
reposição dos serviços da greve,
que as entidades entendem já
foi concluído este processo;
08) Solução imediata para os
problemas criados pelo governo
com a MP 739, que trará
milhares de trabalhadores para
virem fazer revisão de perícias
do BILDS nas agências do INSS
que, com certeza, vai aumentar
o caos nas unidades de trabalho.
Enfim, venha sim, senhor
presidente, e vai descobrir que
a vida dos trabalhadores que
estão nas Agências da
Previdência é de muito trabalho,
muito sofrimento e esta
categoria que atende milhões de
pessoas precisa ser reconhecida
e valorizada.
Com certeza vai descobrir
que
esta
categoria
comprometida
com
a
instituição precisa muito mais
pão e circo
que “pão
circo” (Maquiavel).
Precisa de melhores condições
para desempenhar seu trabalho,
precisa de reconhecimento e

respeito, para atender bem os
segurados que todos os dias
procuram as agências da
Previdência Social.
Portanto, o SINTSPREV/MG
orienta a todos os servidores
do Estado do Minas Gerais a
participarem ativamente das
reuniões com o Presidente do
INSS e sua equipe. Vamos
apresentar nossas demandas
históricas, e se de fato ouvirão
os servidores para proporem
soluções, vamos contribuir
com a nossa parte. Mas
poderemos fazer isto
antecipadamente enviando emails, mensagens de texto e
outras comunicações pelos
canais das redes sociais. Assim,
quando vierem, já poderemos
ter algumas soluções para os
infindáveis problemas.
Se todos juntos dermos a
nossa contribuição, alertando
a nova Direção sobre os
problemas, iremos de fato
ajudar na busca de soluções.
Esperamos que além de ouvir,
passem a agir para resolver as
demandas. Ao contrário do
ensinou Maquiavel: “os
trabalhadores do INSS
precisam mais do que “pão e
circo”.

A luta continua até
a vitória!
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CONQUISTAS DA GREVE
LEI Nº 13.324, DE 29 DE JULHO DE 2016
(Acordo de Greve de 2015)

SEGURO E SEGURIDADE SOCIAL

Não há vitória sem luta! Isso fica demonstrado nesta Lei
e que é fruto da histórica Greve de 2015. E não foi fácil essa
tramitação. As elites financeiras inescrupulosas, mancomunadas
com a mídia subserviente ao capital, tentaram de todas as
formas, colocar a população contra os servidores públicos,
principalmente na equivocada demonstração de que a totalidade
de alguns reajustes, em quatro longos anos, fossem

considerados apenas como se fossem implantados em 2016 e
isso, na visão míope desta mídia, seria suficiente para aumentar
o Déficit Orçamentário deste ano. E como é difícil lutar contra
essa gente de interesses escusos. Em momento algum essa
imprensa elitista procurou ser imparcial falando da nossa imensa
defasagem salarial e que esses 5,5% previstos para agosto/16 e
os 5% previstos para janeiro/17, não repõem nem 30% da
inflação do período. As entidades dos federais, entre elas a
FENASPS, não mediram esforços e recursos para convencer
deputados e senadores que, aprovando o PLC 33 (convertido
neste Lei 13.324), estariam fazendo justiça (parcial) aos
trabalhadores do serviço público.
Destacamos nesta Lei, a almejada Incorporação das
Gratificações, mesmo que em três anos (2017, 2018 e 2019)
faz justiça aos servidores que se aposentam e, nesta hora, veem
sua remuneração cair em quase 50%, fato este que está
prorrogando inúmeras aposentadorias, deixando servidores
doentes e alguns até morrendo por não conseguirem suportar
tamanha perda em seus salários.
Ressaltamos que foi fundamental a participação dos
servidores da nossa base (INSS, SAÚDE, TRABALHO, FUNASA)
na GREVE DE 2015 e que a continuidade da mobilização e da
luta foi em parte recompensada neste momento.
A íntegra desta Lei pode ser consultada no site do sindicato:
www.sintsprevmg.org.br

Análise das Leis nºs 13.324 e 13.326 - Acordos de Greve de 2015
No dia 29 de julho passado
foi sancionada a Lei nº 13.324,
de 2016, que materializa os
termos contidos em alguns dos
Acordos celebrados em 2015,
durante a greve de diversos
setores do funcionalismo
público federal, dentre os quais
aqueles relativos aos servidores
abrangidos pela Carreira da
Previdência, da Saúde e do
Trabalho (Ministério da Saúde,
Ministério do Trabalho e
Emprego e FUNASA), pela
Carreira do Seguro Social (INSS)
e vinculados ao Plano Especial
de Cargos da ANVISA.
Analisando os principais
dispositivos contidos na norma
legal em questão, podemos
destacar os seguintes aspectos:
a ))Qual
Qual o prazo de
validade do Acordo
celebrado em 2015

Os Acordos celebrados em
2015, alcançando as Carreiras
da Previdência, da Saúde e do
Trabalho (Ministério da Saúde,
Ministério do Trabalho e
Emprego e FUNASA), e do
Seguro Social (INSS), têm prazo
de validade de 2 (dois) anos,
prevendo a aplicação de
cláusulas econômicas em
agosto de 2016 e janeiro de
2017.
Já o Acordo que alcança os
servidores integrantes do Plano
Especial de Cargos da ANVISA
não possui cláusula dispondo
sobre o seu prazo de vigência,
ainda que suas cláusulas
econômicas também gerem
reflexos nos anos de 2016 e
2017.
b) Quando haverá reajuste
salarial?

Conquanto a norma legal
em questão não trate de direito
dos servidores a reajuste geral
de remuneração, previsto no
art. 37, X, da Constituição
Federal (que segue não sendo
observado pela administração
pública), seus dispositivos
promovem uma revisão dos
valores dos vencimentos básicos
da Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho (Ministério
da Saúde, Ministério do Trabalho
e Emprego e FUNASA), em
percentual de 5,9716% (cinco
virgula noventa e sete por
cento)
cento), com vigência a contar
de 1º de agosto de 2016
2016, e
de 5,2641% (cinco vírgula
vinte e seis por cento)
cento), com
vigência a partir de 1º de
janeiro de 2017.
A mesma norma legal, por
outro lado, também prevê o

reajuste dos vencimentosbásicos da Carreira do Seguro
Social (INSS), no percentual de
5,8666
(cinco
virgula
oitenta e seis por cento)
cento),
com vigência a contar de 1º
de agosto de 2016
2016, e de
5,31% (cinco virgula trinta
e um por cento)
cento), a contar de
a partir de 1º de janeiro de
2017.
Quando tratamos dos
servidores vinculados ao Plano
Especial de Cargos da ANVISA,
or sua vez, é preciso ter em
mente que a respectiva norma
legal (Lei nº 13.326/2016) prevê
um reajuste de 5,5% (cinco
virgula cinco por cento), a
contar de agosto de 2016, e
outro reajuste de 5% (cino por
cento), com vigência a contar
de janeiro de 2017. Este último
indice, contudo, está contido

