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nos efeitos financeiros resultan-
tes do cumprimento da Cláusu-
la Sexta, do Acordo respectivo,
que estabelece que a partir da-
quele mês a o vencimento-bá-
sico do servidor deverá represen-
tar 70% (setenta por cento) do
total remuneratório, o que se
dará mediante a incorporação
(aos seus valores) de parte subs-
tancial dos valores da GEDR,
que a partir de então  passará a
representar apenas 30% da re-
muneração.

Com isto, o incremento ve-
rificado nos valores dos venci-
mentos-básicos destes servido-
res, com vigência a partir de ja-
neiro de 2017, é a soma dos efei-
tos destas duas medidas, repre-
sentando um indice de cerca de
47% (quarenta e sete por cen-
to).

Ve frisar, por fim, que mes-
mo sendo levemente diferentes
entre sí, os indices “de reajuste”
refletem o que constou dos
Acordos de greve, pois se to-
marmos as tabelas constantes
daqueles instrumentos veremos
que os percentuais de variação
(nelas previstos) são iguais ou
pouco inferiores ao que acabou
constando dos textos legais.

c) Como serão reajustadosc) Como serão reajustadosc) Como serão reajustadosc) Como serão reajustadosc) Como serão reajustados
os valores dos pontos dasos valores dos pontos dasos valores dos pontos dasos valores dos pontos dasos valores dos pontos das
“gratificações de desem-“gratificações de desem-“gratificações de desem-“gratificações de desem-“gratificações de desem-

penho”?penho”?penho”?penho”?penho”?
Tanto os valores dos pontos

relativos à GDPST – Gratificação
de Desempenho da Carreira da
Previdência, da Saúde e do Tra-
balho (servidores do Ministério
da Saúde, do Ministério do Tra-
balho e Emprego e da
FUNASA), quanto à GDASS –
Gratificação de Desempenho de
Atividade do Seguro Social, de-
vida aos servidores administra-
tivos do INSS, e ainda a GDASUS
– Gratificação de Desempenho
de Atividade de Execução e
Apoio Técnico à Auditoria no
DENASUS, são reajustados aaaaa
partir de 1º de agosto departir de 1º de agosto departir de 1º de agosto departir de 1º de agosto departir de 1º de agosto de
2016, no percentual de2016, no percentual de2016, no percentual de2016, no percentual de2016, no percentual de
5,98% (cinco virgula no-5,98% (cinco virgula no-5,98% (cinco virgula no-5,98% (cinco virgula no-5,98% (cinco virgula no-
venta e oito por cento), e aventa e oito por cento), e aventa e oito por cento), e aventa e oito por cento), e aventa e oito por cento), e a
partir de 1º de janeiro departir de 1º de janeiro departir de 1º de janeiro departir de 1º de janeiro departir de 1º de janeiro de
2017, no percentual de2017, no percentual de2017, no percentual de2017, no percentual de2017, no percentual de
5,26% (cino vírgula vinte e5,26% (cino vírgula vinte e5,26% (cino vírgula vinte e5,26% (cino vírgula vinte e5,26% (cino vírgula vinte e

seis por cento).seis por cento).seis por cento).seis por cento).seis por cento).
Já os valores dos pontos da

GEDR – Gratificação de Efetivo
Desempenho de Regulação, de-
vida aos servidores integrantes
do Plano Especial de Cargos da
ANVISA, são reajustadas em
5,5% (cinco virgula cinco por
cento), em agosto de 2016, e
em outros 5% (cinco por cen-
to) a partir de janeiro de 2017.
Neste último caso, porém, há na
mesma data a incorporação de
parte substancial da GEDR aos
vencimentos-básicos, de modo
que o incremento em questão
não apeece expresso, ainda que
haja sido considerado na conta
final.

Em suma, os indices em
questão refletem o que constou
dos Acordos de greve.

d) Como serão reajustadasd) Como serão reajustadasd) Como serão reajustadasd) Como serão reajustadasd) Como serão reajustadas
os valores da GACEN e daos valores da GACEN e daos valores da GACEN e daos valores da GACEN e daos valores da GACEN e da

GECEN?GECEN?GECEN?GECEN?GECEN?

Tanto a GACEN – Gratifica-
ção de Atividade de Combate e
Controle de Endemias, devida
aos servidores integrantes dos
cargoscargoscargoscargoscargos de Agente Auxiliar de
Saúde Pública, Agente de Saú-
de Pública e Guarda de
Endemias, do Quadro de Pesso-
al do Ministério da Saúde e do
Quadro de Pessoal da Fundação
Nacional de Saúde – FUNASA,
quanto a GECEN – Gratificação
Esoecial de Atividade de Com-
bate e Controle de Endemias, de-
vidas aos servidores ocupantes
dos empregos públicos de
Agentes de Combate às
Endemias, no âmbito do Qua-
dro Suplementar de Combate às
Endemias, do Quadro de Pesso-
al da Fundação Nacional de Saú-
de – FUNASA, são reajustados
aaaaa partir de 1º de agosto de partir de 1º de agosto de partir de 1º de agosto de partir de 1º de agosto de partir de 1º de agosto de
2016, no percentual de2016, no percentual de2016, no percentual de2016, no percentual de2016, no percentual de
5,98% (cinco virgula no-5,98% (cinco virgula no-5,98% (cinco virgula no-5,98% (cinco virgula no-5,98% (cinco virgula no-
venta e oito por cento), e aventa e oito por cento), e aventa e oito por cento), e aventa e oito por cento), e aventa e oito por cento), e a
partir de 1º de janeiro departir de 1º de janeiro departir de 1º de janeiro departir de 1º de janeiro departir de 1º de janeiro de
2017, no percentual de2017, no percentual de2017, no percentual de2017, no percentual de2017, no percentual de
5,26% (cino vírgula vinte e5,26% (cino vírgula vinte e5,26% (cino vírgula vinte e5,26% (cino vírgula vinte e5,26% (cino vírgula vinte e
seis por cento).seis por cento).seis por cento).seis por cento).seis por cento).

Os índices em questão re-
fletem o que constou dos Acor-
dos de greve.

e) Como ficará a incorpo-e) Como ficará a incorpo-e) Como ficará a incorpo-e) Como ficará a incorpo-e) Como ficará a incorpo-

ração das “gratificaçõesração das “gratificaçõesração das “gratificaçõesração das “gratificaçõesração das “gratificações
de desempenho” aosde desempenho” aosde desempenho” aosde desempenho” aosde desempenho” aos

proventos de aposentado-proventos de aposentado-proventos de aposentado-proventos de aposentado-proventos de aposentado-
ria e às pensões?ria e às pensões?ria e às pensões?ria e às pensões?ria e às pensões?

As Leis nºs 13.324, de 2016
(artigos 88 a 91) e 13.326, de
2016 (artigos 28 a 30) institu-
em nova sistemática para a in-
corporação das chamadas “gra-
tificações de desempenho” aos
proventos de aposentadoria e às
pensões, alcançando gratifica-
ções como a GDPST (Ministério
da Saúde, Ministério do Traba-
lho e Emprego, e FUNASA), a
GDASS (INSS), a GDASUS (Au-
ditoria/DENASUS), e a GEDR
(PEC/ANVISA), dentre outras.

Trata-se de medida de suma
importãncia, reivindicada pelos
sindicatos e voltada a reverter,
ainda que em parte, os prejuí-
zos que vêm sendo sentidos pe-
los aposentados nos últimos
anos, em decorrência do reite-
rado desrespeito ao princípio da
paridade com os servidores em
atividade.

Segundo estas novas regras,
a incorporação das “gratifica-
ções de desempenho” aos
proventos e pensões não fica-não fica-não fica-não fica-não fica-
rá mais limitada a 50rá mais limitada a 50rá mais limitada a 50rá mais limitada a 50rá mais limitada a 50
(cinquenta) pontos, (cinquenta) pontos, (cinquenta) pontos, (cinquenta) pontos, (cinquenta) pontos, como
hoje ocorre, passando a
corresponder ao valor corres-
pondente à incidência do
percentual de 67% (sessenta e
sete por cento) sobre a médiamédiamédiamédiamédia
dos pontosdos pontosdos pontosdos pontosdos pontos percebidos pelo ser-
vidor nos últimos sessenta me-
ses de atividade (a contar de ja-
neiro de 2017); à incidência do
percentual de 84% (oitenta e
quatro por cento) sobre esta
mesma média (a contar de 1º
de janeiro de 2018); e à
oncodência do percentual de
100% (cem por cento) desta
média (a contar de 1º de janeiro
de 2019).

Assim, se a média de pon-
tos obtida pelo servidor for equi-
valente a 100 (cem), ele incor-
porará a gratificação nos
percentuais e prazos menciona-
dos acima, alcançando a
integralidade da gratificação em
janeiro de 2019.

Já se a media de pontos al-
cançar 90 (noventa), por exem-

plo, ele perceberá a gratificação
no valor correspondente a 60,3
(sessenta virgula três) pontos, a
partir de janeiro de 2017; a 75,6
(setenta e cinco virgula seis) pon-
tos a partir de janeiro de 2018;
e a 90 (noventa) pontos a partir
de janeiro de 2019.

Para fins de cálculo do valor
devido, será considerado o va-va-va-va-va-
lor do pontolor do pontolor do pontolor do pontolor do ponto correspondente
ao posicionamento do servidor
na tabela remuneratória, nanananana
data da aposentadoria oudata da aposentadoria oudata da aposentadoria oudata da aposentadoria oudata da aposentadoria ou
da instituição da pensão,da instituição da pensão,da instituição da pensão,da instituição da pensão,da instituição da pensão,
sendo que a partir da conces-
são inicial o servidor terá asse-
gurada a majoração do seu mon-
tante sempre que se modificar
o valor do ponto da respectiva
gratificação.

Deve ficar claro, por fim,
que mesmo decidindo pela apo-
sentadoria antes de janeiro de
2017, o servidor ainda assim
terá direito à nova forma de in-
corporação da gratificação de
desempenho respectiva, desde
que preencha as condições de
elegibilidade já mencionadas.
Nesta hipótese, e tomando-se
em conta uma aposentadoria
gerada em agosto de 2016, por
exemplo, teremos que nos me-
ses de setembro a dezembro
deste ano o servidor perceberá
a respetiva gratificação de de-
sempenho no valor correspon-
dente a 50 (cinquenta) pontos;
a partir de janeiro de 2017, en-
tretanto, ele passará a perceber
67% (sessenta e sete por cento)
do valor correspondente à mé-
dia da pontuação percebida nos
60 (sessenta) meses anteriores
à aposentadoria; a partir de ja-
neiro de 2018 passará a perce-
ber esta mesma vantagem à
base de 84% (oitenta e quatro
por cento) desta média; e, a con-
tar de 1º de janeiro de 2019, fi-
nalmente passará a receber
100% (cem por cento) da mé-
dia de pontos.

Quanto à opção do servidor
pela nova sistemática de incor-
poração da gratificação, esta de-
verá ser feita no momento nono momento nono momento nono momento nono momento no
requerimento da aposenta-requerimento da aposenta-requerimento da aposenta-requerimento da aposenta-requerimento da aposenta-
doria,doria,doria,doria,doria, caso em que a pensão
futura já ficará condicionada à
decisão do instituidor (ou seja,
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seguirá a mesma regra). Se, en-
tretanto, ocorrer o falecimento
do servidor ainda em atividade,
sem que houvesse ele manifes-
tado a opção em tela, caberá à
pensionista exercer tal direito nonononono
momento do requerimentomomento do requerimentomomento do requerimentomomento do requerimentomomento do requerimento
da respectiva pensão.da respectiva pensão.da respectiva pensão.da respectiva pensão.da respectiva pensão.

Para ter acesso à nova mo-
dalidade de incorporação das
“gratificações de desempenho”
o servidor deverá preencher as
seguintes condições:

a) Haver logrado a aposen-
tadoria ou a pensão (ou preen-
chido as condições para tanto),
na forma do disposto nos arti-nos arti-nos arti-nos arti-nos arti-
gos 3o, 6o ou 6o-A, dagos 3o, 6o ou 6o-A, dagos 3o, 6o ou 6o-A, dagos 3o, 6o ou 6o-A, dagos 3o, 6o ou 6o-A, da
Emenda ConstitucionalEmenda ConstitucionalEmenda ConstitucionalEmenda ConstitucionalEmenda Constitucional
no 41, de 19.12.2003, ouno 41, de 19.12.2003, ouno 41, de 19.12.2003, ouno 41, de 19.12.2003, ouno 41, de 19.12.2003, ou
ao art. 3o, da Emendaao art. 3o, da Emendaao art. 3o, da Emendaao art. 3o, da Emendaao art. 3o, da Emenda
Constitucional no 47, deConstitucional no 47, deConstitucional no 47, deConstitucional no 47, deConstitucional no 47, de
5.7.2005;5.7.2005;5.7.2005;5.7.2005;5.7.2005;

b) Optar pela nova forb) Optar pela nova forb) Optar pela nova forb) Optar pela nova forb) Optar pela nova for-----
mamamamama de incorporação de gratifi-
cações de desempenho aos
proventos de aposentadoria ou
de pensão, nos termos dos arts.
88 e 89, da Lei nº 13.324/2016;

c) haver percebidoc) haver percebidoc) haver percebidoc) haver percebidoc) haver percebido qual-
quer “gratificação de desempe-
nho” (independentemente da
denominação), por pelo me-por pelo me-por pelo me-por pelo me-por pelo me-
nos 60 (sessenta) meses an-nos 60 (sessenta) meses an-nos 60 (sessenta) meses an-nos 60 (sessenta) meses an-nos 60 (sessenta) meses an-
teriores ao da aposentado-teriores ao da aposentado-teriores ao da aposentado-teriores ao da aposentado-teriores ao da aposentado-
ria;ria;ria;ria;ria;

d) exercer a um dos card) exercer a um dos card) exercer a um dos card) exercer a um dos card) exercer a um dos car-----
gos públicos gos públicos gos públicos gos públicos gos públicos (ou haver exerci-
do, no caso de instituidor de
pensão) elencados nos Incisos I
a XXIV, do art. 87, da Lei nº
13.324/2016.

Já em relação aos servido-
res cujas aposentadorias ou pen-
sões já estavam em fruição em
29 de julho deste ano (data da
publicação da Lei nº 13.324/
2016), se estas aposentadorias
(ou pensões) preencherem as
demais condições de elegibilida-
de mencionadas acima, a opção
pela nova sistemática de incor-
poração da gratificação deverá
ser formalizada até o dia 31 de
outubro de 2018.

Aqui vale fazer um
parêntesis para lembrar que o
trabalho desenvilvido pelas en-
tidades sindicais representativas
dos servidores públicos conse-
guiu fazer com que o Congres-
so Nacional excluisse do texto da

Lei nº 13.324/2016 a exigência
– que existia no Projeto de Lei
original (e permanece na Lei nº
13.326/2016, que trata dos ser-
vidores do Plano Especial de Car-
gos da ANVISA) -, de vincular a
opção pela nova sistemática de
incorporação das gratificações à
renúncia, pelo servidor, aos be-
nefícios advindos de eventuais
decisões judiciais a ele mais fa-
voráveis, tratando sobre o mes-
mo assunto, ficando mantida
apenas a exigência de renúncia
quando se trate de vantagens
advindas de decisões administra-
tivas sobre o assunto, o que é
praticamente inexistente em ca-
sos tais, haja vista a uniformida-
de de procedimentos para a
concessão de apenas 50
(cinquenta) pontos no momen-
to da aposentação.

Ocorre, porém, que o for-
mulário contido no Anexo da Lei
13.324/2016 manteve a re-manteve a re-manteve a re-manteve a re-manteve a re-
núncia também de decisõesnúncia também de decisõesnúncia também de decisõesnúncia também de decisõesnúncia também de decisões
judiciais,judiciais,judiciais,judiciais,judiciais, o que se confronta
com a norma legal, além de fe-
rir a Constituição.

À vista disso, nos próximos
dias a Assessoria Jurídica da
FENASPS analisará a adoção de
medida judicial sobre o assun-
to, bem como orientará os ser-
vidores sobre como proceder no
momento da assinatura do do-
cumento de opção, de modo a
preservar o direito de discutir o
assunto nas esfera administra-
tiva e judicial..

Por fim, precisa ficar claro
que em razão da Lei haver limi-
tado a opção por esta nova for-
ma de incorporação das “grati-
ficações de desempenho” aos
cargos listados em seu art. 87,
Incisos I a XXIV, aqueles servi-
dores que não se encontrem
nesta condição (sejam ativos,
aposentados ou pensionistas)
não serão por ela beneficiados,
assim como não poderão exer-
cer o direito de opção aqueles
servidores cujas aposentadorias
(ou pensões) hajam sido conce-
didas com fundamento em ou-
tras regras previdenciárias que
não aquelas listadas nos arts. 3o,
6o ou 6o-A da Emenda Cons-
titucional no 41, de 2003, ou
no art. 3o da Emenda Consti-

tucional no 47, de 2005, e, ain-
da, que não hajam percebido al-
gum tipo de “gratificação de
desempenho” nos 5 (cinco)
anos anteriores à data da apo-
sentadoria (ou pensão), o que
exclui desta nova sistemática
uma parcela ainda significativa
de servidores.

Para estes casos, a Assesso-
ria Jurídica do Sindicato está es-
tudando as medidas judiciais ca-
bíveis, devendo divulgá-las aos
interessados nos próximos dias.

f) Como ficará a incorpo-f) Como ficará a incorpo-f) Como ficará a incorpo-f) Como ficará a incorpo-f) Como ficará a incorpo-
ração da GACEN aosração da GACEN aosração da GACEN aosração da GACEN aosração da GACEN aos

proventos de aposentado-proventos de aposentado-proventos de aposentado-proventos de aposentado-proventos de aposentado-
ria e às pensões?ria e às pensões?ria e às pensões?ria e às pensões?ria e às pensões?

No tocante à GACEN – Gra-
tificação de Atividade de Com-
bate e Controle de Endemias,
devida aos servidores integran-
tes dos cargos de Agente Auxi-
liar de Saúde Pública, Agente de
Saúde Pública e Guarda de
Endemias, do Quadro de Pesso-
al do Ministério da Saúde e do
Quadro de Pessoal da Fundação
Nacional de Saúde – FUNASA,
a Lei nº 13.324/2016 prevê nova
sistemática de incorporação aos
proventos e pensões, utilizando
as mesmas condições e prazos
já comentados em relação às
chamadas “gratificações de
desemepnho”.

Vale aqui, entretanto, o co-
mentário feito anteriormente
em relação à exigência de re-
núncia a decisões administrati-
vas ou judiciais – que neste caso
não foi alterada durante a
tramitação do Projeto de Lei pelo
Congresso Nacional - , de modo
que nos próximos dias a Asses-
soria Jurídica da FENASPS anali-
sará a adoção de medida judici-
al sobre o assunto, bem como
orientará os servidores sobre
como proceder no momento da
assinatura do documento de
opção, de modo a preservar o
direito de discutir o assunto nas
esfera administrativa e judicial.

g) Haverá alguma modifi-g) Haverá alguma modifi-g) Haverá alguma modifi-g) Haverá alguma modifi-g) Haverá alguma modifi-
cação no menor valorcação no menor valorcação no menor valorcação no menor valorcação no menor valor

(piso) a ser pago a titulo(piso) a ser pago a titulo(piso) a ser pago a titulo(piso) a ser pago a titulo(piso) a ser pago a titulo
de “gratificação de de-de “gratificação de de-de “gratificação de de-de “gratificação de de-de “gratificação de de-

sempenho”?sempenho”?sempenho”?sempenho”?sempenho”?

Apenas em relação à
GDASS – Gratificação de
Desemepnho de Atividade do
Seguro Social (servidores admi-
nistrativos do INSS), é que a Lei
nº 13.324/2016 traz previsão
legal para modificação no
“piso” da vantagem, que passa
dos atuais 30 (trinta) pontos para
70 (setenta) pontos.

Com isso, ainda que os cri-
térios de avaliação houvessem
parmanecido em 80% (oitenta
por cento) para a parte
institucional, e 20% (vinte por
cento) para a parte pessoal, o
fato é que uma vez apurada a
avaliação global do servidor
(institucional + pessoal) em de-
terminado período, e ainda que
esta resulte em nota inferior a 7
(sete), este servidor não poderá
perceber a vantagem em valor
menor que o equivalente a 70
(setenta) pontos.

Tal modificação, reivindicada
pelos sindicfatos, objetiva trazer
uma certa “estabilidade” aos
servidores no tocante à percep-
ção da gratificação em questão,
já que esta passa a oscilar ape-
nas no valor correspondente a
30 (trinta) pontos, já que os res-
tantes 70 (setenta) pontos se
tornaram “fixos”.
h) h) h) h) h) Quanto às progressõesQuanto às progressõesQuanto às progressõesQuanto às progressõesQuanto às progressões
funcionais do INSS, houvefuncionais do INSS, houvefuncionais do INSS, houvefuncionais do INSS, houvefuncionais do INSS, houve

modificação?modificação?modificação?modificação?modificação?

Sim, a Lei nº 13.324/2016
restabelece o prazo derestabelece o prazo derestabelece o prazo derestabelece o prazo derestabelece o prazo de
interstício das progressõesinterstício das progressõesinterstício das progressõesinterstício das progressõesinterstício das progressões
e promoções para 12 (doze)e promoções para 12 (doze)e promoções para 12 (doze)e promoções para 12 (doze)e promoções para 12 (doze)
mesesmesesmesesmesesmeses, ao tempo em que
determina que os servidores
prejudicados pelo anterior
interstício de 18 (dezoito) meses
sejam beneficiados por um
reposicionamento, que
observará um padrão para cada
interstício de doze meses,
contado da data de entrada em
vigor da Lei no 11.501, ou seja,
de 11 de julho de 2007, neste
caso com efeitos financeiroscom efeitos financeiroscom efeitos financeiroscom efeitos financeiroscom efeitos financeiros
a contar de janeiro de 2017,a contar de janeiro de 2017,a contar de janeiro de 2017,a contar de janeiro de 2017,a contar de janeiro de 2017,
sem retroatividade.sem retroatividade.sem retroatividade.sem retroatividade.sem retroatividade.
Logo, como ainda resta pagar a
estes servidores diferenças
mensais geradas a partir da
instituição do intersticio de 18
(dezoito) meses, as ações
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judiciais em curso, com este
objetivo, devem prosseguir,
devendo-se alertar aos
servidores que já estejam

cobertos por tais ações
(individuais ou coletivas) sobre
a necessidade de nelas
permanecerem e o cuidado para

que não ajuizem ações novas,
haja vista os prejuízos que
sofreriam com a prescrição de

Relatório da Audiência no Ministério do Trabalho
Os plantonistas da

Fenasps – (MG, PR, RS,
SC, SP e oposição DF) –
neste 2 de agosto,
estiveram em audiência
na Secretaria Executiva
do Ministério do
Trabalho (MT), para tratar
das demandas dos
servidores do órgão.

Fomos recebidos pelo secretário executivo adjunto, Luís Carlos
Barbosa, já que o secretário executivo, Carlos Lacerda, teve
que se ausentar para uma reunião emergencial. A Fenasps
relatou as demandas dos trabalhadores, e apresentou os dados
relativos às greves de 2010, 2012 e 2015, solicitando anistia
das mesmas.

O secretário adjunto, Sr. Barbosa, afirmou não conhecer
muito as questões dos servidores do MT, mas disse que o

GEAP, á beira dos CAOS, transfere conta
para os servidores

A GEAP vai completar 71 de existência em meio a uma crise
sem precedente, que poderá levar à insolvência deste patrimônio
construído integralmente com as contribuições de milhares de
trabalhadores,  para  terem atendimento à saúde. Tragicamente,
milhares de servidores que ao longo das últimas décadas
mantiveram em dia suas contribuições estão sendo expulsos do
plano em razão dos reajustes abusivos, sendo o último de mais de
37% nas contribuições.

No entanto, a maior tragédia da GEAP tem como causa a
má gestão, praticamente pelas constantes intervenções do governo,
que utiliza da conivência da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) e da indiferença do TCU, que não faz auditoria nas contas do
plano de saúde GEAP, mesmo sabendo de todas as falcatruas e
desvios praticados por estes gestores indicados pelos governos de
plantão, que transforma o plano de auto-gestão num cabide de
emprego dos seus correligionários.

A FENASPS, que havia conseguido decisão judicial liminar
que estabeleceu percentual de reajuste em 20%, mas
posteriormente teve os seus efeitos suspensos, entrou com recurso

ministro da pasta, Ronaldo Nogueira, está disposto a estruturar
a carreira desses trabalhadores e encaminhar o que for
possível, ainda que não saiba se o mesmo continuará no cargo
após a conclusão do processo de impeachment da presidente
Dilma Rousseff.

Ao final da reunião, o representante do MT solicitou que
a Fenasps fizesse um
dossiê desde 2010 até o
presente momento, com
todos os acordos de
greve para ver quais
pontos dos acordos e
reposições ficaram
pendentes. A Fenasps já
encaminhou o dossiê ao
MT e agora aguarda nova
agenda do MT.

e está aguardando julgamento. No campo da pressão política, a
FENASPS faz constante gestão junto à direção da GEAP, à Comissão
de Seguridade Social, aos parlamentares e órgãos afins, com
realização de atos em todo o país.

Todos que fazem parte do Plano de Saúde da GEAP, mais do
que nunca, precisam estar unidos numa frente única para não deixar
que os interventores levem o plano à bancarrota e a uma situação
de total insolvência. Bem como não aceitaremos pagar a conta de
incompetências administrativas, e dos desvios praticados por gente
que não tem nenhum compromisso com a boa gestão do plano,
bem como com milhares de vidas que dependem de atendimento
a sua saúde.

Lutando todos juntos vamos resgatar o patrimônioLutando todos juntos vamos resgatar o patrimônioLutando todos juntos vamos resgatar o patrimônioLutando todos juntos vamos resgatar o patrimônioLutando todos juntos vamos resgatar o patrimônio
que construímos para assegurar atendimento a nossaque construímos para assegurar atendimento a nossaque construímos para assegurar atendimento a nossaque construímos para assegurar atendimento a nossaque construímos para assegurar atendimento a nossa
saúde!saúde!saúde!saúde!saúde!

OBOBOBOBOBSERVSERVSERVSERVSERVAÇÃO:AÇÃO:AÇÃO:AÇÃO:AÇÃO: A GEAP está enviando boletos de cobrança
das diferenças de mensalidades nos meses em que tínhamos a
Liminar da Justiça. Até que haja uma decisão definitiva da Justiça,
estes boletos devem ser pagos para que não haja a interrupção nos
atendimentos médicos/hospitalares.

A GEAP é nossa!A GEAP é nossa!A GEAP é nossa!A GEAP é nossa!A GEAP é nossa!
VVVVVamos continuar lutando por ela!amos continuar lutando por ela!amos continuar lutando por ela!amos continuar lutando por ela!amos continuar lutando por ela!

Informamos que a Juíza da 22a VInformamos que a Juíza da 22a VInformamos que a Juíza da 22a VInformamos que a Juíza da 22a VInformamos que a Juíza da 22a Vara Fara Fara Fara Fara Federal de DFederal de DFederal de DFederal de DFederal de DF
ACAACAACAACAACATOU NOSTOU NOSTOU NOSTOU NOSTOU NOSSO PEDIDO na ação que discute o reajusteSO PEDIDO na ação que discute o reajusteSO PEDIDO na ação que discute o reajusteSO PEDIDO na ação que discute o reajusteSO PEDIDO na ação que discute o reajuste
de 37,5%, RESTde 37,5%, RESTde 37,5%, RESTde 37,5%, RESTde 37,5%, RESTABELECEU A COMPETÊNCIA DA JFABELECEU A COMPETÊNCIA DA JFABELECEU A COMPETÊNCIA DA JFABELECEU A COMPETÊNCIA DA JFABELECEU A COMPETÊNCIA DA JF, e, e, e, e, e
RESTRESTRESTRESTRESTABELECEU A LIMINAR pra limitar o reajuste a 20%.ABELECEU A LIMINAR pra limitar o reajuste a 20%.ABELECEU A LIMINAR pra limitar o reajuste a 20%.ABELECEU A LIMINAR pra limitar o reajuste a 20%.ABELECEU A LIMINAR pra limitar o reajuste a 20%.
Há, entretanto, uma decisão do TRF que pode nosHá, entretanto, uma decisão do TRF que pode nosHá, entretanto, uma decisão do TRF que pode nosHá, entretanto, uma decisão do TRF que pode nosHá, entretanto, uma decisão do TRF que pode nos
atrapalhar e prejudicaratrapalhar e prejudicaratrapalhar e prejudicaratrapalhar e prejudicaratrapalhar e prejudicar.....

EM TEMPO

parcelas anteriores a 5 (cinco)
anos.


