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Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor de arco-íris, ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação com todo
o tempo já vivido
(mal vivido talvez ou sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo,
remendado às carreiras, mas novo
nas sementinhas do vir-a-ser, novo
até no coração das coisas menos
percebidas (a começar pelo seu
interior) novo espontâneo, que de
tão perfeito nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha
ou qualquer outra birita,
não precisa expedir nem receber
mensagens (planta recebe
mensagens? passa telegrama?).
Não precisa fazer lista de boas
intenções para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar de arrependido
pelas besteiras consumadas
nem parvamente acreditar
que por decreto da esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de
pão matinal, direitos respeitados,
começando pelo direito augusto de
viver.
Para ganhar um ano-novo que
mereça este nome, você, meu caro,
tem de merecê-lo, tem de fazê-lo
novo, eu sei que não é fácil, mas
tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.

Carlos Drummond de Andrade

O Sintsprev-MG deseja a todos(as) um
bom Natal e um Ano Novo cheio de saúde,
paz e alegrias.
Que 2018, nossas lutas por melhores
condições de vida e saúde possam avançar
para que tenhamos uma sociedade mais
justa e fraterna!
Que nossa organização e mobilização
continuem sendo marcos para a
construção de um novo tempo!

Acompanhe ainda nesta edição:
Mobilização e a luta
impuseram uma
derrota ao governo
em 2017

INSS Digital - Qual
será o futuro para
os trabalhadores
do instituto?

Incorporação
da GACEN às
aposentadorias
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Ditadura

A ditadura ataca agora a UFMG
Por Luis Nassif

EXPEDIENTE

A notícia, agora de
manhã, diz que a Polícia Federal
invadiu a Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) levando em
condução coercitiva o Reitor e a
vice-Reitora, em uma operação
sintomaticamente
denominada
de
“Esperança
Equilibrista”,
comprovando o avanço político do
Estado de Exceção.
A operação visa apurar
desvios no Memorial da
Anistia, construído pela
UFMG. Assim como no
caso da UFSC (Universidade
Federal de Santa Catarina)
repete-se a combinação de
PF, Controladoria Geral da
União (CGU) e Tribunal de
Contas da União (TCU).
Há anos o Memorial
padece
de
problemas
burocráticos.
Problemas
administrativos, que demandam
análises
administrativas,
são
transformados em casos policiais,
para que se infunda o terror nas
universidades, último reduto da
liberdade de pensamento no país,
depois que a Lava Jato se incumbiu
de desmontar o PT e a Reforma
Trabalhista investiu contra as
centrais sindicais.
A história do Memorial é
bonita.
Todo o país que passou
por ditaduras tem movimentos
emblemáticos representando a luta
contra a repressão. O Brasil teve
mais de 50 mil pessoas anistiadas,
reconhecidas como perseguidas
pela ditadura e não tinha nenhum
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monumento.
A Comissão de Anistia, quase dez anos
atrás, lançou o projeto de Memorial
da Anistia, com verbas do Ministério
da Justiça e parceria com UFMG. A
ideia seria reformar o Coleginho e ali
fazer uma exposição permanente. E,
ao lado, um prédio para ser o acervo
da Comissão de Anistia.
Os problemas ocorreram
quando se analisaram as condições do
Coleginho, cuja estrutura, antiga, não
suportaria as reformas. Foi planejado,

então, a construção de um prédio
ao lado, que abrigaria o acervo e a
própria Comissão de Anistia.
Os valores, de R$ 19 milhões,
eram
perfeitamente
compatíveis
com a nova estrutura proposta.
Foram abertas três sindicâncias, no
Ministério da Justiça, no Ministério
Público Federal e na própria UFMG
apenas para apurar se houve imperícia
no projeto para o Coleginho, que não
levou em conta suas condições.
Com o impeachment, não
houve sequer nomeação do novo
presidente da Comissão de Anistia, e
as obras foram paralisadas.
Este ano, foi realizada uma audiência
pública em Belo Horizonte, na qual
se solicitou à UFMG que terminasse

Secretaria de Administração e Finanças: Cleuza Maria Faustino do Nascimento - MS/JF, Almir
Pereira Coimbra - MS/Pavão, Oneide de Oliveira
- MS/Uberaba. Secretaria de Organização: Sandra Maria dos Santos - MS/BH, Maria Aldenira
Veberling Frederico - MS/Teófilo Otoni. Secretaria de Aposentados e Pensionistas: Júlia Maria Vieira - INSS/BH, Eunice Pereira - INSS/Ponte
Nova. Secretaria de Assuntos Jurídicos: Maria
Helena da Silva - INSS/Curvelo, Temóteo de Souza
- INSS/Uberaba. Secretaria de Formação Sindical: Gleidson Nonato da Silva - MT/Divinópolis,
Cristina Maria Rocha Campos - INSS/Uberlândia.

o projeto. E foi recusado pela
óbvia falta de verbas que assola as
universidades federais.
A invasão da UFMG e
a condução coercitiva de oito
pessoas mostram três coisas. A
primeira, é que não há um fato
apurado e um suspeito preso.
Monta-se o velho circo de prender
várias pessoas, infundir terror na
comunidade, e obter confissões
sabe-se lá por quais métodos. A
segunda é que a morte do reitor da
UFSC não mudou em nada
os procedimentos.
Têm-se uma PF incapaz
de solucionar o caso do
helicóptero transportando
500 quilos de cocaína,
soltando
o
piloto
e
liberando o veículo em
prazo recorde e, agora, a
investida política contra a
segunda universidade. 		
A terceira, é que o nome
dado à operação – “Esperança
Equilibrista” – é claramente uma
provocação aos setores de direitos
humanos.
Esse
monstro
está
sendo
diretamente
alimentado
pelo
Ministro Luís Roberto Barroso,
do STF, que se transformou no
principal inspirador da segunda
onda repressiva dos filhotes da
Lava Jato.
Vamos ver quem são as
vozes que se levantarão para
denunciar mais esse ataque.
Fonte:
https://jornalggn.com.br/
noticia/a-ditadura-ataca-agora-aufmg-por-luis-nassif
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PREPARAR OS TRABALHADORES PARA LUTAS EM 2018

A mobilização e a luta impuseram uma derrota ao governo
em 2017. Agora é preparar os trabalhadores e derrotar a
Contrarreforma da Previdência em 2018
O governo ilegítimo sofreu
uma grande derrota em 2017. Após
um ano de embates em todo o país,
mesmo com toda corrupção da
base governista, Michel Temer não
conseguiu comprar votos suficientes
para aprovar a contrarreforma da
Previdência, que tem rejeição de 90%
da população brasileira. Os deputados
e senadores corruptos sabem que se
votarem não voltam mais e, portanto,
sem imunidade do cargo, vão acabar
atrás das grades.
Os parlamentares acreditam
que o carnaval e as
promessas de concessões,
que poderiam manter
algumas conquistas aos
Servidores Públicos, podem
dividir e desmobilizar os
trabalhadores. Afinal, a
promessa de liberar R$
500 milhões às centrais
sindicais da ordem teve
efeito reverso e na prática
mobilizou
a
GREVE
GERAL DO DIA 05 DE
DEZEMBRO.
No entanto, o
governo
subestima
a
capacidade de organização
e mobilização deste setor
da classe trabalhadora, que chamou
à luta mais de 40 milhões de pessoas
na Greve Geral de 28 de abril deste
ano e trouxe mais de 100 mil militantes
para ocupar e fechar Brasília em 24
de maio.
Desde então, os trabalhadores
permaneceram nas ruas sem tréguas,
realizando greves, atos, protestos,
ocupações, greves de fome, obrigando
o recuo desta base parlamentar
corrupta, que mesmo recebendo
bilhões de reais não teve coragem de dar
quórum para aprovar a contrarreforma
da Previdência em 2017.
Porém, a base governista vai
mover todas as forças do capital para
aprovar a PEC 287/2016 já no primeiro
semestre de 2018. Os parlamentares
estão prometendo iniciar o processo

de votação já a partir de 5 de fevereiro
com a leitura do texto e votação em
plenário no dia 19/02.
Com isso, a Diretoria Colegiada
da
FENASPS
orienta
todos
os trabalhadores do Seguro,
Seguridade Social e ANVISA a
intensificarem as mobilizações,
unificar as ações nos Estados, nas
cidades, para manter pressão total
sobre os parlamentares governistas.
Nas ruas fazendo atos,
distribuindo panfletos em locais
públicos, rodoviárias, pressionando

os parlamentares nos aeroportos,
compartilhando nas redes sociais,
organizando paralisações, fechando
vias e rodovias, realizando manifestos
em frente a casas, escritórios, sedes dos
partidos, enfim, não dar um minuto
de paz a esta quadrilha organizada
que compõem a base de apoio deste
governo corrupto e golpista, que está
retirando conquistas históricas dos
trabalhadores.
Direito de resposta contra
matérias da Rede Globo que
atacam servidores públicos e
fazem propaganda à Reforma
da Previdência
As entidades do Fórum das
Entidades Nacionais dos Servidores

Públicos Federais (FONASEFE) e do
Fórum Nacional Permanente das
Carreiras Típicas de Estado (FONACATE)
estão discutindo a convocação de
Caravanas para o próximo período
para convocar trabalhadores para lutar
contra a Reforma.
Esses dois fóruns elaboraram
documento
para
os
sindicatos
enviarem por e-mail e protocolar na
Rede Globo, e suas afiliadas em todo o
país, exigindo direito de resposta, uma
forma democrática de cobrar igual
espaço para mostrar o outro lado de
um enfoque jornalístico,
a matérias danosas à
Previdência Social e aos
servidores públicos. É
importante orientar aos
servidores que preencham
o documento, enviando-o
individualmente
para
contribuir nesta tarefa.
As matérias foram
veiculadas
nos
dias
4 e 5 de dezembro e
demonstram que a Rede
Globo sequer faz questão
de mascarar sua ofensiva
contra
os
servidores
públicos
privilegiando
os interesses do Banco
Mundial. Além disso, faz propaganda
inescrupulosa pela aprovação da
Reforma da Previdência. Veja abaixo a
íntegra das matérias:
Essa propaganda tem motivo:
segundo apurado pelo jornalista Paulo
Henrique Amorim, a maior empresa de
Previdência Privada no Brasil, principal
modelo de negócios que irá prosperar
com a aprovação da Reforma, pertence
ao grupo Mapfre. E o grupo Mapfre
pertence à Globo. Com isso é fácil
entender porque a Rede Globo faz
toda a propaganda possível para a
aprovação desta Reforma.
A VITÓRIA VIRÁ DA LUTA
UNIFICADA DE TODOS OS
TRABALHADORES!
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INSS DIGITAL

INSS ENTRA NA ERA DIGITAL - QUAL SERÁ O FUTURO
PARA OS TRABALHADORES DO INSTITUTO?

No
admirável
mundo
novo da tecnologia é impossível
hoje um cidadão viver sem utilizar
algum equipamento que não use
Inteligência Artificial, seja para fazer
saques, movimentar a conta corrente
bancária, pagar algum boleto.
Quanto mais se usa, mais aumenta
a capacidade do sistema em tornar
a todos dependentes das máquinas.
Finalmente o mundo virtual tornou se
realidade. É um processo inevitável no
mundo em que vivemos.
No Serviço Público, ao longo
das últimas décadas, dezenas de
incontáveis projetos já foram testados
para serem implementados. Inclusive
existe um projeto coordenado pelo
Ministério do Planejamento de fazer
todas as comunicações, contratos,
normatizações e publicações tudo
virtualmente com zero de emissão de
papeis. Em tese é assim que funciona
na maioria dos tribunais, não aceitam
mais processos físicos.
No
INSS/MPS,
desde
2007, tentam implantar projetos
semelhantes, em que pese todos
os problemas existentes no órgão,
a falta de equipamentos, péssimas
condições para trabalho nas agências
e os sistemas ultrapassados que mal
permitem que os servidores acessem os
programas para atender à população.
A novidade agora é o propósito dos
novos gestores em implantar a ferro
e fogo o projeto chamado de INSS
DIGITAL, base para o Teletrabalho.
Porém, como já dissemos antes,
falta combinar com todos os índios,

a população que utiliza e depende
dos serviços e os servidores. Pois as
experiências até o presente momento,
tem levado ao super acúmulo de
processos que foram protocolados,
os quais, via de regra, são analisados
e despachados por servidores, que
em finais de semana, corajosamente
integram os grupos de trabalho. Um
esforço extraordinário que nem de
longe equaciona os problemas do
INSS. E agora apresentaram uma
forma atabalhoada de regulamentar
o Teletrabalho sem sequer estar
devidamente em funcionamento o
INSS Digital. É importante que nenhum
servidor assine qualquer acordo,
convênio ou Termo de Opção sem
fazer antes consulta aos advogados
do sindicato ou profissional da
sua confiança, há várias questões
administrativas e legais a serem
consideradas.
A FENASPS (e o SINTSPREVMG), já apresentou várias propostas
à Direção do INSS na busca de um
caminho que chegue a solução.
Porém, cada presidente que assume
temporariamente o cargo, sempre
tem a ilusão de ser possível uma
solução mágica aos problemas. Para
atender a demanda, o INSS precisará
contratar mais de 15 mil servidores,
que é a projeção dos que poderão se
aposentar nos próximos 3 a 4 anos.
Todas as propostas até
a presente data, convênios com
Universidades, Sindicatos Rurais,
empresas, OAB, a exemplo do que
ocorreu no passado não equacionam

o problema.
Pois cada vez que as redes
de rádio e tv veiculam a propaganda
do governo de acabar com os
privilégios, aumentando a idade para
os brasileiros poderem se aposentar,
aumenta a corrida dos trabalhadores
para tentar salvar sua aposentadoria.
A Federação encaminhou a
Pauta de Reivindicação dos servidores
com pedido de audiência ao novo
presidente do INSS Francisco Paulo
Lopes que tomou posse e em sua
fala disse: "que a autarquia atende 50
milhões de segurados e 33 milhões
de beneficiários, além de contar com
mais de 32 mil servidores ativos e
1.680 agências de atendimento. Por
isso, disse ele, o desafio de prestar
um serviço ágil e transparente será
um dos pilares e a modernização do
instituto como uma das prioridades.
“Pretendemos implementar o INSS
Digital, além de dar apoio para a
modernização nas perícias médicas,
garantir celeridade nas concessões
dos benefícios e consolidar o processo
que vem sendo feito pelo MDS no
combate às fraudes”.
A Federação em diversas
oportunidades apresentou propostas
para o INSS organizar um grupo
de trabalho com representantes
do órgão e entidades sindicais, a
fim de discutir profundamente os
problemas existentes para buscar
soluções. Infelizmente, as ações dos
gestores até agora, têm se limitado a
construir paliativos temporários, pois
sabem que estão provisoriamente nos
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cargos, muitos sem nenhum poder
para exercer suas atividades, como
foi o caso do ex-presidente, que
foi tutelado por ações autoritárias
dos capangas da Casa Civil, que se
revezaram na Diretoria de Saúde do
Trabalhador se transformando na
eminência parda com o poder para
intervir onde quiserem. E desta forma
passaram a perseguir a categoria do
Serviço Social e outros profissionais,
fatos amplamente denunciados, sob
investigação no Ministério Público
Federal e Defensoria da Pública do
Distrito Federal.
O governo ainda não cumpriu
o Acordo de Greve, não regulamentou

o Comitê Gestor, não resolveu
os problemas da concessão do
Adicional de Insalubridade, recusou
as propostas para solucionar de vez
a questão da GDASS, que hoje tem
avaliação institucional de apenas 10
pontos e individual de 20 pontos,
uma vez que a Lei 13.324/2016,
estabeleceu esta fixa em 70 pontos.
Porém, continuam agindo como se
nada houvesse mudado e fazem
terrorismo com os servidores dizendo
que vão fazer descontos se não for
alcançada a meta estabelecida pela
gestão. Outra questão fundamental
que requer uma solução urgente é
a Jornada de Trabalho. Desde 2011,

estamos lutando e propomos como
solução regulamentar às 30 horas
para todos os servidores.
Os sindicatos e a Federação
farão seminários Estaduais e Nacional
para tratar destes temas. É importante
que os servidores participem e deem
suas contribuições nas propostas que
serão encaminhadas ao governo.
Enfim, são muitas as demandas
em aberto que iremos discutir com a
nova direção do INSS, porém nenhuma
solução ou reivindicação virá sem luta
e desde já orientamos os servidores
a fazerem as discussões preparando
para irmos à luta no próximo período.
Vamos ficar vigilantes.

ATO / MOBILIZAÇÃO

DIA NACIONAL DE LUTA TEM ATIVIDADES
EM MAIS DE 20 ESTADOS
Na luta para derrotar as
reformas neoliberais do governo
e a contrarreforma da Previdência
Social, trabalhadores de todo o país
realizaram atividades em mais de
20 Estados, dando uma lição aos
dirigentes traidores destas centrais,
que tentaram desmarcar a Greve
Geral convocada para o dia 05 de
Dezembro.
Apesar da compra da troca de
ministros, compra de votos gastando
bilhões de reais, este governo

Nenhum
direito
a menos!!!

corrupto e ilegítimo, ainda não tem
os 308 votos necessários para aprovar
esta reforma nefasta que retira
direitos dos trabalhadores, portanto
é reprovada por 90% da população
brasileira, só perde para reprovação
do presidente golpista Temer com
97% de reprovação popular.
Em todo o País ocorreram atos
unificados com a participação dos
trabalhadores da Saúde, Trabalho,
INSS e Anvisa. Inclusive em alguns
Estados houve Agências do INSS

fechadas, comprovando assim que,
apesar da propaganda mentirosa,
insidiosa e nazifascistas dos golpistas
autoritários, a população não vai cair
neste engodo e a luta vai continuar.
Não
recuaremos,
não
desistiremos, vamos sempre em frente
até a vitória da classe trabalhadora.
FORA TEMER COM EXPROPIAÇÃO
DOS BENS E PRISÃO DE TODOS
OS CORRUPTOS.
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GEAP

REUNIÃO DA FENASPS COM DIREÇÃO DA GEAP
SOBRE POSSÍVEL ACORDO NAS AÇÕES JUDICIAIS

Em reunião realizada em
novembro, entre a direção da FENASPS e
Direção da GEAP, nossos representantes
fizeram exposição sobre os aumentos
aprovados nos últimos dois anos (de
37,55% para o custeio de 2016 e de
23,44% para 2017), fato que resultou
em uma grande evasão de servidores do
plano. Grande parte desses assistidos
estão em tratamento continuado,
enquanto outros estavam há mais de
trinta anos no plano, e a saída desses
servidores ocorreu, pois tiveram que
optar entre ficar na GEAP/Saúde ou
prover sua subsistência.
Em seguida, os representantes
da Fenasps passaram a palavra para o
Dr. Luís Fernando, que fez as seguintes
considerações questões relativas ao
possível acordo, a ser celebrado entre a
FENASPS e a GEAP, versando sobre os
reajustes operados nas contribuições dos
servidores em 2016 e 2017.
A primeira destas ponderações diz
respeito à necessidade de tratarmos estes
reajustes – assim como aquele que ainda
está por vir, previsto para valer a partir
do início de 2018, ainda em estudos –,
de forma conjunta, eis que o impacto
final sobre as contribuições devidas pelos
servidores será maior (ou menor), de
acordo com o tratamento dispensado a
estes índices em sua totalidade.
Ainda neste sentido, pensamos
que as tratativas em torno deste eventual
acordo devem incluir as medidas que esta
Federação vem tomando em relação aos
aportes feitos pelo Governo (per capita
patronal), em que sustentamos que a
relação contributiva seja de 1/1 (para
cada Real pago pelo servidor, o Governo
deve pagar o mesmo Real), assim como os

reflexos das iniciativas jurídicas
que estamos para tomar
em relação às obrigatórias
contribuições da GEAP ao
Fundo Garantidor/ANS.
Outra questão que
gostaríamos
de
suscitar,
diz respeito à atratividade
esperada
ao
lançamento
do novo “REFIS”, sendo
importante
ressaltar
que,
na nossa avaliação, esta
atratividade estará diretamente
relacionada ao valor final que
as contribuições devidas por
estes servidores representarão após a
eventual negociação aqui tratada, sendo
também aqui certo que quanto menor
for este valor, maior será a adesão ao
REFIS e até mesmo o retorno direto de
pessoas à GEAP, com reflexos financeiros
positivos à Fundação.
Pois
bem,
feitas
estas
considerações iniciais, informamos que
a partir das impressões que tivemos na
reunião realizada com a Fundação em
agosto passado, e que entendemos
inicialmente que se referia à soma dos
reajustes de 2016 e 2017 – a Federação
consultou a categoria em seus fóruns
representativos, tendo sido autorizada
a apresentar à GEAP uma proposta de
acordo, a envolver as ações ajuizadas
em 2016 e 2017, no percentual máximo
de 23% (vinte e três por cento). Ou seja,
este percentual total de 23% (vinte e três
por cento) viria substituir os reajustes
aprovados pelo Conselho Deliberativo da
GEAP para os anos de 2016 e 2017.
No conjunto desta proposta, entendemos
ser fundamental que a GEAP reavalie,
com vistas à sua revogação, a existência
de “teto” contributivo, eis que este
mecanismo acaba impondo, em
não raros casos, contribuições
menores para assistidos com
renda mais elevada, o que também
impacta sobre as contribuições
finais de todos.
Reafirmamos que nossa
proposta seja submetida à
apreciação dos órgãos técnicos
da Fundação e pelo seu Conselho
Deliberativo e reiteramos nossa
firme intenção de buscar uma
solução negociada para os

reajustes em tela, o que fazemos com o
firme propósito de minorar os impactos
gerados
sobre
as
remunerações,
proventos e pensões dos assistidos.
Solicitamos ainda que a Fundação avalie
e aprove a protocolização de novo
pedido conjunto (FENASPS e GEAP), a ser
formulado nos autos das ações judiciais
em curso, requerendo a prorrogação
do prazo de suspensão das mesmas, de
modo a permitir que as negociações em
curso tenham tempo suficiente para sua
eventual conclusão.
Solicitamos ainda informações
sobre o novo financiamento dos débitos
dos assistidos para que os mesmos
possam retornar ao plano. O Presidente
do Conselho informou que essa matéria
está na pauta da próxima reunião do
Conselho e que inclusive junto com essa
proposta está a proposta de anistia, ou
seja, perdão da carência para retorno do
servidor.
O presidente do CONAD
informou que a GEAP contratou uma
empresa especializada em marketing
para fazer captação de novos clientes.
Ao ser questionado pelos dirigentes
da Federação do porque não utilizar
servidores do quadro o Presidente do
Conselho informou que já tentou e não
obteve um bom resultado.
Por fim, sobre a terceirização do
tratamento odontológico, o Presidente
do Conselho informou que o projeto
ainda é experimental e que os estados
que tiverem problemas em relação ao
atendimento devem encaminhar a GEAP
o ocorrido. Informou que a Empresa
PREVIDENT está aberta a todos e todas
profissionais que prestavam serviços a
GEAP anteriormente.
Diretoria Colegiada da FENASPS
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MSNP-MG

REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA SETORIAL DE NEGOCIAÇÃO
PERMANENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MSNP-MS)
Dia 21 de novembro de 2017 - Local: Núcleo estadual de Belo Horizonte/MG

A reunião teve início com
apresentação dos membros da bancada
do governo e da bancada sindical. Em
seguida foi concedida a palavra ao
Coordenador-geral de Gestão de Pessoas,
o senhor Pablo Marcos Gomes Leite,
Coordenador-Executivo da Mesa Setorial,
relatou algumas iniciativas realizadas
junto ao Ministério do Planejamento para
dirimir dúvidas referentes a incorporação
das gratificações, termo de opção para
quem não assinou em tempo hábil, acesso
ao programa utilizado pelo Ministério do
Planejamento e quais gratificações foram
consideradas para os cálculos. Houve
situações de servidores que receberam
valores pouco significativos - referente a
incorporação das gratificações - outros
foram diminuídos os valores e recebendo
valor a título de complementação.
Baseado em todos os pontos
relacionados, pelas entidades, e diante
da complexidade do tema solicitamos
que agende, urgentemente, audiência
com o Ministério do Planejamento com
participação da bancada sindical para
discussão dos assuntos acima.
Concursos Públicos: Em relação a
este ponto, foi colocado que diante do
quadro caótico em que se encontram
os Núcleos Estaduais em nível nacional
solicitamos, como medida emergencial,
que o Ministério da Saúde insista junto
ao Ministério do Planejamento, o mais
urgente possível a realização de concurso
público, pois nos próximos 2 (dois) anos
o MS ficará com mais de 70% (setenta
por cento) do seu quadro de pessoal
reduzido por causa do grande número
de servidores que estão para aposentar.
Segundo informações do Coordenador-

geral é de que tem colocado esse
tema nas discussões com Ministério do
Planejamento e que acena a possibilidade
de liberar concurso para o MS em 2019.
Ficou de solicitar aos Núcleos Estaduais
o dimensionamento da força de trabalho
em todos estados e baseado nesse
diagnóstico fazer nova solicitação ao
Ministério do Planejamento.
30 horas para todos: Diante da a
exiguidade de tempo, a Coordenação
Geral repassou esse tema para
detalhamentos dos informes no Grupo
de Trabalho que vai acontecer no dia
28/11, porém informou que encaminhou
a reivindicação de 30 horas para todos
os trabalhadores, inclusive para a área
meio, sem redução de salários, para
posicionamento do Ministro da Saúde.
Insalubridade: Uma equipe de médicos e
de segurança do trabalho, tem visitado os
estados para fornecer um laudo por meio
do Grupo Homogêneo de Exposição para
facilitar a concessão da Insalubridade aos
servidores que trabalham em ambiente
insalubre, principalmente os guardas de
endemias e agentes de saúde pública,
cedidos aos municípios que ao ser
deslocado de um município para o outro
automaticamente sai do contracheque o
adicional de insalubridade. Ainda sobre
esse assunto a FUNASA forneceu ao MS
laudos técnico realizados anteriormente
para contagem de tempo especial. A
Coordenação de Gestão de Pessoas
orienta aos trabalhadores do campo
que recebem insalubridade procurar a
Gestão de pessoas, no seu estado, para
preenchimento de requerimento para
fazer a contagem de tempo.

A bancada sindical solicitou da
Coordenação de Gestão de Pessoas a
confecção de protocolo sobre o tema
para padronizar esses procedimentos
em todos os Núcleos Estaduais.
Sobre os motoristas, que perderam a
insalubridade, foi demandado para a
Coordenação de Gestão de Pessoas
retornar aos contracheques destes
servidores, pois os mesmos transportam
inseticidas para o campo, e segundo
informação do Coordenador esses casos
serão resolvidos.
Gratificação de Atividades em Saúde
– Gratificação de Qualificação –
Gratificação de Titulação - Segundo
informação do Coordenador de Gestão
de Pessoas estas demandas estão sendo
debatidas no Ministério do Planejamento
e na reunião do Grupo de Trabalho de
Carreira e Jornada de trinta horas, dia
29/11, serão repassadas informações
mais detalhadas.
30 horas dos servidores cedidos/
POA-RS - Quanto ao documento
apresentado por Ana Lago, representante
do Sindisprev/RS, com informações de
que servidores estão sofrendo vários
tipos de assédios, sob a exigência de
cumprimento de jornada de 40 horas,
foi entregue a Secretária-Executiva da
MSNP/MS, Senhora Danielle para os
devidos encaminhamentos.
Haverá reunião entre o Ministério
da Saúde e o Ministério do Planejamento
para discutir pendências sobre o SIREF,
e a Coordenação ficou de verificar a
possibilidade de incluir a participação da
bancada sindical.
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GACEN

INCORPORAÇÃO DA GAC

NOTA INFORMATIVA nº 2-SEI/2017
1. Considerando a publicação
da Lei nº 13.324, de 29 de julho de
2016, que altera a remuneração de
servidores e empregados públicos,
bem como dispõe sobre gratificações
de qualificação e de desempenho; e
estabelece regras para incorporação
de gratificações às aposentadorias
e pensões; algumas orientações
fazem-se necessárias no que se
refere ao direito dos servidores deste
Ministério e de suas vinculadas. 2.
A Lei nº 13.324/2016 facultou aos
servidores ocupantes dos cargos de
Agente Auxiliar de Saúde Pública, de
Agente de Saúde Pública ou Guarda
de Endemias, do Quadro de Pessoal
do Ministério da Saúde ou do Quadro
de Pessoal da Fundação Nacional de
Saúde - FUNASA, desde que sujeitos
às regras dos arts. 3º, 6º ou 6º-A da
Emenda Constitucional nº 41, de 19
de dezembro de 2003, ou do art.
3º da Emenda Constitucional nº 47,
de 5 de julho de 2005, que tenham
realizado, em caráter permanente,
atividades de combate e controle de
endemias, em área urbana ou rural,
inclusive em terras indígenas e de
remanescentes quilombolas e áreas
extrativistas e ribeirinhas, de que trata
a Lei no 11.784, de 22 de setembro de
2008, optarem pela incorporação da
Gratificação de Atividade de Combate
e Controle de Endemias - GACEN,
observados o disposto em seus arts.
92 e 93, in verbis:
“Art. 92. No caso dos cargos de
que tratam o art. 54 da Lei no
11.784, de 22 de setembro de
2008, e os arts. 284 e 284-A da
Lei no 11.907, de 2 de fevereiro
de 2009, do Quadro de Pessoal do
Ministério da Saúde ou do Quadro
de Pessoal da Fundação Nacional
de Saúde (Funasa), é facultado
aos servidores aposentados e
pensionistas que estejam sujeitos
ao disposto nos arts. 3º, 6º ou 6º-A

da Emenda Constitucional nº 41,
de 19 de dezembro de 2003, ou no
art. 3º da Emenda Constitucional
nº 47, de 5 de julho de 2005, e
que tenham realizado, em caráter
permanente, atividades de combate
e controle de endemias, em área
urbana ou rural, inclusive em terras
indígenas e de remanescentes
quilombolas e áreas extrativistas e
ribeirinhas, ou atividades de apoio
e de transporte das equipes e dos
insumos necessários ao combate
e ao controle das endemias, optar
pela incorporação da Gratificação
de Atividade de Combate e
Controle de Endemias (Gacen) aos
proventos de aposentadoria ou às
pensões, nos termos dos arts. 93
e 94 desta Lei.. Parágrafo único.
A opção de que trata o caput
somente poderá ser exercida se o
servidor tiver percebido a Gacen
por, no mínimo, sessenta meses,
antes da data da aposentadoria
ou da instituição da pensão. Art.
93. Os servidores de que trata o
art. 92 podem optar, em caráter
irretratável, pela incorporação
da Gacen aos proventos de
aposentadoria ou às pensões nos
seguintes termos: I - a partir de 1º
de janeiro de 2017: 67% (sessenta
e sete por cento) da gratificação; II
- a partir de 1º de janeiro de 2018:
84% (oitenta e quatro por cento)
da gratificação; e III - a partir de 1º
de janeiro de 2019: o valor integral
da gratificação. Parágrafo único.
Aplica-se o disposto nos §§ 2º a 5º
do art. 88 e no art. 89 para a opção
quanto à incorporação da Gacen.
(...)”

3. Como requisito indispensável,
além de um dos cargos elencados no
caput do art. 92 e opção irretratável,
é necessário que o servidor tenha
percebido a referida gratificação
por, no mínimo, sessenta meses,
antes da data da aposentadoria ou
da instituição da pensão. 4. Desta
forma, as unidades de gestão de

pessoas, antes de notificarem os
servidores à formalizarem o termo de
opção constante no Anexo XCVII da
Lei nº 13.324/2016, devem verificar
se o servidor cumpriu o requisito
temporal exposto no parágrafo único
do art. 92, antes da aposentadoria
ou da instituição da pensão. 5. A
opção poderá ser feita pelo servidor
aposentado e pelo beneficiário de
pensão a qualquer tempo, todavia,
não haverá pagamento retroativo
àqueles que formalizaram opção
depois dos marcos temporais previstos
nos incisos I a III do art. 93 da Lei nº
13.324/2016, ou seja, a data em
que o percentual passará a ser pago,
importará, para fins de cálculo e
pagamento, a mesma data da opção,
sem gerar qualquer pagamento de
períodos anteriores. 6. A incorporação
da gratificação será gradual e deverá
respeitar o cálculo estabelecido no já
citado art. 93 da Lei nº 13.324/2016.
7. Desta forma, para o cálculo deverá
ser considerado o valor da gratificação
exigindo-se, para tanto, que o servidor
tenha recebido em algum momento
durante a atividade a Gratificação de
Atividade de Combate e Controle de
Endemias – GACEN, por no mínimo,
sessenta meses, antes da data da
aposentadoria ou da instituição da
pensão, no total de: a partir de 1º de
janeiro de 2017: 67% (sessenta e sete
por cento) da gratificação; a partir de
1º de janeiro de 2018: 84% (oitenta
e quatro por cento) da gratificação; e
a partir de 1º de janeiro de 2019: o
valor integral da gratificação. 8. Em
complemento, para a opção quanto
à incorporação da GACEN deverá ser
aplicado o disposto nos §§ 2º a 5º do
art. 88 e no art. 89, verbis:
“Art. 88. Os servidores de que trata
o art. 87 podem optar, em caráter
irretratável, pela incorporação de
gratificações de desempenho aos
proventos de aposentadoria ou de
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pensão, nos seguintes termos: (...)
§ 2o A opção de que trata o caput
deverá ser formalizada no momento
do requerimento da aposentadoria
ou, no caso de falecimento do
servidor em atividade, no momento
do requerimento da pensão. §
3o O termo de opção assinado
pelo servidor no momento do
requerimento da aposentadoria
condiciona a pensão que vier
a ser instituída. § 4o No caso
de falecimento do servidor em
atividade, o termo de opção
que venha a ser firmado por um
pensionista condiciona os demais,
ressalvada a possibilidade de os
demais pensionistas manifestarem
rejeição, a qualquer tempo, ao
termo firmado. § 5o Eventual
diferença entre o valor que o
servidor ou o pensionista receberia
antes da opção e o valor decorrente
da aplicação das regras dos incisos
I e II do caput será paga a título de
parcela complementar, de natureza
provisória, até a implantação das
parcelas subsequentes.”

9. Os servidores que ainda se
encontram ativos somente firmarão
o termo de opção no momento em
que requererem a aposentadoria e
condicionará a pensão que vier a ser
instituída. Já no caso dos servidores
que falecerem em atividade, a opção
deverá ser formalizada no momento
do requerimento da pensão pelo
pretenso beneficiário. 10. Há que
restar claro que a opção feita pelo
servidor aposentado condicionará a
pensão que vier a ser instituída, assim
como a opção feita pelo pensionista,
caso o servidor venha a óbito em
atividade, condicionará aos demais,
preservando-se a possibilidade de
qualquer dos beneficiários de pensão
objetar ao termo de opção firmado;
oportunidade em que o cálculo da
pensão levará em conta a opção feita
por cada um dos interessados. 11.
Para fins de aferição da diferença

entre o valor recebido anteriormente
e o valor devido após a aplicação das
regras dos incisos I e II do caput do
art. 88, conforme o disposto no § 5º
do art. 88 e no § 3º do art. 89 será
considerado o valor vigente em 1º de
janeiro de 2017. 12. Ressalta-se que
a opção de que tratam os artigos 88
e 89 somente será considerada válida
se atendida à formalidade legal, qual
seja: assinatura de termo de opção
constante no Anexo XCVII da referida
Lei (Anexo), indicando expressa
ciência do servidor, aposentado ou
pensionista quanto: a. a renúncia,
se for o caso, à forma de cálculo de
incorporação da GACEN reconhecida
por decisão administrativa ou judicial,
inclusive transitada em julgado; e b. a
renúncia ao direito de pleitear, na via
administrativa ou judicial, quaisquer
valores ou vantagens decorrentes

da forma de cálculo da GACEN
incorporada aos proventos, exceto em
caso de comprovado erro material.
13. Caso haja eventualmente o
pagamento em duplicidade de valores
referentes à referida gratificação,
devem as unidades de gestão
de pessoas deste Ministério nos
Estado rever administrativamente
a importância paga a maior, desde
que observado as determinações
constantes
das
Orientações
Normativas nº 04/2013 e 05/2013. À
consideração superior, com proposta
de minuta de Memorando-Circular
a ser encaminhada ao Subsecretário
de Assuntos Administrativos para,
em caso de aquiescência, dar
conhecimento desta.
Ana Júlia Rodrigues Lima - Chefe
da DINOR/Ministério da Saúde
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XV CONFENASPS

XV CONGRESSO NACIONAL DA FENASPS:
UMA VITÓRIA DA CATEGORIA
O XV Congresso Nacional da
FENASPS reuniu em Serra Negra/S.
Paulo mais de 2 mil trabalhadores e
trabalhadoras da Saúde, Trabalho,
Previdência, INSS e ANVISA de 21
Estados da Federação.
Foram 4 dias de intensas
atividades mostrando a disposição da
categoria em torná-lo um congresso
vitorioso que se encerrou as 21 horas
do dia 29.
Já na abertura do dia 26,
todas as Centrais Sindicais e entidades
convidadas fizeram sua saudação
ao Congresso: CSP CONLUTAS,
INTERSINDICAL, FASUBRA, PSOL,
PSTU, NOS/Alicerce, MAIS.
No dia 26 a mesa que abordou
a conjuntura também contou com
todas as indicações feitas por todas
as forças políticas e representantes
dos partidos PSOL e PSTU: Nildo
Ouriques, José Maria, Mauro Puerro.
Essa forma democrática e plural se fez
presente em todas as demais mesas
de debate (Reorganização Sindical,
das opressões) contemplando além
das correntes acima citadas, os
companheiros/as independentes de
Santa Catarina. 		
A coordenação das mesas
também foi formada respeitando
a diversidade da composição da
FENASPS. A participação dos delegados
e delegadas sobre os temas abordados
teve que ser readequada em função
do número dos debatedores em todas
as mesas, ficando para o dia 28, antes

do trabalho de grupo.
A condução do Congresso se deu de
forma democrática garantindo-se que
todas as forças políticas atuassem
como protagonista nos debates e
em todo processo credenciamento
dos Delegados e delegadas do
Congresso: LRP, Alicerce, Avançar,
Independentes SC, Intersindical e
PSTU. Importante registrarmos que
o Presidente da Comissão Eleitoral
foi um representante da Chapa Mais
Alicerce Ética CE.
A categoria aprovou o Plano
de luta com indicativo de adesão à
Greve Geral dia 10 de Novembro e
os mais de 1930 delegados inscritos
participaram da votação que elegeu
de forma proporcional a nova direção
da FENASPS.
Foram inscritas 4 Chapas
e o resultado é o seguinte: Chapa
1- 220 - 11,45% (Avançar na Luta
SP) / Chapa 2- 897. - 46,69 %( LRP/
independentes,
INTERSINDICAL
Instrumento de Luta Independentes
e PSTU) / Chapa 3- 599. - 31,18%
(Alicerce/NOS, MAIS) / Chapa 4- 158.
- 8,22% - Independentes SC / Branco:
39 / Nulos: 18 / Total 1931
Ressaltamos que nenhuma
das 4 chapas incorporaram delegados
e delegadas de partidos da base do
governo, nem de vinculados ao PT e
PCdoB, que não formaram nenhuma
chapa. Como o voto ainda é livre,
esses delegados e delegadas foram
liberados/as na hora da votação.

A direção da FENASPS
parabeniza todos os trabalhadores e
trabalhadoras dos Estados - SC - PR SP - ES- RJ - MG - DF - MT MS GO TO
BA SE PB PÉ CE RN PI PÁ MA e RS,
que fizeram este Congresso vitorioso,
apesar da conjuntura adversa. A
categoria fez a diferença. Queremos
ressaltar o retorno do SINDSPRES/RJ a
FENASPS.
Agora é seguir na luta
enfrentando os ataques do sistema
capitalista, construir o dia 10 de
Novembro de 2017 em unidade com
demais setores da classe trabalhadora
para impedir que a contrarreforma
trabalhista seja aplicada, derrotar
Temer e a contrarreforma da
previdência.
Parabéns
a
todos
os
trabalhadores
e
trabalhadoras
que constroem a luta do Seguro e
Seguridade Social”
FENASPS, 33 ANOS SEMPRE NA
LUTA EM DEFESA DA CLASSE
TRABALHADORA.
PARABÉNS À NOVA DIREÇÃO DA
FENASPS!
"OUTROS OUTUBROS VIRÃO,
OUTRAS MANHÃS, PLENAS DE SOL
E DE LUZ!"

