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Em 2017 vamos intensificar a luta
contra os ataques deste governo
ORGANIZAR OS TRABALHADORES NA LUTA CONTRA OS ATAQUES

DO PROJETO NEOLIBERAL E RETIRADA DE DIREITOS

N
o final do ano passado o
SINTSPREV-MG alertou a
categoria que em tempos
nebulosos indicavam que

2016 seria um ano de intensos ataques
contra direitos e conquistas do povo
brasileiro. Pois bem, as elites
exploradoras, não satisfeitas com a
derrota nas urnas em 2014, tramaram
a derrubada da presidente Dilma
através de um falacioso processo de
impeachment. Dilma foi derrubada do
poder e seu vice, o ilegítimo e golpista
Michel Temer, colocou no governo
mais de uma dezena de ministros
investigados por corrupção, com o aval
dos neoliberais PSDB, DEM, PPS, PSB,
PP, PR, PRB, PSD e outros partidos
coadjuvantes do golpe. Numa
escalada assustadora Temer, a serviço
dos banqueiros e mega-empresários
usurpadores das riquezas nacionais
deixaram a máscara da vergonha cair
e apresentaram toda espécie de
Projetos e PECs para retirar conquistas
do povo brasileiro, sobretudo aquele
mais carente. As mais nefastas PECs, a
55 e a 287 representam a volta do
Brasil ao período escravagista, com os
servidores, trabalhadores da iniciativa
privada e estudantes sendo
massacrados em seus direitos e
também fisicamente pela violência das
polícias militares dos Estados e do
Distrito Federal. E se levarmos em
conta as derrotas sinistras que
sofremos no vergonhoso Supremo
Tribunal Federal, e a parcialidade da
Operação Lava Jato vamos perceber
que estamos diante de um monstruoso
golpe pela retirada de direitos com o
congelamento das despesas por 20
anos e agora também com esse nefasto
projeto de Reforma da Previdência que
recebe da sociedade civil organizada

os piores e desqualificáveis adjetivos.
Não tenhamos dúvida que essa gente
que usurpa agora o poder fará de tudo
para colocar o povo brasileiro sob o
cabresto do neoliberalismo
avassalador. E nós, servidores do
Seguro e Seguridade Social e Trabalho
temos o dever de combater tamanha

desfaçatez destes pseudopolíticos
indo às ruas, protestando e
organizado, junto com outros setores
da sociedade e segmentos de
servidores e trabalhadores, uma
GREVE GERAL que devolva o poder e
direitos ao seu verdadeiro dono: o
povo brasileiro!

AO FINAL DE MAIS UM ANO,
DESEJAMOS A TODOS UM NATAL
PLENO DE HARMONIA E UM ANO
NOVO REPLETO DE NOVAS
CONQUISTAS. QUE A PAZ E A
HARMONIA FESTEJADAS
NO NATAL ESTEJAM
PRESENTES EM TODOS
OS DIAS DO SEU
ANO NOVO.

BOAS FESTAS!
FELIZ 2017

Quem é de luta, jamais desiste!
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AL CAPONE NO
PLANALTO CENTRAL
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Uma quadrilha está
instalada hoje no Palácio do
Planalto e Congresso
Nacional, o delator da
Odebrecht citou 43 vezes
como beneficiário de
corrupção o atual presidente
Michel Temer, os ministros
Eliseu (quadrilha) Padilha,
gentilmente chamado de
amigo do peito do presidente

da ANMP. Moreira Franco Infra
- Estrutura e os Senadores
Romero Jucá, Renan, Eunício
de Oliveira e as denúncias
atingem ainda José Serra e
Aécio Neves entre outros 326
parlamentares. É uma situação
totalmente absurda e surreal
um país à beira do precipício
sendo governado por um
presidente acusado por 43

crimes de corrupção,
aposentado aos 55 anos e
apresentou Proposta de
Emenda Constitucional 287/
2016 para reformar a
Previdência e obrigar os
brasileiros a se aposentarem
aos 65 anos de idade com 49
anos de contribuição.
Humilharam os ministros da
mais alta corte para manter
um outro gangster na
presidência do Senado com o
único objetivo de aprovar a
PEC 55 que congela salários e
investimentos por 20 anos.
Estes indivíduos deveriam
estar na cadeia, não
governando o País. Já está
passando da hora de todos
irmos para às ruas paralisar o
País e botar definitivamente
para fora o corrupto
presidente Temer e toda a
quadrilha que está no
comando da Nação.

O objetivo da PEC 55 é
congelar todos os programas
sociais, salários, investimentos
em Saúde e Educação para
fazer superávit fiscal e
aumentar a destinação de
recursos para pagamento de
juros ao sistema financeiro.
Para isso, ela estabelece um
teto para todas as obrigações
da União por 20 anos. Mas
valem apenas para programas
que beneficiam trabalhadores,
serviços públicos, não para
pagamento da Dívida Pública
que hoje consome 42.43% do
PIB, ou seja 3 bilhões por dia
1,34 trilhões anuais (conforme
explica o gráfico) Poucas
pessoas sabem que quando se
fala em despesa primária
estamos nos referindo a todas
as despesas de manutenção
do Estado (poderes Executivo,

Legislativo, Judiciário e
Ministério Público) e todas as
despesas com os serviços
públicos prestados à
população, exceto as despesas
com o pagamento de juros da
chamada dívida pública… A
PEC 55 deixa fora do teto as
despesas não-primárias que

são justamente as despesas
financeiras. Dessa forma, tudo
o que o país vier a crescer,
arrecadar e auferir em termos
patrimoniais ou econômicos
somente poderá destinar-se
aos gastos financeiros. Assim,
a PEC privilegia a destinação de
recursos para os gastos
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financeiros, ao mesmo tempo
em que sacrifica todos os
investimentos sociais. É o
maior ataque aos serviços e
servidores públicos que não
terão reajuste, concurso
público nem condições para
atendimento ao público, o que
levará a terceirização em todas
as áreas de trabalho, será o
caos total nos serviços
prestados à população. É um
absurdo que demonstra o total
descompromisso do governo
com as obrigações do Estado.
Por esta razão deram o golpe
parlamentar, não queriam
apenas tirar Dilma do cargo,
nem acabar com o PT, querem
mesmo é se apossar do total
controle do País, não tomar
nenhuma medida para
disciplinar os gastos abusivos
e financeiros do pagamento de
juros, juros sobre juros, swaps
cambiais ilegais, remuneração
de sobra de caixa dos bancos
(disfarçada de operações
compromissadas) e demais
mecanismos que têm gerado
a chamada dívida pública ao
longo dos anos e consomem
quase a metade do orçamento
federal todo ano, como
mostra o gráfico anexo, com
dados de 2015. Esses
mecanismos que geram dívida
pública sem contrapartida
funcionam como uma
engrenagem que,
continuamente, promove a
transferência de renda para o
setor financeiro privado.
Estatísticas do próprio Banco
Central demonstram que em
2015, apesar da
desindustrialização, da queda
no comércio, do desemprego
e da retração do PIB em quase
4%, o LUCRO DOS BANCOS
foi 20% superior ao de 2014,
e teria sido 300% maior não
fossem as exageradas
provisões que atingiram R$
183,7 bilhões, e reduzem seus
lucros tributáveis. É infame
incluir, no texto da
Constituição Federal, o
privilégio dos bancos, que são
o setor mais lucrativo do país.
A dívida pública nunca foi
auditada, como determina a

Constituição Federal, e,
conforme denunciado
inclusive por Comissões do
Congresso Nacional, é repleta
de indícios de ilegalidade,
ilegitimidade e até fraudes, tais
como a suspeita de renúncia à
prescrição, diversas
transformações de passivos
privados em dívidas públicas,
além de mecanismos
financeiros que geram dívida
sem contrapartida alguma ao
país ou à sociedade, a exemplo
das escandalosas operações de
swap cambial e operações
compromissadas, antes
m e n c i o n a d a s .
Adicionalmente, essa PEC 55
(241) deixa fora do teto a
garantia de recursos para
aumento de capital de
“empresas estatais não
dependentes”. Tais empresas
são as estatais recém criadas
para emitir debêntures, em
esquema semelhante ao que
atuou na Europa e quebrou a
economia grega e de outros
países europeus. A ex-
presidente do
P a r l a m e n t o
Grego, Zoe
Konstantopoulou,
participou de
audiência pública
no Senado
brasileiro, quando
p r o f e r i u
e m o c i o n a n t e
d e p o i m e n t o ,
detalhou o
esquema que
levou seu país ao
caos social e
econômico, e
declarou que
Estados não
foram feitos para
fazer negócio:
“Estados não são
companhias, ao
contrário, devem
ser garantidores
de direitos do
povo”. O PLS
204/2016, em
tramitação no
Senado, visa
“ l e g a l i z a r ”
e s q u e m a

semelhante ao que quebrou a
Grécia, e a PEC 55 (241)
privilegia a destinação de
recursos para esse esquema
financeiro ilegal enquanto
sacrifica a saúde, a educação,
a assistência, a segurança e
todos os demais gastos e
investimentos sociais. A PEC
55 (241) parte de diagnóstico
errado e propõe caminho
contrário ao que deveria ser
feito no país. É por isso que
importantes entidades têm se
manifestado publicamente,
por meio de Notas contrárias
a essa PEC, como a CNBB, o
COFECON, a Frentas, que
reúne entidades de
magistrados e carreiras do
Judiciário, institutos de
pesquisa etc. A Auditoria
Cidadã da Dívida protocolou
DENÚNCIA junto ao Senado
Federal, requerendo a sustação
de sua tramitação a fim de que
sejam verificadas as reais
consequências e graves danos
que essa PEC significará para

o país, antes de colocar regra
tão abrangente no texto
constitucional, e para valer por
20 anos! O Senado tem se
mostrado surdo a todas essas
manifestações, e no último dia
29/novembro/2016, a violenta
força policial contra
estudantes que vieram de todo
o país para se manifestar
contra essa PEC dos
Banqueiros mostrou que
grandes interesses estão por
trás dessa PEC. A história há
de mostrar. Cabe a todas as
pessoas que já enxergaram o
enorme dano que essa PEC
representa para a sociedade e
para o país continuar lutando
e pressionando senadores e
senadoras para que evitem
mais esse dano contra o nosso
país e digam NÃO À PEC DOS
BANQUEIROS! (FONTE: Maria
Lucia Fattorelli – Auditoria da
Dívida Cidadã http://
www.auditoriacidada.org.br/
blog/2016/12/02/pec-552016-
e-pec-dos-banqueiros/
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Supremo retira direitos e antecipa
reforma trabalhista

Neste brevíssimo balanço
está exposto um conjunto de
decisões do Supremo Tribunal
Federal (STF) que retirou direitos
dos trabalhadores. A Corte, com
seu ativismo político e
legiferante avança sobre direitos
trabalhistas e desequilibra ainda
mais as relações de trabalho no
Brasil. Para o diretor de
Documentação do Diap,
Antônio Queiroz parece haver
uma orquestração contra os
trabalhadores. A sociedade, as
instituições e as relações sociais
estão em crise no Brasil. Além,
é claro, das crises política e
econômica. Estas, aliás,
responsáveis pelas três
primeiras. Ninguém escapou.
Até o Supremo Tribunal Federal
está convulsionado pelas
turbulências oriundas desses
conflitos. Com certeza, fruto
dessas crises e pressões, nesse
último ano e meio, o STF tomou
decisões importantíssimas que
contribuíram para flexibilizar
direitos trabalhistas e precarizar
ainda mais as relações de
trabalho no Brasil. A continuar
assim, o governo não precisará
fazer reforma trabalhista. É o
que conclui o advogado
trabalhista Eduardo Surian
Matias, diante de tais fatos:
“não vai ser preciso a reforma
trabalhista como o governo
Temer pretendia, porque o STF
já está fazendo isso por ele”.
Então vejamos. Ultratividade,
direito de greve e
desaposentadoria As mais
recentes tratam de direitos
relevantes, como o de greve do
servidor, que agora se o fizer,
será punido com corte de
ponto, mesmo que seja para
defender, por exemplo, o direito
ao salário, se estiver atrasado. A
decisão foi no dia 27 de outubro.
O cancelamento, por liminar, do
princípio da ultratividade dos
acordos e convenções coletivas
de trabalho, contidas no
entendimento do TST, por meio

da Súmula 277, agora
cancelada. No dia 26 de
outubro, o Supremo decidiu
considerar ilegal a
desaposentadoria ou
desaposentação, que é a
possibilidade de o aposentado
pedir a revisão do benefício por
ter voltado a trabalhar e a
contribuir para a Previdência
Social. Precarização da Justiça do
Trabalho Houve uma drástica
supressão, na Lei Orçamentária
de 2016, de cerca de 30% das
verbas de custeio e 90% dos
recursos destinados para
investimentos na Justiça do
Trabalho. O responsável por isto
foi o então relator-geral da Lei
de Diretrizes Orçamentária,
deputado licenciado Ricardo
Barros (PP-PR). Esta decisão
precarizou sobremodo as cortes
trabalhistas regionais Brasil
afora. Prescrição quinquenal de
FGTS Em novembro de 2014, o
plenário do STF declarou a
inconstitucionalidade das
normas que previam prazo
prescricional de 30 anos para
ações relativas a valores não
depositados no Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS). O entendimento foi que
o “FGTS está expressamente
definido na Constituição da
República (artigo 7º, inciso III)
como direito dos
trabalhadores urbanos e rurais
e, portanto, deve se sujeitar à
prescrição trabalhista, de
cinco anos”. O inciso XXIX
fixa a prescrição quinquenal
para os créditos resultantes
das relações de trabalho.
Assim, se a Constituição
regula a matéria, a lei ordinária
não poderia tratar o tema de
outra forma. O direito dos
trabalhadores foi usado como
argumento para retirar direito
deles próprios. Permissão
para contratação de OSs na
Administração Pública Em
abril de 2015, o STF decidiu
confirmar a possibilidade de

entidades privadas conhecidas
como organizações sociais
(OSs) possam prestar serviços
públicos nas áreas de ensino,
pesquisa científica,
desenvolvimento tecnológico,
meio ambiente, cultura e saúde.
As OSs funcionam como
empresas privadas que se
aproveitam desses benefícios,
precarizando as condições
trabalhistas de funcionários que
deveriam ser públicos. A
decisão, portanto, admitiu a
terceirização no serviço público.
O nome, contudo, não ficou
como terceirização, mas como
prestação de serviços por meio
de OSs. PDV com quitação geral
O pleno do STF decidiu, em abril
de 2015, que, nos planos de
dispensa incentivada (PDI) ou
voluntária (PDV), é válida a
cláusula que confere quitação
ampla e irrestrita de todas as
parcelas decorrentes do
contrato de emprego, desde que
esse item conste de Acordo
Coletivo de Trabalho e dos
demais instrumentos assinados
pelo empregado. A decisão
reformou o entendimento do
Tribunal Superior do Trabalho no
sentido de que os direitos
trabalhistas são indisponíveis e
irrenunciáveis. Negociado sobre

a lei A decisão acima apenas
antecipou que o “Guardião da
Constituição” determinaria que
um acordo coletivo firmado
entre sindicato e empresa
prevalecesse sobre uma regra da
legislação trabalhista, a CLT.
Assim, adecisão publicada no
dia 13 de setembro deste ano,
do ministro Teori Zavascki,
reformou acordão do TST, que
havia derrubado acordo coletivo
por entender que os termos
acordados iriam contra regras
previstas na CLT. Para a Corte do
Trabalho, a supressão da verba
atenta contra os preceitos
constitucionais de garantia às
condições mínimas de proteção
ao trabalho. Diante de tais fatos,
o movimento sindical e a
sociedade precisam atuar para
reverter algumas destas
decisões, de modo a resgatar os
direitos suprimidos. E, ainda,
precisa dialogar mais com a
Suprema Corte para evitar que
esses movimentos perpetrados
pelo mercado/capital cheguem
sem que sejam detectados para
impedir que prosperam, como
aconteceu com a decisão sobre
a regra da ultratividade, por
exemplo. (Fonte: Marcos
Verlaine – Agência DIAP)
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Mais de 150 delegados, representando 16 Estados da
Federação participaram da Plenária Estatutária realizada dias 10
e 11 de Dezembro de 2016 em Brasília. Foi aprovado como
Plano de Luta participar de todas as lutas contra a Reforma da
Previdência e a PEC da morte, a 55. Foi definida a realização do
próximo Congresso da FENASPS em maio de 2017. A Fenasps
vai realizar Encontros para compor o Coletivo Nacional de
Comunicação e de Formação política e sindical. Em breve estará
disponível no site o Relatório com as resoluções.

Plenária estatutária da Fenasps
aprova plano de luta

A FENASPS - Federação Nacional dos Sindicatos de
Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência
Social, obteve importante vitória contra a Portaria Nº 05/2016
do Planejamento, que versa sobre a revisão da anistia da Lei
8878/94, no Ministério do Planejamento, no Congresso
Nacional, Ministério da Saúde, FUNASA, INSS e ANVISA, na
semana de 07 a 10 de Novembro do corrente onde, através
da mobilização da Comissão de anistiados da Fenasps
conseguiram a reversão da Portaria. Embora a reversão não
atenda a todas as categorias anistiadas, entendemos ter
conseguido uma importante vitória com a publicação do
Comunica Nº 557807 de 16/ 11/2016, que somente atinge
os trabalhadores anistiados até 2002. Os anistiados após 31
de dezembro de 2002, infelizmente, estarão atingidos pela
Portaria Nº 05/2016. A Fenasps juntamente com a Comissão
de anistiados continua na luta para que todos os servidores
atingidos sejam abrangidos pelo Comunica Nº 557808.
Embora tenhamos conseguido esta vitória a luta não cessa
aqui, o trabalho no Congresso Nacional, Planejamento, Casa
Civil, demais órgãos e nos Estados continua para que nenhum
servidor tenha seus direitos retirados. A Mensagem 557807
com o Memorando Circular nº 35 de 17/11/2016 pode ser
conferida no site do sindicato: www.sintsprevmg.org.br -
(Fonte: FENASPS)

Anistiados obtém vitóriaAnistiados obtém vitóriaAnistiados obtém vitóriaAnistiados obtém vitóriaAnistiados obtém vitória

contra o governocontra o governocontra o governocontra o governocontra o governo

O governo de Michel
Temer, o usurpador,
implementou grande
desmonte no Seguro,
Seguridade Social e Trabalho.
Além de extinguir o Ministério
da Previdência, também
transformou o Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE)
apenas em Ministério do
Trabalho (MT). Como sempre
faz, o governo coloca como
ministros pessoas que pouca
afinidade tem com o órgão
que deveriam administrar,
nomeia apenas para atender
ingresses políticos, nem
sempre republicanos. A atual
estrutura do MT é insuficiente
para atender a demanda da
população, e a FENASPS tem
cobrado reiteradamente
audiências com o Ministro
Ronaldo Nogueira, que é
deputado federal do PTB do Rio

Servidores do Ministério do TServidores do Ministério do TServidores do Ministério do TServidores do Ministério do TServidores do Ministério do Trabalhorabalhorabalhorabalhorabalho
em mobilizaçãoem mobilizaçãoem mobilizaçãoem mobilizaçãoem mobilização

Grande do Sul e, pelo
que apuramos não tem
autonomia para
negociar avanços para a
categoria. O mínimo
que se espera de um
ministro é que consiga,
pelo menos, conhecer
seu ministério. Nos
últimos anos, ocorreu
espécie de
‘encantamento’ e

nenhum ministro se dispôs a
negociar com os servidores do
MT. A situação é a pior possível,
faltam milhares de servidores
para recompor a perda de
recursos humanos e muitos
dos que lá estão, apesar de
resistirem por muitos anos,
parece que decidiram buscar
a aposentadoria porque a
conquista da greve de 2015, a
incorporação da GDPST,
amenizará as perdas futuras.
Como já dissemos, a
FENASPS, logo no início de
2017, estará voltando a
pressionar por abertura de
negociações efetivas que
atendam as reivindicações da
categoria. Lembramos ser
fundamental a mobilização
nos locais de trabalho para que
obtenhamos sucesso em
nosso pleito.
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E O FUTURO DO INSS?E O FUTURO DO INSS?E O FUTURO DO INSS?E O FUTURO DO INSS?E O FUTURO DO INSS?

Reunião da Fenasps com a Direção
do INSS para discussão do Teletrabalho

A reunião teve início com
a apresentação dos
componentes do GT
instituídos pela Portaria 1425/
2016 que trata do Teletrabalho
no âmbito do INSS. O projeto
apresentado é baseado no
modelo implementado no
TCU, CNJ e AGU e uma das
justificativas do uso deste
modelo é a maior facilidade de
aprovação pelos órgãos de
controle já que está em
efetividade nestes órgãos. A
proposta básica deste projeto
apresentado na reunião, será
disponibilizada para a
FENASPS na próxima semana
para divulgação. Logo a seguir
foi apresentado:

Conceito do
Teletrabalho:

O conceito apresentado é
de inovação, mais qualidade
de vida do servidor da
Previdência com trabalhos
realizados 100% em
plataforma digital, dentro ou
fora das dependências do INSS
exercido pelos servidores
efetivos do quadro de pessoal.

Premissas:

a)a)a)a)a) O trabalho será executado
100% em forma eletrônica
(VPN), sem necessidade de
qualquer interação presencial;
b)b)b)b)b) Os serviços serão expressos
por meio de procedimentos
padronizados; c)c)c)c)c) Aumento de
produtividade de serviço
expresso em unidade padrão
(pontos) a ser definida
posteriormente por área; d) d) d) d) d) A
definição dos serviços que
poderão ser executados por
teletrabalho ficarão a cargo
das respectivas diretorias; e)e)e)e)e) É
facultado a cada gestor da

unidade e a cada usuário a
adesão ao teletrabalho; f)f)f)f)f)
Quando da execução fora da
unidade compete ao servidor
providenciar e arcar com a
estrutura para realização do
teletrabalho, salvo o uso e
licença dos aplicativos e
programas do INSS, bem
como custo e
responsabilização; g)g)g)g)g) O
servidor deve estar disponível
para comparecer às
dependências do INSS sempre
que chamado dentro do
horário de funcionamento da
unidade;

Requisitos:

a)a)a)a)a) Existência do serviço
definido pela diretoria no
catálogo de serviços do
sistema; b)b)b)b)b) Cadastramento
pelo titular da unidade
mediante habilitação do
servidor e disponibilidade para
suporte e acompanhamento;
c)c)c)c)c) Proposta de máximo de
40% de servidores da unidade;
d)d)d)d)d) Funcionamento pleno dos
setores de atendimento ao
público interno e externo; e)e)e)e)e)
Pelo menos 1(hum) dia de
trabalho presencial por semana
previamente acordado.
Critérios de adesão: a) Critérios de adesão: a) Critérios de adesão: a) Critérios de adesão: a) Critérios de adesão: a) Não
estar em estágio probatório; b)b)b)b)b)
Cumprir prazos inicialmente

acordados e fixados; c)c)c)c)c)
Atender as convocações do
INSS; d)d)d)d)d) Apresentar trabalho
de qualidade dentro dos
prazos estipulados; e)e)e)e)e) Não ter
falta disciplinar.

O projeto piloto se iniciará
em 07/01/2017, em algumas
áreas e locais ainda a serem
definidos pela direção central,
com proposta de
encerramento em 31/03/
2017, conforme cronograma
estabelecido na Portaria. Os
representantes da Fenasps
apresentaram os seguintes
apontamentos, dentre outros:
a) a) a) a) a) A necessidade de divulgação
e criação de polos de discussão
com os servidores sobre o
projeto do teletrabalho antes
da implementação do plano
piloto, já que as entidades não
foram convidadas a compor o
Grupo de Trabalho; b)b)b)b)b)
Estabelecimento de critérios
objetivos para a escolha dos
servidores que poderão
participar do projeto de
teletrabalho, tendo em vista os
inúmeros casos de assédio por
parte dos gestores; c)c)c)c)c) Proteção
da jornada de trabalho de
forma a impedir que a
demanda de serviço obrigue o
servidor a trabalhar em
sobrejornada; d)d)d)d)d) Criação do
banco de pontos e a
verificação da proteção legal
para resguardar quanto a

responsabilização funcional ao
servidor que aderir ao projeto;
e)e)e)e)e) Necessidade de capacitação
dos servidores das unidades
que aderirem ao projeto; f)f)f)f)f)
Necessidade de
redimensionamento do fluxo
de atendimento presencial e
dos processos de trabalho,
expressando a real capacidade
de atendimento, em face de
nova forma de trabalho, tendo
como premissa que a função
do INSS é o Reconhecimento
de Direitos; g) g) g) g) g) Melhora na
qualidade dos sistemas e rede
tendo em vista as dificuldades
atualmente encontradas para
a realização das atividades; h)h)h)h)h)
Previsão orçamentária para
melhora do sistema e rede. A
Federação entende que os
projetos de inovação
tecnológica são importantes
como complemento, mas de
forma alguma substituem a
necessidade de servidores, que
são os responsáveis pela
análise de direitos dos
cidadãos. Ressaltou a
preocupação com a
valorização da carreira, cobrou
o cumprimento do acordo de
greve no que tange a formação
do Comitê Gestor da Carreira,
a convocação imediata dos
aprovados no último
concurso, novo concurso para
todos os cargos tendo em vista
a perspectiva de aposentadoria
de aproximadamente 14 mil
servidores. Por fim, a Fenasps
solicitou o acompanhamento
do projeto piloto para a
ampliação da discussão com a
categoria, visando que os
servidores possam se apropriar
e opinar sobre o tema, antes
da implementação. Na
avaliação que fazemos,
qualquer projeto de inovação
tem que está interagindo com
todos os setores do INSS,


