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Seguro e Seguridade Social

 Em Plenária Nacional reali-
zada dia 16 de Julho de 2017, mais 
de 140 servidores do INSS, Saúde, 
Trabalho e ANVISA fizeram um de-
bate sobre a crise do País e os pro-
blemas enfrentados pelos servidores 
nos locais de trabalho por falta de 
funcionários e condições para exer-
cer suas atribuições.
 As medidas adotadas pelo 
governo vão agravar as condições 
de trabalho, além de não atender 

as reivindica-
ções da cate-
goria cumprin-
do o Acordo 
de Greve de 
2015, resolver 
os problemas 
de jornada de 
trabalho, fazer 
reposição sala-
rial e contratar 
mais servidores 
para repor o 
quadro. Como 

nenhuma das conquistas da cate-
goria foi obtida sem muita luta, 
por unanimidade foi aprovado o 
INDICATIVO DE GREVE POR TEMPO 
INDETERMINADO a partir de 16 de 
AGOSTO de 2017.
 A FENASPS orienta os sindi-
catos para realizarem assembleias 
por locais de trabalho nos Estados 
para intensificar a mobilização e re-
alizar debates sobre as condições de 

trabalho e pautas de reivindicações 
e discutir o INDICATIVO DE GREVE 
POR TEMPO INDETERMINADO 
com seguintes eixos: 01) Reposi-
ção Salarial; 02) Cumprimento 
do Acordo de Greve; 03) Jorna-
da de 30 horas para todos os 
servidores; 04) Concurso Públi-
co Já; 05) Melhores Condições 
de Trabalho; 06) Contra a priva-
tização e o desmonte do Servi-
ços Públicos.

     Será realizada nova Plenária 
Nacional dia 05 de Agosto para ava-
liar as deliberações das assembleias 
Estaduais e Deflagração da Greve, se 
for esta a deliberação da categoria. 
A HORA DE LUTAR É AGORA! Por-
tanto, é fundamental que todos os 
servidores do INSS, Saúde, Trabalho, 
Previdência e Anvisa, tenham uni-
dade da categoria para garantir o 
atendimento das reivindicações dos 
trabalhadores.
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Plenária nacional da Fenasps das carreiras 
do Seguro Seguridade Social e Anvisa 
aprova indicativo de greve por tempo 
indetermindo a partir de 16 de agosto

Calendário de Atividades

18 de julho - Reunião na Diretoria de Gestão de Pessoas no INSS;
19 de julho - Reunião no Departamento de Relações de Trabalho no Serviço Público do 
Ministério do Planejamento;
4 a 6 de agosto - Reunião Ampliada do Fonasefe; 
4 de agosto - Reunião do GT-Fenasps da Seguridade Social;
5 de agosto - Plenária Nacional Extraordinária da Fenasps;
16 de agosto - indicativo de Greve Geral por tempo indeterminado;
Agosto a Setembro - tirada de delegados para o XV Confenasps a realizar na cidade
de Serra Negra/SP;
26 a 29 de outubro - Realização do XV Confenasps  - Serra Negra-SP.
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 Desde 2014 que o Brasil parece 
estar vivendo um período surreal, com 
a judicialização de tudo e de todos, 
com juízes se achando deuses e conde-
nando sem provas a alguns enquanto 
a outros, ‘os ungidos’, nem sequer so-
frem processos.

 Um consórcio golpista que de-
pos a ex-presidente disseminou a cor-
rupção em todas as esferas da Repú-
blica, com mais de 350 parlamentares 
investigados, formando a maior orga-
nização criminosa da história do Bra-
sil, aprofundando a crise no país, com 
consequências diretas aos trabalhado-
res que vão pagar a conta, retroagindo 
o Brasil à época da escravidão. Os ser-
vidores serão os próximos a sofrer as 
consequências.

 Para comprar a base na 
CCJ(Comissão de Constituição e Justi-
ça) e barrar seu impeachment, Temer 
pagou (às nossas custas) 15 bilhões de 
Reais. Imaginem quanto não vai gastar 
comprando a maioria do Plenário da 
Câmara.

 Por todo o País, sindicatos, fe-
derações, confederações e entidades 
da sociedade civil organizada fizeram 
a maior greve da nossa história, reali-
zando grandes atos em Brasília e pelos 
Estados. E prosseguimos na luta con-

tra essas reformas perversas da Previ-
dência, Trabalhista e Terceirização, que 
desmontam direitos e conquistas dos 
trabalhadores. Não é só no Brasil que 
há protestos, jornais do mundo inteiro 
apontam que as ‘reformas’ pretendi-
das por esse governo corrupto não vão 
levar o país ao desenvolvimento, mas 
ao aprofundamento das desigualdades 
sociais. E temos sim uma classe domi-
nante perversa e exploradora do capi-
tal e do trabalho, pois pagam salários 
ridículos e exigem esforço absurdo dos 
trabalhadores.

 É importante que os trabalha-
dores do INSS, da SAÚDE, do TRABA-
LHO, da FUNASA e da ANVISA estejam 
sempre buscando informações sobre a 
atual conjuntura do país e se engajan-
do nas lutas do sindicato para impedir 
que esse governo corrupto, a serviço 
do capital explorador e da agiotagem 
financeira, prossiga com essa política 
de desmonte não só de direitos e con-
quistas, mas da nossa própria história.

Corrupção destrói o País

Reivindicações

Governo não negocia nossas pautas 
de Reivindicações

Corrupção

30 horas para todos

Luta histórica em 
defesa das 30 

horas de trabalho  Embora a FENASPS tenha 
entregue em maio/17 as pautas 
de reivindicações aos respectivos 
ministérios da nossa base, até agora 
o governo não se dispôs a respeitar 
questões importantes dos nossos 
trabalhos, deixando que situações 
vexatórias aconteçam quando não 
toma conta da estrutura física dos 
prédios nem debate com a categoria 
Planos de carreira ou melhorias nas 
condições de trabalho. 
 Não podemos esperar muito 

de um governo atolado em denúncias 
(comprovadas) de corrupção e que se 
preocupa apenas em sobreviver para 
continuar alimentando a indústria do 
toma-lá-dá-cá de um congresso com 
maioria também corrupta. 
 Os trabalhadores podem 
conferir as Pautas de Reivindicações 
de seus respectivos ministérios no site 
do sindicato.
Acesse! www.sintsprevmg.org.br

A luta pela Jornada de 30 horas 
de trabalho faz parte da história dos 
trabalhadores do Seguro, Seguridade 
Social e ANVISA.

Consideramos importante as ini-
ciativas do governo para reduzir a Jor-
nada de trabalho, como as 35 horas 
para os servidores que trabalham na 
área meio. Porém a única forma de 
equacionar o problema de Jornada e 
a extensão e regulamentação das 30 
horas para todos os servidores.
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Seminário Pecúlio

I SEMINÁRIO NACIONAL DOS PECULISTAS 
FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

Data: 14 de julho
Local: Hotel Nacional – Brasília/DF
Estados Presentes: CE – GO/TO – 
MA - MG – PR - RJ – RN – RS - SC – SP 
e Oposição da BA e DF.
Número de participantes: 106

 A luz da convocação destinada 
a fazer análise e balanço da situação do 
plano de PECÚLIO FACULTATIVO hoje 
na FUNDAÇÃO VIVA PREVIDÊNCIA, a 
Fenasps realizou Seminário Nacional 
onde discutiu-se: 1) Análise e Balanço 
da situação da Viva Previdência; 
2) Previdência Complementar ou 
Previdência Pública; 3) Debates 
em relação a FENASPS ser ou não 
Instituidora de Plano de Previdência 
Complementar Viva Previdência – 
Eleição dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal; 4) Como ficará a situação dos 
Participantes do Plano Pecúlio Viva 
Previdência- Criação do VIVAPREV; 5) 
Encaminhamentos.
 A Fundação Viva de Previdência 
Completar é hoje uma empresa que 
disputa no mercado os planos de 
previdência complementar e tem sob 
a sua guarda dois planos: o GEAPREV 
(plano de previdência dos funcionários 
do GEAP/SAÙDE e dos funcionários da 
Fundação Viva) e o Pecúlio Facultativo 
(plano dos servidores).
 Os atuais conselheiros nos 
Conselhos Provisórios Ana Lago e 

Djalter Rodrigues apresentaram a 
situação atual da Fundação Viva e do 
Pecúlio facultativo pós intervenção da 
PREVIC. O Pecúlio Facultativo prevê em 
seu Regimento a Criação de um novo 
plano de Aposentadoria Programada 
para a qual os Peculistas devem optar 
em permanecer no Plano do Pecúlio 
Facultativo ou migrar para o novo 
plano – VIVAPREV, onde poderão levar 
todos os valores aportados através 
das mensalidades.
 O Seminário contou com a 
participação do Assessor Jurídico 
da Fenasps, Dr. Luis Fernando Silva 
que explanou aos participantes as 
questões relativas à Previdência Pública 
e Privada bem como do Instituidor 
dentro de um plano de Previdência 
Complementar Privada como é hoje a 
Fundação Viva. A Fenasps, por meio 
de sua Assessoria Jurídica, elaborou 
uma série de questionamentos à 
Direção Executiva da Fundação 
Viva, em relação aspectos jurídicos 
e consequências que envolvem a 
decisão de ser um Instituidor.
 Os atuais Conselheiros nos 
conselhos provisórios demonstraram 
que o Pecúlio conta atualmente com 
o valor de 2.557 bilhões aplicados em 
carteira própria em títulos públicos. 
Apontaram também que a Fundação 
não tem dívidas, está enxuta com 
uma taxa de administração das mais 

baixas do mercado. Na oportunidade, 
observaram que tal situação coloca a 
Fundação Viva em excelente situação 
no mercado, para absorver planos de 
previdência complementar e também 
associativos, expondo tais dados 
(balanços, relatórios, gráficos, etc.) e 
ressaltando que os mesmos estão à 
disposição dos Peculistas na página da 
Fundação – www.vivaprev.com.br
 Dando sequência ao Seminário 
foram apresentadas as candidaturas 
aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, 
referendadas pela FENASPS em 
seus fóruns, e que são compostas 
por duplas de servidores conforme 
nominata descrita ao final deste 
relatório.
 Cada dupla foi apresentada 
e discorreu acerca do compromisso 
da FENASPS e das candidaturas em 
trabalhar da melhor maneira possível 
dentro da legislação vigente e através 
de estudos, proporcionar atender as 
expectativas dos Peculistas.
 Aberto o debate foram 
esclarecidas a diversas dúvidas dos 
presentes, principalmente em relação 
ao processo eleitoral, ao recebimento 
das senhas, cadastro e perda ou não 
recebimento da senha. Em relação ao 
processo eleitoral foi informado que 
cada Peculista poderá votar em uma 
dupla para o conselho deliberativo e 
em uma para o conselho fiscal. Que os 
Peculistas receberão uma senha através 
do correio e por SMS (celular) nos 
endereços e telefones cadastrados na 
Fundação Viva. Quem não receber ou 
perder sua senha deverá enviar e-mail 
para: comicaoeleitoral@vivaprev.com.
br; ou então entrar na página da 
Fundação Viva: www.vivaprev.com.br 
no link fale conosco e solicitar senha; 
ou ainda ligar para 08007205600. Na 
dificuldade de contato com alguns 
desses meios, procurar os sindicatos 
de seu Estado ou a FENASPS.
 Também foram levantadas 
dúvidas em relação ao processo 
de migração. Tanto a Assessoria 
Jurídica quanto os representantes 
dos atuais Conselhos e os próprios 
candidatos, esclareceram as dúvidas 
e foi encaminhado um novo 
Seminário, Encontro ou Plenário de 
Peculistas para debater esse assunto 
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específico, visto que no momento os 
esforços devem estar voltados para o 
processo eleitoral, tendo em vista a 
importância da eleição para a garantia 
de que representantes isentos e 
comprometidos com os Peculistas 
estejam participando efetivamente 
dentro dos Conselhos.
 Boa parte dos participantes 
demonstraram indignação quanto as 
regras estabelecidas pelo interventor, 
seja nos coeficientes e percentuais de 
saque, seja nas dificuldades impostas 
para efetiva gestão dos fundos a 
partir da representação eleita pelos 
Peculistas, e também pela completa 
insegurança de um dia poderem ter 
acesso aos recursos que são seus 
a partir tábua de expectativa de 
vida atualmente apresentada pela 
Fundação.

 A Fenasps orienta aos 
Peculistas que não tomem nenhuma 
decisão individual, não assinem 
nenhum documento ou opção sem 

consultar seu sindicato estadual ou a 
Federação, até novas orientações ou 
convocação de um novo evento de 
Peculistas.

 Como sabido, em 2016, a 
FENASPS ingressou com ação judi-
cial em face da GEAP no sentido de 
discutir a abusividade do reajuste 
promovido no percentual anuncia-
do de 37,55%. Foi deferida liminar 

Fenasps restabelece a liminar sobre aumento abusivo da GEAP 
para estipular aumento em percentual 
menor ao anunciado pela GEAP.

 Contudo, essa liminar foi sus-
pensa, em razão da Reclamação Cons-
titucional nº 23.758 ajuizada pela 
GEAP, o que autorizou a referida ins-
tituição a voltar a cobrar o percentual 
de 37,55%.

 Ocorre que a Reclamação da 
GEAP junto ao STF foi improvida/cas-
sada.

 ASSIM, A LIMINAR FAVORÁ-
VEL INICIALMENTE CONCEDIDA PARA 
A FENASPS SERÁ RESTABELECIDA EM 
BENEFÍCIO DA CATEGORIA!

 Dessa forma, a FENASPS 
está tratando administrativamen-
te com a GEAP, em Brasília, sobre 
como se dará o cumprimento da 
liminar, de modo que isso ocorra 
com a maior celeridade possível.

 A Fenasps exigiu nas nego-
ciações o cumprimento da Liminar 
a partir de julho/2017 para paga-
mento em agosto. Orientamos aos 
assistidos da GEAP a ligar e verificar 
junto a Fundação a informação se 
a mesma está contemplada na Li-
minar.

Atos / Mobilizações

Servidores da base da Fenasps fazem atos nos 
ministérios da Saúde e do Trabalho e na Anvisa para 

cobrar respostas às pautas da Campanha Salarial 
entregues em maio  
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Presentes: Fenasps: Moacir Lopes 
(PR), Deise Lúcia (SP), Lídia de Jesus 
(BA), José Campos (RS), Thaize 
Antunes(SP), Eduardo Franco (SP), 
Cleuza Faustino (MG), Sebastião 
Oliveira (PR), Carlão (DF), Goreti dos 
Santos (SC).
Diretor de Gestão de Pessoas: 
Thiago Andrigo Vesely, e a diretora 
substituta, Mônica Arcoverde.

 Na abertura da reunião,os 
representantes da FENASPS 
reapresentaram os pontos da pauta 
de reivindicação dos servidores, 
apresentada pela Federação, que não 
foram atendidos: 01) Cumprimento 
do Acordo de Greve, REAT, Jornada 
de Trabalho, Comitê Gestor; 02) Os 
direitos dos Servidores no projeto INSS 
Digital; 03) Pauta de Reivindicação: 
Campanha Salarial 2017; 04) 
Prorrogação do Ciclo IMA/GDASS e 
05) Projeto de 35 horas de trabalho 
para setores que não estão na jornada 
de 30 horas.
 Diante das diversas versões 
sobre a implantação dos novos 
projetos e considerando que diversas 
resoluções precisam ser tomadas 
em outras instâncias, propusemos a 

Audência no INSS

Fenasps reafirma luta pelas 30 horas para todos 
em reunião na DGP/INSS 

realização de uma reunião conjunta 
com o Presidente do INSS e Diretoria 
Colegiada, a fim de dirimir as dúvidas 
e buscar soluções sobre as mudanças 
nos processos de trabalho, além da 
solução das questões pendentes como 
pagamento da GDASS, Adicional de 
Qualificação, ampliação de turnos 
para as PEXs, Comitê Gestor de 
Carreira, REAT, Ciclo da GDASS, INSS 
DIGITAL, TELETRABALHO, Concurso 
Público e as relações trabalhistas para 
os servidores que forem inseridos no 
teletrabalho.
 Informamos que após as 
reuniões realizadas com os técnicos 
da DIRAT sobre o INSS Digital, bem 
como a divulgação do balanço sobre 
a implantação do INSS Digital do 
projeto Piloto na GEX em Mossoró/
RN, faz-se necessário aparar as arestas 
de como está este processo.
 Na reunião com os 
representantes da Diretoria de 
Atendimento e equipe técnica que está 
desenvolvendo o projeto INSS Digital, 
foi afirmado à Federação que “a partir 
de agosto de 2017, estarão sendo 
implantados 5 polos experimentais 
por Superintendência, ou seja, 25 
unidades do INSS, trabalhando no 

novo modelo. Que em princípio 
consiste em fazer o protocolo com a 
digitalização dos documentos, seja nas 
APS ou em parcerias via cooperação 
técnica com Sindicatos, Prefeituras, 
Empresas e outras organizações. Na 
avaliação dos gestores do projeto 
estarão equacionando uma demanda 
de 93 anos da Previdência. E a 
implantação deste sistema não está 
vinculada ao Teletrabalho,que será 
um outro projeto a ser implantado".
 O diretor da DGP foi enfático 
ao afirmar que " a área de Gestão 
de Pessoas cuidará da parte de 
capacitação de pessoal para fazerem 
o Teletrabalho, pois não é um 
processo simples, já que precisam de 
um regramento e os trabalhadores 
envolvidos precisam compreender as 
complexidades do trabalho em casa". 
E existe um grupo de estudo técnico 
elaborando as orientações, que estarão 
prontas com previsão de implantação 
nos locais que se enquadrem nas 
condições que forem estabelecidas, 
como a área-meio a partir de 1°de 
agosto/17. No entanto,nas APS a 
responsabilidade de implantação está 
a cargo da DIRAT.
 Informou ainda que na 
reunião da Diretoria Colegiada 
ocorrida no último dia 13 de junho 
foram constituídos três Grupos de 
Trabalho (GTs) institucionais sem a 
participação de nenhuma entidade 
classista: 1) GT para discutir 35 
horas com sobreaviso, baseada em 
experiências de outros ministérios e 
a exemplo do Judiciário e da Receita 
Federal. Em fase de conclusão em  
ajustes internos, com previsão para 
implantação 01/08. Afirmou que  se der 
certo no INSS,  poderá será a primeira 
experiência no Executivo; 2) Liberação 
de pontos para os Gerentes, que 
depende de conversas internas com o 
Ministro do Planejamento; 3) Banco de 
horas - depende de ajustes no SISREF. 
Embora o diretor tenha explicado 
as tarefas dos grupos técnicos, não 
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explicou ainda como ficará a relação 
trabalhista dos funcionários que 
aderirem ao teletrabalho, afirmando 
que as normativas sobre isso estão 
sendo tratadas no grupo técnico para 
posterior divulgação. Em relação às 
cláusulas não cumpridas do acordo 
de greve de 2015 e a pauta de 
reivindicações, confirmou que estas 
demandas deverão ser tratadas com 
a Presidência e Diretoria Colegiada, 
onde serão tratadas das demandas 
pendentes e das controvérsias sobre 
a implantação do INSS DIGITAL x 
TELETRABALHO.
 Sobre a jornada de 35 horas 
de trabalho na área-meio e unidades 
que não fazem parte do REAT, explicou 
que o grupo está concluindo os 
estudos para parecer da Procuradoria 
e análise da Presidência do INSS que 
caberá baixar as normas autorizando. 
Estando devidamente concluído, esta 
nova jornada poderá iniciar-se a partir 
de 1° de agosto.
 Esta jornada consiste em 7 
horas de trabalho com 15 minutos 
de descanso e 01 hora de sobreaviso, 
ficando a critério do gestor fazer a 
convocação do servidor conforme a 
necessidade de serviço.
 Estão definindo como 
equacionar a norma para CCT - FG, 
gerentes de APS possam cumprir 
esta jornada de 35 horas. E ainda 
como liberar o SISREF para Gerentes 
Executivos. 
 A priori, a instituição pretende 
colocar aproximadamente 130 APS 
que não preenchem as condições 
para o turno estendido possam estar 
no turno de 35 horas com sobreaviso 
de 01 hora.
 Os representantes da 
Federação disseram que existe um 
grupo que estava discutindo a questão 
do REAT e a jornada de trabalho, que 
defendemos as 30 horas para todos e 
que existe legislação para isso, inclusive 
já funcionava em turno ininterrupto 
com base no Decreto 1590/95. 
 No acordo de greve de 2015 , 
foi estabelecida a busca com urgência 
para solucionar a situação das APS 
que estão fora do turno estendido, e 
elaborada Nota Técnica embasando 
o funcionamento de unidades do 
PEX e com número reduzido de 
servidores em Turno Único por medida 

de economia. Reiteramos que seja 
reapresentada proposta ao Ministro 
do Planejamento para que todas as 
APS tenham funcionamento em 30 
horas semanais de trabalho. Isso 
já foi negociado e coloca todos os 
trabalhadores das agências na mesma 
jornada.
 E voltamos a insistir na 
necessidade de Concurso Público, 
para reposição da força de trabalho, 
bem como que sejam convocados os 
aprovados no último concurso que 
estão aguardando.
 Sobre a concessão do 
Adicional de Insalubridade, após 
a publicação da Nova Orientação 
normativa que não exige como 
condição a necessidade do contato 
pessoal, surgiu outro problema que 
são os laudos técnicos das condições 
de trabalho. Muitos servidores que 
estão no mesmo ambiente de trabalho 
estão sendo retirados o adicional 
de insalubridade. Como existem 
problemas da aplicabilidade, ficou 
acertado que todos os problemas dos 
Estados serão encaminhados para a 
Diretoria de Gestão de Pessoas. 
 Sobre a questão da progressão 
dos dirigentes liberados de ponto 
para mandato classista, afirmaram 
que estão cumprindo a orientação 
da Procuradoria, que o liberado tem 
direito a progressão, com base no RJU 
que estão em efetivo exercício. Em 
relação às pendências dos descontos 
em relação aos dias paralisados 
em razão de greves e protestos, os 
descontos estão sobrestados, porém 
terão que ser negociados no Ministério 

do Planejamento. A FENASPS informou 
ainda que estaremos encaminhando 
ofício solicitando a liberação dos 
servidores para participação no XV 
Congresso Nacional da federação, 
convocado para dias 26 a 29 de 
outubro de 2017. 
 Além disso, a DGP vai 
responder ao pedido de liberação de 
servidores do RN para participarem 
do Seminário INSS Digital, que será 
realizado em Natal/RN.
 Sobre os demais pontos de 
pendência da greve de 2015, ficou 
o compromisso do Diretor Thiago de 
agendar audiência com o presidente 
do INSS, conforme solicitação da 
FENASPS.
 É importante os servidores 
informarem aos sindicatos Estaduais e 
a FENASPS, sobre os problemas que 
surgirem para permanência e inclusão 
no REAT, pois com o processo de 
aposentadorias, remoções aumenta 
ainda mais os problemas e as mazelas 
do INSS, com a falta de servidores 
para atender as demandas. A luta da 
categoria é uma solução que venha 
contemplar a jornada igual para todos 
os servidores.
 A FENASPS convoca os 
servidores de todo o país para 
intensificarem as mobilizações, 
preparando a greve por tempo 
indeterminado a partir de 16 de 
agosto!

Somente na luta 
conquistaremos as 

reivindicações!
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Greve  2015

Pautas pendentes do acordo de 2015 são temas de 
audiência da Fenasps com Gestão de Pessoas 

do Planejamento 

Presentes pela Fenasps: Moacir 
Lopes (PR), Deise Lúcia (SP), Lídia 
de Jesus (BA), José Campos (RS), 
ThaizeAntunes (SP), Eduardo 
Franco (SP), Cleuza Faustino (MG), 
Sebastião Oliveira (PR), Carlão (DF), 
Maria Goreti (SC), Pedro Jorge (RJ) 
e Mauro Mota (GO/TO).
Representantes do MP: Augusto 
Akira Chiba(Secretário de Gestão 
de Pessoas do Ministério do 
Planejamento – SGP/MP), José 
Borges(Diretor da SGP) e Carlos 
Cezar Batista(Coordenador-geral 
da SGP).
 Na abertura da reunião 
os representantes da FENASPS 
reapresentaram os pontos da pauta 
de reivindicação dos servidores, 
referente à Campanha Salarial 
2017, protocolada no Ministério 
do Planejamento, bem como no 
MDSA, no INSS, no Ministério da 
Saúde, no Ministério do Trabalho 
e na ANVISA(confira as pautas 
detalhadas aqui). 
 Após a apresentação dos 
presentes, o Secretário de Gestão 

de Pessoas, Sr Akira Chiba, fez 
considerações referentes ao 
ponto de pauta que diz respeito 
a assuntos financeiros, pois 
após a promulgação da Emenda 
Constitucional (EC)n° 95 (resultado 
da aprovação da PEC 55, em 
dezembro 2016), que estabelece 
teto SDS -para os gastos públicos 
por 20 anos, qualquer assunto 
desta ordem depende de análise 
e equalização do ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira.
 Após expressar as 
dificuldades orçamentárias disse 
ainda ser difícil acordos acima 
da inflação. Então ficou evidente 
a disposição do governo em 
não atender o ponto da pauta 
referente à reposição das perdas e 
política de recomposição com base 
na inflação acumulada. A seguir, o 
secretário da SGP discorreu sobre 
os demais pontos da pauta:
1. Incorporação das 
gratificações: GDASS, GDPST e 
GAE ao vencimento básico:
 O Secretário Augusto 

Akira disse que a questão requer 
orçamento e já está sendo 
feita análise pelo ministro do 
Planejamento. Porém, reafirmou 
que hoje enfrentam grande desafio 
por falta de verbas. Fizemos 
ponderações que o governo 
anterior firmou acordo de dois anos 
com a compromisso de rever os 
reajustes para 2018 e 2019, e que 
houve acordos privilegiando outras 
carreiras de Estado e ainda que 
grande parcela dos nossos salários 
corresponde a gratificações. 
 Apesar da resistência, disse 
que faria as consultas internas no 
governo e daria retorno, mas todo 
e qualquer reajuste esbarra nas 
questões orçamentárias e também 
na EC 95 (ex- PEC 55) do teto de 
gastos. 
 Esta emenda permite no 
máximo autorizar crescimento 
da folha conforme a inflação que 
hoje está em média 3,5% a 4%, e 
somente o crescimento vegetativo 
da folha de pagamento ultrapassa 
este índice. 
2. Jornada de Trabalho para 
as Carreiras do Seguro Social, 
PST e ANVISA da jornada de 30 
horas sem redução de salário:
 Demonstrou muita 
resistência, externando que 
somente haveria redução de jornada 
para 30 horas com redução salarial, 
já que uma eventual mudança para 
determinada carreira, repercutiria 
nas outras carreiras da Esplanada 
dos Ministérios.
 Os representantes 
da Federação expuseram as 
especificidades de nosso trabalho 
no atendimento ao público com 
milhares de segurados atendidos 
em todo o país, executando 
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um trabalho complexo no 
reconhecimento de direitos ao 
cidadão, bem como o ritmo de 
trabalho. 
 Também foi ressaltado 
que os trabalhadores do Seguro e 
Seguridade Social cumprem esta 
jornada desde 1983.
 Atualmente, a jornada de 30 
horas é feita com base no decreto 
1590/95 em turno ininterrupto e 
Regime Especial de Atendimento 
em Turnos (REAT), no INSS. 
 Após estas explicações, o 
secretário ficou de aprofundar esta 
questão junto com representação 
do INSS e dos outros órgãos. Neste 
ponto também abordamos as 
condições de trabalho e cobramos 
a necessidade de a instituição 
realizar os exames periódicos. Foi 
expressado pelo governo que não 
existem dificuldades financeiras 
para realização de exame periódico 
e se comprometeu a verificar os 
entraves nesta questão;
3. Prorrogação da validade 
dos concursos para a Carreira 
do Seguro Social e nomeação 
imediata de todos aprovados, 
bem como concurso para as 
Carreiras do PST e ANVISA:
O secretário reafirmou as 
dificuldades orçamentárias 
devido à aprovação da Emenda 
Constitucional do congelamento 
dos gastos públicos, mas afirmou 
ser mais fácil prorrogar os concursos 

e chamar os concursados. 
 Após nossas considerações 
das dificuldades de execução dos 
serviços tanto no INSS, Saúde, 
MTE e ANVISA com o crescimento 
da demanda desproporcional à 
demanda da população, nos foi 
informado o seguinte: no INSS 
vai chamar 950 aprovados e os da 
ANVISA serão chamados. Neste 
sentido, existe um cronograma 
para as nomeações, no caso dos 
excedentes, seria mais complicado 
chama-los.
 Ficou de examinar situações 
de servidores cedidos e da Infraero, 
que tem acordo judicial que 
garante a estabilidade até 2020, 
motivo pelo qual está buscando 
alocar esta mão de obra em áreas 
do Serviço Público para suprir 
carência de pessoal, uma vez que 
tem dificuldades orçamentárias 
para Concurso Público. 
 O Secretario Akira Chiba 
afirmou que diante da proibição de 
contratação de pessoal e escassez 
de recursos, um dos objetivos do 
governo fazer automatização em 
todas as áreas do serviço publica 
para agilizar atendimento à 
população e facilitar as análises de 
processo.
4. Reestruturação dos Planos 
de Carreiras:
 O secretário afirmou que 
as regras diferentes das carreiras 
são um complicador para a gestão 

e reconheceu a necessidade de 
serem "mais criativos" na discussão 
de Carreiras. Mostrou-se pouco 
afeito a implementar o Adicional 
de Qualificação nas Carreiras, pois 
entende que algumas carreiras, 
para receber este adicional, exigem 
título de doutorado e não verifica 
esta necessidade para o conjunto 
das carreiras do Executivo. 
 Enquanto Fenasps 
lembramos do compromisso do 
acordo de greve de 2015 em aprovar 
o Comitê Gestor para tratar destas 
questões pertinentes à Carreira e 
fomos informados que, sobre o 
Comitê Gestor do INSS, sua minuta 
já foi ajustada e saiu do Ministério 
do Planejamento para o Ministério 
do Desenvolvimento Social e 
Agrário (MDSA). Os representantes 
do MP ficaram então de verificar 
o andamento por lá. No caso da 
Carreira da Seguridade, que para 
ser encaminhada precisa sair por 
meio de Minuta Interministerial, 
se comprometeram a verificar a 
demora do parecer do jurídico, já 
que houve reunião no MDSA para 
tratar do comitê da Seguridade 
Social no último dia 12 de julho.
5. Aumento do per capita dos 
Planos de Saúde:
 Akira Chiba reconheceu 
a necessidade de ajustes e neste 
sentido informou que existe um 
grupo de trabalho realizando 
estudos para equacionar esta 
questão e apresentar proposta
ao Ministro do Planejamento. O 
secretário afirmou ainda que, como 
não tem espaço para aumento 
salarial, é necessário estabelecer 
políticas nesta área e reconheceu 
que os planos de saúde estão 
aumentando sem controle mais 
efetivo;
6. Condições de trabalho: 
infraestrutura, treinamento, 
combate ao assédio moral:
 Reconheceu a necessidade 
de se estabelecer políticas de 
atenção ao servidor, mas estas 
questões esbarram novamente nas 
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restrições financeiras;
7. Revisão dos valores do vale-
alimentação, auxílio-creche e 
diárias:
 A afirmação do 
representante do governo é de 
que, diante das dificuldades 
para concessão e aumentos 
salariais(embora reconheça que 
houve tratamento diferenciado 
as carreiras com acordos de dois 
anos), estão realizando estudos 
para ser discutido dentro do 
governo com objetivo de fazer a 
correção dos valores, ainda tenha 
impacto financeiro elevado fazer 
correção dos valores para mais 
600 mil servidores das carreiras do 
poder executivo.
8. Correção da tabela do 
Imposto de Renda da Pessoa 
Física (IRPF):
 Esta demanda também 
depende de política macro do 
governo federal.
9. Cumprimento do acordo de 
greve de 2015:
 Colocou-se à disposição 
para até o inicio de agosto marcar 
reunião junto com o INSS para 

tratar das pendências do acordo 
de greve e outras demandas. Sobre 
a cláusula do acordo referente 
ao cálculo das gratificações por 
ocasião das aposentadorias, cujas 
diferenças eram para serem pagas 
1/3(um terço) em janeiro de 
2017 e o restante em janeiro de 
2018 e janeiro de 2019. Fomos 
informados pelos diretores da SGP 
do Ministério do Planejamento 
de que os ajustes dos sistemas 
foram muito trabalhosos, pelo 
fato de contemplar servidores 
de outros ministérios, mas estão 
sendo homologados até o final do 
mês para sair na folha de agosto 
com recebimento no inicio de 
setembro/17. 
10. Situação Funcional dos 
Servidores em mandato 
classista retornar para folha:
 O secretário afirmou que 
o Ministério do Planejamento 
realizou esforços e a Medida 
Provisória saiu do Ministério nessa 
terça, 19 de julho, e foi para a Casa 
Civil, para a volta em folha, por ter 
causado vários transtornos aos 
liberados;

11. Acordo sobre paralisações:
 A FENASPS comunicou que 
os servidores estão preparando 
para entrar em greve por tempo 
indeterminado, pois nenhum dos 
pontos da pauta apresentada 
foi atendido pelo governo. Para 
tratar destas questões ficou 
definido realizar nova audiência na 
primeira semana de agosto, com a 
presença do presidente do INSS e 
representantes de outros órgãos, 
para discutir a pauta específica.
 Considerando que nenhuma 
reivindicação virá sem luta, é 
importante que os servidores dos 
locais de trabalho discutam estas 
questões para definirmos os rumos 
da luta na Plenária Nacional de 5 
de agosto de 2017.
 A FENASPS convoca os 
servidores de todo o país para 
intensificarem as mobilizações 
preparando a greve por tempo 
indeterminado a partir de 16 de 
agosto!

Somente na luta 
conquistaremos as 

reivindicações!
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M.SAÚDE / MTE

Mobilização do servidores consegue audiência conjunta 
nos Ministérios da Saúde e Trabalho

Data: segunda-feira, 17 de julho de 
2017 / Horário: 14h30
Local: Secretaria Executiva do 
Ministério do Trabalho
Presentes pelo Ministério 
do Trabalho: Paulo Ferronato 
(coordenador-geral de Gestão de 
Pessoas - COGEP); Iris de Sousa 
(coordenadora de Legislação de 
Pessoal); Aparecida Fernandes 
(COCAP/COGEP); Valdir Filho (Divisão 
de avaliação, cargos e carreiras). 
Pelo Ministério da Saúde: Selma 
Marques (assessora da Coordenação-
Geral de Gestão de Pessoas – CGESP).
Presentes pela FENASPS: Cleuza 
Faustino (MG), Diná Neres (SP), Pedro 
Jorge (RJ), Valmir Braz (SC) e
Vivian Hampe (RS)

 Em virtude das mobilizações 
realizadas em frente ao Ministério 
do Trabalho e Ministério da Saúde, 
nesta segunda-feira, 17 de julho, 
para lançamento da Campanha 
Salarial dos trabalhadores do Seguro 
e da Seguridade Social e Anvisa, cujo 
o objetivo principal era conseguir 
uma audiência com os ministros da 
Saúde e do Trabalho, após vários 
contatos com os gabinetes desses 
ministérios, os representantes da 
Fenasps conseguiram agendar 
audiência conjunta com os Secretários 
Executivos dos Ministérios da Saúde e 
Trabalho para as 14 horas do mesmo 
dia.

 Entretanto, para a nossa 
surpresa, os representantes do 
Ministério do Trabalho que nos 
atenderam eram coordenadores de 
Carreira e Gestão de Pessoas, com a 
justificativa que o Secretário Executivo 
estaria em uma reunião externa mais 
que chegaria em breve.
 Ainda sem a representação 
do Ministério da Saúde, que chegou 
algum tempo depois, falamos sobre 
a necessidade de os Ministérios da 
Saúde e Trabalho, por meio de seus 
ministros, fazerem contato com o 
Ministério do Planejamento para 
garantir discussão e atendimento à 
pauta dos servidores da Seguridade 
Social (ou carreira da Previdência, 
Saúde e Trabalho).
 Esses trabalhadores há 
muitos anos apenas vêem sendo 
protocoladas, por meio da Mesa 
Setorial do Ministério 
da Saúde, as pautas 
de reestruturação das 
tabelas no Ministério 
do Planejamento, 
mas simplesmente 
essas propostas são 
engavetadas e as 
expectativas dos 
servidores ficam 
frustradas.
 Neste ano, 
diferente dos outros, 
a categoria organizou 
essa manifestação 

para garantir que pelo menos os 
ministros dessas duas pastas se 
envolvam nesse processo, buscando 
a valorização dos servidores, junto 
ao Planejamento. Em que pese 
não termos obtido sucesso na 
representação da Secretaria Executiva 
dos dois Ministérios, conseguimos 
a parceria de todos colegas que 
representam a área de Gestão de 
Pessoas que se comprometeram com a 
representação da FENASPS de envidar 
todos os esforços para a realização de 
uma audiência ainda nesta semana.
 Apesar disso, não houve 
possibilidades de realizar uma 
audiência conjunta, mas os 
coordenadores se comprometeram 
a agendá-la após a reunião que 
será realizada entre a Fenasps e o 
ministério do Planejamento no dia 19 
de julho/2017.
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GEAP PECÚLIO

Agradecemos aos peculistas pelos votos nos candidatos 
indicados pela Fenasps nas eleições para os conselhos 

do Viva Previdência 
 O SINTSPREV/MG agradece a 
todos e todas peculistas que mais uma 
vez não hesitaram em seguir a indicação 
dos candidatos que concorreram para 
os Conselhos Deliberativos e Fiscal que 
vão administrar o Fundo de pecúlio e 
diante mão alertamos para nenhum 
peculista assinar qualquer documento 
alterando a característica, enquanto 
não houver uma análise mais 
aprofundada do melhor caminho ou 
alternativa para movimentação desse 
patrimônio que é de fato e de direito 
de um único dono, o peculista. 
 Obrigada a todos e todas 
peculistas por mais esse voto de 
confiança depositado em nossa 
Entidade SINTSPREV/MG, que vai 
acompanhar de perto e encaminhar 
todas as demandas dos peculistas ao 
Conselho de Administração.

 Em virtude de várias 
reclamações dos servidores federais 
cedidos ao Hospital Alberto Cavalcanti 
sobre possível transferência dos 
servidores daquele Hospital para o 
Hospital  Júlia, condições de trabalho, 
Sistema de plantão ou Escala, ponto 
facultativo, situação do Hospital Alberto 
Cavalcanti. Segundo informações  

FHEMIG

Sintsprev reúne com Coordenação de Gestão 
de Pessoas da FHEMIG

dos  responsáveis pela  Gestão  na 
FHEMIG que inicialmente havia um 
projeto de instalar uma Unidade de 
Atendimento Noroeste no Hospital 
Alberto Cavalcanti, porém na situação 
atual essa proposta esta descartada, 
pois estão sem aporte financeiro para 
execução do projeto.
 Informaram que os indicadores 
do Hospital Alberto Cavalcanti são ruins, 
devido a equipamentos necessários a 
realização de procedimentos estarem 
danificados sem previsão para 
conserto, estão estudando formas de 
recuperação da capacidade produtiva 
do hospital. Por conta das dificuldades 
de diálogo com os trabalhadores 
de algumas gerências solicitamos 
aos responsáveis pela Gestão de 
pessoas da FHEMIG, reunião conjunta 
trabalhadores, sindicato e Gestores da 

FHEMIG, pois a evasão de servidores 
para aposentadoria nesse momento 
sem planejamento de concurso para 
reposição do quadro de pessoal para 
o SUS, poderá colocar em risco o 
atendimento a saúde da população. 
O sindicato vai encaminhar ofício 
para Gestão de pessoas da FHEMIG 
solicitando marcação de reunião com 
os trabalhadores.
 Na oportunidade tratamos 
também dos servidores que trabalham 
nos ambulatórios não tão somente 
do Hospital Alberto como do Júlia 
Kubitschek também, pois algumas 
chefias tem exigido dos trabalhadores 
a reposição das horas não trabalhadas 
dos sábados, domingos e feriados, 
o que não procede  tendo em vista 
que nos domingos e feriados não há 
atendimento.


