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Conselho de Representantes
delibera lutas da categoria

O governo se prepara para aplicar mais 
um grande golpe contra os servidores 

públicos federais: redução dos proventos e 
até a reversão de aposentadorias.

Essa nova modalidade de perversidade já 
teve início na Gerência Centro do INSS 
em São Paulo, atingindo os servidores 
que utilizaram a conversão do período 
insalubre para se aposentarem. Pág. 3

Autoritarismo Extremo:
Governo reverte 
aposentadorias

Os servidores da Anvisa lotados no Estado estão sofren-
do, mais uma vez, as consequências dos atos arbitrários 
da coordenação em São Paulo. A eles está sendo negado 
o direito à licença prêmio. Pág. 4

Estado mínimo: 
Serviços do INSS são 

terceirizados
De forma velada o governo delega a empresas 
privadas a prestação de serviços  exclusivos 

de estado por meio da terceirização.
A Central 135 do INSS é um claro exemplo 
dos tentáculos da iniciativa privada dentro 

do serviço público. 
O avanço dessa privatização às avessas 

atinge, inclusive,a distribuição de senhas aos 
segurados nas APSs. Pág. 6

O Sinsprev/SP e o Sindsef  representarão os servidores da Se-
guridade Social na Mesa de Negociação Permanente do Mi-

nistério da Saúde em São Paulo, instalada no início do mês de 
setembro, que debaterá e encaminhará às reivindicações dos tra-
balhadores do Estado. Pág. 5

Arbitrariedade na Anvisa

Tiro pela culatra
A Geap tenta recuperar os servidores excluídos do plano 
de saúde por não poderem arcar com o aumento abusi-
vo. Sua proposta é de parcelamento da dívida, mas não 
faz menção à mensalidade que consome boa parte dos 
salários dos trabalhadores. Pág. 10

GEAP

Veja o andamento das ações judiciais do 
Sinsprev/SP na pág. 12

Na reunião do Conselho de Representantes do 
Sinsprev/SP, realizada no início do mês de se-
tembro, os debates e deliberações reforçaram 

a necessidade de mobilização e luta da categoria para 
impedir a retirada de direitos e a ampliação das con-
quistas dos servidores federais.

Também foram aprovados indicativos para a Fe-
nasps para uma mobilização nacional dos servidores 
da Seguridade Social, Seguro Social e Anvisa, bem 
como trabalho parlamentar e apresentação da pauta 
de reivindicações da categoria para os candidatos à 
Presidência da República.

A luta pela incorporação das gratifi cações, manu-
tenção da jornada de 30 horas para todos, condições 
de trabalho e fi m das metas absurdas também fi zeram 
parte da pauta de discussões.

O direito à paridade dos aposentados também nor-
teou os debates. Pág. 11Representantes de base debatem reivindicações da categoria
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Eleições não trazem esperança 
de melhorias para os servidores

Faltando menos de 30 dias 
para eleições presidenciais o 
cenário está longe de ser fa-

vorável para os trabalhadores seja 
do setor público ou do setor priva-
do. Os três candidatos com chan-
ces reais de vitórias nas eleições já 
deixaram bastante claro para que 
vieram: defendem os interesses dos 
latifundiários, dos banqueiros e das 
grandes indústrias. Entre os três 
candidatos existem apenas nuances 
desprezíveis em relação aos debates 
sobre grandes temas nacionais. To-
dos eles trazem em si apenas chavões 
e discursos vazios que têm o mero 
objetivo de seduzir eleitores desavi-
sados. Não passam de lobos em pele 
de cordeiros. Suas campanhas são 
� nanciadas por grandes empresas 
com interesses em setores chaves da 
economia nacional. Não se pode es-
quecer: quem paga a banda, escolhe 
a música.   A "grande" mídia, por 
sua vez, cumpre o papel de garantir 
os benefícios dos ricos e poderosos, 
dando pouco ou nenhum espaço 
para as candidaturas de esquerdas e 
voltadas aos interesses dos trabalha-
dores. 

Nos últimos 12 anos do gover-
no do PT os trabalhadores do setor 
público sofreram  com a retirada de 
direitos que foram fruto de lutas 

CONJUNTURA

históricas da categoria. Em 2003 a 
reforma da previdência dos servido-
res postergou em até 10 anos  apo-
sentadoria de trabalhadores que já 
tinham condição de se aposentar na 
época. Ao mesmo tempo, o gover-
no se recusa a reconhecer o tempo 
trabalhado em condições insalubres 
para � ns de aposentadoria espe-
cial. A precarização das condições 
de trabalho, so-
brecarga, falta 
de servidores 
e uma política 
que atrela o sa-
lário ao cumpri-
mento de metas,  
transformaram 
o setor público 
num celeiro de 
desgraças. Nunca antes na história 
deste país os servidores adoeceram 
tanto no exercício de suas funções. 
E tristemente se transformou em 
notícia corriqueira a morte de tra-
balhadores durante o expediente. 

Independentemente de quem 
vença as eleições, o cenário aponta 
para piora nas condições de traba-
lho e um incremento ainda maior 
na cobrança por produtividade. 
Além disso, é ponto pací� co a ne-
cessidade de aumento do superávit 
primário (economia que o governo 

faz para pagar os juros da dívida 
pública). Isso signi� ca uma retirada 
ainda maior de direitos e uma po-
lítica ampliada de arrocho salarial.  
Neste cenário, os servidores preci-
sam repensar as perspectivas da luta 
para conquista e manutenção de di-
reitos.

Os candidatos do campo da 
esquerda participam das eleições 

com o obje-
tivo de tra-
zer ao debate 
as grandes 
questões na-
cionais atra-
vés na pers-
pectiva de 
ampliação de 
direitos, me-

lhoria das condições de vida, atra-
vés da construção de outro modelo 
de sociedade,mas de forma correta 
compreendem que a via eleitoral 
não é um meio que garanta os inte-
resses dos trabalhadores. 

De forma gradual, as contradi-
ções batem às nossas portas, onde 
cada vez mais se trabalha para mini-
mamente manter o salário corroído 
pela in� ação, mas as dívidas se acu-
mulam. Onde os servidores traba-
lham cada vez mais para cumprirem 
as metas e elas são cada vez maiores. 

Independentemente de 
quem vença as eleições, o 
cenário aponta para piora 
nas condições de trabalho 
e um incremento ainda 
maior na cobrança por 
produtividade. 

Onde cada vez mais se trabalham 
horas extras para manter grati� -
cações produtivistas e jornadas de 
trabalho. Onde cada vez mais o sa-
lário se torna menor para comprar 
os remédios que nos mantém traba-
lhando nos guichês. Onde cada vez 
mais as planilhas impõem ritmos de 
trabalho onde 15 minutos para ir ao 
banheiro e a licença para tratamen-
to de saúde se tornaram luxo. Onde 
cada vez mais trabalhar, cumprir 
meta, adoecer e muitas vezes morrer 
é rotina. Onde cada vez mais nos é 
imposta a perspectiva de tratar o ci-
dadão como um número engolido 
pela burocracia estatal. 

Além da eleição e além da in-
dignação, a realidade impõem aos 
servidores a necessidade da recons-
trução da organização e o fortale-
cimento da mobilização. Os meca-
nismos formais de representação e 
participação existentes servem ape-
nas para enfraquecer e desmobilizar 
a luta política coesa dos trabalhado-
res. Os representantes por si só não 
são su� cientes para garantir as me-
lhorias das condições de trabalho, 
sendo necessária para isso greves, 
paralisações e agitações nos locais 
de trabalho.

SEM LUTA, 
NÃO HÁ CONQUISTA! 

São Paulo é palco de batalha

Esse é o retrato da reposta do governo paulista 
para o problema de moradia: tropa de choque 
para retirar 800 pessoas que ocupavam um prédio 
abandonado no centro da cidade de São Paulo
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INSALUBRIDADE

Governo edita ON para impedir a 
aposentadoria de servidores públicos

O governo, mais uma vez, tenta 
retirar direitos dos servidores 
públicos por meio de ins-

trumentos administrativos. Em 22 de 
julho de 2014, o MPOG - Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão, editou a Orientação Normativa 
n°5 para impedir a aposentadoria dos 
que trabalham em condições penosas, 
perigosas ou insalubres, inviabilizando, 
assim, o abono de permanência e a re-
visão de aposentadorias.

A Orientação Normativa n°5 esta-
belece os critérios para a aplicação dos 
mandados de injunção e da Súmula 
33 do STF para a contagem de tem-
po especial exercida após dezembro 
de 1990, ou seja, no Regime Jurídico 
Único, possibilitando apenas a aposen-
tadoria especial, como já dispunha a 
Orientação Normativa n°16.

Essas mudanças impostas aos servi-
dores com força de lei deixam claro que 
o trabalhador que conseguir cumprir 
todas as exigências para 
provar sua condição 
insalubre, terá direi-
to a uma aposen-
tadoria especial 
reajustada pelo 
Regime Geral de 
Previdência Social, 
ou seja, não fará 
mais parte da 
carreira, perden-
do completamen-
te a paridade.

É totalmente tendencioso e abusivo 
o MPOG interpretar que os mandados 
de injunção e a Súmula 33 do STF não 
garantam a aposentadoria especial por 
si só e se aproveitando de uma falta de 

esclarecimento do Supremo nesses dis-
positivos legais.

Uma questão que está acima de 
tudo é a situação real da condição es-

pecial de trabalho dos servidores 
públicos nos hospitais, postos 
de saúde, portos, aeroportos, no 

atendimento aos segura-
dos do INSS e em tantos 
outros locais. É fato que 
todos esses trabalhadores 
estão expostos a condi-
ções especiais de tra-
balho.

Os governantes 
brasileiros preten-

dem, por meio de 
argumentos jurídicos e administrati-
vos, negar a execução desses direitos. 
Tanto a aposentadoria especial, quanto 
a conversão do período insalubre são 

direitos constitucionais, garantidos a 
todos os trabalhadores nessa situação, 
mesmo assim, o governo os di� culta 
aos servidores públicos, para impedir a 
aposentadoria.

Mesmo após intensa negociação das 
entidades sindicais junto ao governo fe-
deral, a resposta dessa questão veio de 
forma autoritária e por instrumentos 
administrativos. O problema não está 
nos mandados de injunção, tampouco 
na Súmula 33, o caso é a falta de vonta-
de política do governo que não respeita 
os direitos dos servidores.

Somente a mobilização da categoria 
poderá reverter mais esse abuso nos di-
reitos dos trabalhadores públicos, para-
lelamente o Departamento Jurídico do 
Sinsprev/SP está analisando possíveis 
medidas judiciais para garantir esses di-
reitos aos servidores.

provar sua condição 
insalubre, terá direi-

Previdência Social, 

pecial de trabalho dos servidores 
públicos nos hospitais, postos 
de saúde, portos, aeroportos, no 

atendimento aos segura-
dos do INSS e em tantos 
outros locais. É fato que 
todos esses trabalhadores 
estão expostos a condi-
ções especiais de tra-

Governo reduz aposentadoria e convoca 
aposentados do INSS a voltarem à ativa
A redução de proventos de apo-

sentados e o retorno para seus 
antigos postos de trabalho fa-

zem parte da nova ofensiva do gover-
no contra os servidores. Esse ataque é 
decorrente da aplicação da Orientação 
Normativa nº 15, de 23 de dezembro 
passado, que além de inviabilizar a con-
versão do período insalubre CLT, deter-
mina a revisão de todos os atos que fo-
ram praticados utilizando esse período. 

Desde 2008, conforme estabelecido 
no acordão 2008/2006 do Tribunal de 
Contas da União, todos os servidores 
que exerciam atividades insalubres até 
dezembro de 1990 tiveram esse período 
especial convertido em tempo comum, 
para tanto, conforme determinava o 
acórdão, bastava a comprovação do re-
cebimento do adicional de insalubrida-
de para ter esse direito. Dessa forma, 
muitos servidores passaram a receber o 
abono de permanência, se aposentaram 
e outros, já aposentados proporcional-
mente, tiveram revisão dos proventos 
recebendo, inclusive, retroativos.

Não bastasse os atos abusivos de-
correntes dessa Orientação do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, o INSS em São Paulo deu 
início às revisões de aposentadorias e 
sequer permitiu ao servidor o direi-
to ao contraditório e a ampla defesa. 
Servidores aposentados da Gerência 
Centro na cidade de São Paulo fo-
ram surpreendidos com a redução de 
seus proventos quando da consulta 
da prévia do contracheque do mês 

de setembro de 2014. Ao entrarem 
em contato com o RH foram infor-
mados que a redução tratava-se da 
aplicação da Orientação do Ministé-
rio do Planejamento e que deveriam 
retirar uma carta contendo a infor-
mação no próprio RH.

Essa carta, assinada pela chefe 
da Seção Operacional da Gestão de 
Pessoas na GEX Centro, Carla de 
Oliveira Rodrigues Luiz, informa 
basicamente que em atendimento a 
ON 15 do MPOG o servidor sofreu 
redução de sua aposentadoria, po-
rém não permite a defesa por meio 
de recurso administrativo, como é de 
direito do servidor.

DENÚNCIA

O Sinsprev/SP requereu reunião 
com o diretor de Gestão de Pessoas em 
Brasília, José Nunes, para que fosse es-
clarecido os procedimentos adotados 
pela chefe de São Paulo. A reunião ocor-
reu no dia 25 de agosto de 2014. O Sin-
dicato, além de expor o que vem ocor-
rendo na Gerência Centro, aproveitou a 
oportunidade para denunciar orientação 
da Administração paulista para que os 
médicos peritos neguem o direito à con-
tagem do tempo insalubre quando da 
revisão do processo de concessão e infor-
mou ao diretor de Gestão de Pessoas que 
essa orientação é facilmente comprovada 
ao analisar alguns dos laudos de revisão 
da condição insalubre onde a negativa 
apresentada pelos médicos peritos é con-

traditória ao laudo realizado a época da 
concessão do adicional e, ainda, por não 
existir qualquer fundamento para tanto. 

O Sinsprev/SP também informou 
que esse procedimento não é unânime 
entre as Gerências do Estado de São 
Paulo e os peritos do SST – Saúde e 
Segurança do Trabalhador, pois o Sin-
dicato obteve informações que muitas 
Gerências estão respeitando os laudos 
realizados à época da concessão do adi-
cional de insalubridade e mantendo a 
conversão do tempo.

Na reunião o Sinsprev/SP apre-
sentou cópia da carta expedida pela 
chefe de Gestão de Pessoas na GEX  
Centro informando ao servidor a re-
dução de sua aposentadoria. Nunes 
esclareceu que os procedimentos para 
aplicação da ON 15 estão no Memo-
rando Circular Conjunto nº 4, de 14 
de abril de 2014, do INSS, orientan-
do que para que seja realizada a re-
visão de aposentadoria é necessária 
à revisão do processo de averbação 
do tempo insalubre celetista, garan-
tindo ao servidor duas instâncias de 
recursos. Nunes reconheceu que a 
forma adotada pela chefe de  Seção 
de Gestão de Pessoas de São Paulo 
está em desacordo com as orientações 
do próprio Instituto. Assumiu com-
promisso de agendar reunião com a 
chefe de Serviço de Gestão de Pesso-
as, Miriam Carrera Martins Peixoto 
de Almeida, e com a chefe de Seção 
Gestão de Pessoas, Carla de Oliveira 
Rodrigues Luiz, ambas de São Paulo 

para que esclareçam e resolvam essa 
atitude abusiva.

AUTORITARISMO

Esse ataque é mais um passo na in-
vestida do governo para não reconhecer 
o direito a conversão do tempo de ser-
viço exercido em condições insalubres, 
tendo como objetivo principal impedir 
a aposentadoria dos servidores e, con-
sequentemente, cancelar os abonos de 
permanência concedidos com a aplica-
ção desse período, reduzir os proventos 
de aposentadorias e, inclusive, obrigar o 
servidor a retornar a trabalhar caso, após 
a revisão, não possua o tempo de serviço 
necessário para permanecer aposentado.

Não contente em negar a conversão 
do período insalubre exercido após de-
zembro de 1990, já no Regime Jurídico 
Único, o governo, de forma extrema-
mente autoritária, nega a conversão do 
tempo insalubre exercido no período 
celetista, deixando como única opção, 
para aqueles que conseguirem provar 
a atividade insalubre dentro das regras 
absurdas estipuladas pelo MPOG, a 
aposentadoria especial retirando a pa-
ridade, pois terão os reajustes dos pro-
ventos de sua aposentadorias de acordo 
com o Regime Geral da Previdência 
(ver abaixo).

Os servidores que forem afetados 
por essa medida deverão entrar em 
contado com o Departamento Jurídico 
do Sinsprev/SP que está analisando as 
medidas cabíveis.

APOSENTADO SIM. INATIVO NÃO
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SAÚDE

População refém do descaso 
com a Saúde e recursosPúblicos 

Sem nenhum aviso prévio ou qual-
quer respeito à população a Santa 
Casa de Misericórdia de São Pau-

lo fechou seu pronto socorro no início 
da noite de 22 de junho deixando em 
desespero os que procuravam atendi-
mento médico de urgência. A atitude 
de seu provedor, Kalil Rocha Abdalla, 
perdurou por 30 horas, mas foi o su� -
ciente para promover o debate sobre o 
desmantelamento do SUS, as � lantró-
picas e o descaso dos governos federal, 
estadual e municipal para com a Saúde 
Pública.

No comando da entidade há seis 
anos, Kalil Abdalla gerencia um orça-
mento anual de R$ 1,3 bilhão. Segun-
do a grande imprensa, quando assumiu 
a dívida era de R$ 70 milhões e hoje 
chega a R$ 345 milhões. 

A atitude do provedor deixou sem 
atendimento aproximadamente 1.500 
pacientes, média diária de pessoas que 

procuram o Pronto Socorro da Santa 
Casa de São Paulo. Caso o provedor 
houvesse convocado uma coletiva de 
imprensa, exposto a situação que alega 
existir e informado que teria de fe-
char o pronto atendi-
mento, com certeza 
ganharia as man-
chetes dos jornais 
e conseguiria a 
suplementa-
ção de verba 
e não teria 
causado sérios 
problemas à 
saúde da po-
pulação paulista.

No episódio os governos federal e 
estadual não perderam a oportunidade 
de trocar acusações, principalmente em 
ano eleitoral,  cada qual se isentando da 
responsabilidade, declarando que ver-
bas suplementares foram destinadas ao 

hospital, não levando em conta se há 
ou não problemas de gestão, tampouco 
se aprofundando na discussão da dívi-
da milionária dessa � lantrópica.

Um mês após o episódio 
o Instituto Datafolha 

divulgou pesquisa 
apontando que três 

em cada dez paulista-
nos que procuraram 

atendimento 
no SUS es-
peram mais 
de seis me-

ses por consul-
tas, exames 

e cirurgias.
O descaso dos governos com o SUS 

é explícito quando 50% dos pesquisa-
dos informam que a espera para marca-
ção de consulta, exames e outros pro-
cedimentos é de um a seis meses, 29% 
por mais de seis meses e apenas 21% 

por menos de um mês.
A pesquisa constatou que o aces-

so a cirurgia é considerado o item 
mais complicado para o paulistano 
que recorre ao SUS, pois 62% dos 
entrevistados relataram ter sido di-
fícil ou muito difícil o acesso a esse 
procedimento.

O atendimento do SUS não con-
diz com os bilhões de reais destinados 
a Saúde Pública. Cenas de desespero 
nas portas dos hospitais são recorren-
tes em todas as regiões do país. Os go-
vernos de todas as esferas restringem-
-se a discursos de quanto “investem” 
no setor, a promoverem um jogo de 
empurra empurra , sem propor solu-
ções para os verdadeiros problemas.

Em meio a esse caos está o servi-
dor tentando amenizar o sofrimento 
e o desespero da população e que, 
por sua vez, também é desrespeitado 
em seus direitos de trabalhador.

imprensa, exposto a situação que alega 
existir e informado que teria de fe-
char o pronto atendi-

certeza 
ganharia as man-
chetes dos jornais 
e conseguiria a 

causado sérios 

pulação paulista.

da milionária dessa � lantrópica.
Um mês após o episódio 

o Instituto Datafolha 
divulgou pesquisa 
apontando que três 

em cada dez paulista-
nos que procuraram 

atendimento 
no SUS es-
peram mais 
de seis me-

ses por consul-

e cirurgias.

Avaliação de desempenho é tema de 
debate na Mesa Setorial de Negociação
O Sinsprev/SP participou junto 

com a Fenasps de uma nova 
rodada da reunião da Mesa 

Setorial de Negociação Permanente, re-
alizada em 21 de agosto de 2014, para 
debater questões como a avaliação de 
desempenho individual e os cem pon-
tos para os servidores cedidos.

A Coordenação de Gestão de 
Pessoas apresentou proposta de mo-
di� cação ou publicação de Portaria 
que garanta os 20 pontos aos servi-
dores que conseguirem cumprir as 
metas de avaliação individual e ins-
titucional em até 75%. A proposta 
foi encaminhada após calorosos de-
bates sobre a avaliação de desempe-
nho individual, principalmente para 
os servidores cedidos que são cons-
trangidos diariamente pelo fato de 
dependerem de gestores externos ao 
Ministério da Saúde para garantirem 

as notas razoáveis em sua avaliação 
individual.

A Fenasps esclareceu que, inde-
pendente dessa alteração que abrange 
todos os servidores ativos, dará prosse-
guimento ao pleito para que todos os 
trabalhadores cedidos tenham automa-
ticamente os 100 pontos.

Outro assunto questionado pela 
Federação foi a questão da insalubri-
dade dos servidores. De acordo com 
a coordenadora de Gestão de Pesso-
as, não houve orientação aos Núcleos 
Regionais sobre o corte de insalubri-
dade e serão revistos os locais com 
problemas.

VPNI 

Em decorrência da Lei 12.998 que 
retornou a vantagem aos servidores 
que faziam jus à VPNI ou DPNI foi 

acordado que será convocada reunião 
extraordinária da Mesa Setorial para 
tratar especi� camente desse tema. As 
entidades sindicais se comprometeram 
a elaborarem  documento para facilitar 
parecer que possa contemplar a maio-
ria daqueles que, por algum motivo, 
tenham sofrido a perda da vantagem.

APOSENTADORIA

A Mesa Setorial também acordou 
encaminhamento de ofício ao relator 
do Projeto de Lei Complementar nº. 
472/2009, que trata da aposentadoria 
especial do servidor público, de auto-
ria do deputado federal Amauri Tei-
xeira (PT-BA), solicitando audiência 
para apresentar as emendas elabora-
das pelas bancadas que compõem a 
Mesa Setorial, além de promover au-
diência pública, por meio do senador 

Paulo Paim (PT/RS), para discutir o 
tema no Congresso Nacional. 

LIBERAÇÃO

Na reunião foram assinados dois 
protocolos referentes à liberação dos 
servidores para as atividades sindicais e 
da Mesa Setorial. Um dos pontos é que 
deverá haver reposição de horas somen-
te em caso de plantão no sindicato. O 
segundo protocolo assinado foi sobre a 
Política de Saúde do Trabalhador. Havia 
ainda um terceiro documento nominado 
de termo de acordo, no qual a represen-
tação da Fenasps se posicionou contrária 
por possuir parecer jurídico expondo as 
contradições da administração pública 
em relação aos pontos facultativos no 
período dos jogos da Copa do Mundo 
de 2014, sendo que a Federação impe-
trou ação jurídica contra a reposição.

Anvisa nega licença prêmio
A coordenação da Anvisa no Es-

tado de São Paulo tem negado 
sistematicamente a liberação 

dos servidores para usufruir os perío-
dos de licença prêmio, alegando que o 
número reduzido de servidores acar-
retaria problemas nos serviços.

O argumento é con� itante com a 
realidade dos fatos, pois todos os ser-
vidores que estão requerendo a licença 
prêmio já possuem todas às condições 
para a aposentadoria, mesmo assim, a 

administração tem encaminhado os pe-
didos de aposentadoria sem conceder o 
direito de usufruir o período de licença 
prêmio em atividade. Portanto, a ques-
tão não é do afastamento do servidor, 
mas de negar um direito adquirido.

A licença prêmio era um benefício 
concedido ao servidor por assiduidade, 
atualmente apenas os que têm o direito 
adquirido podem usufruir em exercí-
cio, ou dobro para efeito de abono de 
permanência ou aposentadoria. Para 

tanto, deve-se requerer junto ao RH 
esse direito, que caso negado, poderá ser 
pago em pecúnia após a aposentadoria, 
conforme já decidiu o TCU (Tribunal 
de Contas da União). Porém, normal-
mente entram na modalidade de exer-
cícios anteriores e o servidor � cará sem 
previsão de quando irá receber.

A negativa da liberação da licença 
prêmio é mais um ato ilegal e arbitrário 
que vem sendo praticado pela coorde-
nação da Anvisa no Estado de São Pau-

lo. O Sinsprev/SP encaminhará essa 
situação para os Recursos Humanos 
da Anvisa em Brasília, para garantir 
esse direito aos servidores. Caso não 
haja solução, o Departamento Jurídi-
co do Sinsprev/SP adotará as medidas 
cabíveis.

Casos como esse têm ocorrido em 
outros órgãos, assim se algum servi-
dor tiver um problema semelhante, 
deve entrar em contato com o Depar-
tamento Jurídico do Sinsprev/SP.
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SAÚDE

Categoria terá suas reivindicações
debatidas em Mesa Permanente Estadual

No dia 4 de setembro de 
2014 ocorreu a instalação 
da Mesa de Negociação 

Permanente do Ministério da Saúde 
em São Paulo, atendendo a  uma an-
tiga reivindicação dos trabalhadores 
da Seguridade Social. O protocolo 
foi assinado pelo Sinsprev/SP e Sin-
dsef, representantes da categoria, e 
pelo governo no Núcleo Estadual 
do Ministério da Saúde.  A categoria 
também esteve presente, lotando o 
auditório do Núcleo Regional. Re-
presentando o Ministério da Saúde 
de Brasília participou a coordenado-
ra-geral de Gestão de Pessoas, Eliza-
bete Vieira Matheus.  

Em suas considerações o Sins-
prev/SP relembrou a importância 
histórica do movimento dos traba-

lhadores da saúde que teve muitas 
vezes como palco o próprio Núcleo. 
Abordou que a Mesa de Negociação 
deve tratar com seriedade as prin-
cipais reivindicações dos trabalha-
dores, como melhores condições de 
trabalho, jornada de trabalho e a 
saúde do próprio trabalhador do se-
tor. Enfatizou que a mobilização da 
categoria é peça fundamental para 
que haja avanços signi� cativos e 
atinja o resultado esperado pelo con-
junto dos trabalhadores. 

A coordenadora Geral de Gestão 
de Pessoas de Brasília apresentou al-
guns pontos gerais da proposta do 
governo para a Mesa de Negocia-
ção, como o debate das ações para 
melhoria das relações de trabalho e 
aproveitamento do conhecimento 

multidisciplinar dos trabalhadores 
para implementar um avanço no 
SUS. 

Segundo informou, até o � nal do 
ano serão 14 mesas Estaduais cujo 
papel é o de encaminhar os proble-
mas locais que podem ser resolvidos 
pela Administração do Núcleo, sen-
do que as decisões de âmbito nacio-
nal, como a jornada de trabalho e 
salário, são de competência da Mesa 
Nacional, porém não há impedi-
mento de discussão desses temas e 
que as sugestões sejam encaminha-
das para o âmbito nacional.  

De acordo com o Regimento, a 
Mesa tem representação paritária e 
suas decisões terão de ser consen-
suais. As questões que não tiverem 
acordo deverão ser encaminhadas 

para a Mesa Nacional de Negociação 
Permanente.

A primeira reunião de trabalho 
será no dia 25 de setembro. Os ser-
vidores devem encaminhar reivindi-
cações ou problemas que enfrentam 
em sua unidade para o e-mail: saude.
sinsprev@gmail.com  

REPRESENTANTES

A representação dos trabalhado-
res da Saúde do Sinsprev/SP que tem 
assento a essa Mesa de Negociação 
Permanente são: Titulares: Gilberto 
dos Santos, Filipe Radiante e Nel-
son Novares Rodrigues. Suplentes: 
Maria aparecida dos Santos Santa-
na, Cláudio José Machado e Albani 
Aparecida Raymundo.

Fique informado das atividades de seu Sindicato e de toda à categoria.
Acesse o site do Sinsprev/SP: www.sinsprev.org.br

e curta a página no Facebook

Direito ao afastamento 
para atividades do sindicato

A categoria tem encontrado di-
� culdades para liberação de 
representantes sindicais partici-

parem de atividades do Sinsprev/SP ou 
da Fenasps, em Brasília. Tanto o INSS, 
como a Anvisa e o Ministério da Saúde 
utilizam como argumento que a libe-
ração provoca prejuízos aos trabalhos 
em decorrência do número limitado de 
servidores.

Essa alegação não procede, pois a 
falta de servidores para a demanda é 
decorrente de problema de gestão e de 
política de governo, não podendo ser 
utilizada como justi� cativa para que 
os representantes eleitos pelos servido-

res nos locais de trabalho não possam 
ser liberados sem prejuízos funcionais. 
Apesar da Lei 8112/90 assegurar o afas-
tamento do servidor para exercício de 
mandato sindical, no caso da categoria 
só podem ser liberados dois diretores. 
Obviamente esse número não é su� -
ciente para participar de todas as ati-
vidades e demandas da base estadual.

O impedimento da participação de 
representante sindical em atividades de 
interesse da categoria fere o princípio 
constitucional da liberdade sindical, 
con� gurando prática antissindical e, 
também, em desacordo com a OIT – 
Organização Internacional do Traba-

lho, a qual o Brasil é signatário.  
A participação dos representantes 

de base nas reuniões de interesse da 
categoria é importante no sentido de 
apresentar os problemas dos locais de 
trabalho e discutir soluções, bem como 
mobilizar a categoria. 

Apesar dessa liberação não estar 
prevista em lei, ela faz parte do direi-
to a organização sindical e deve ser 
negociada junto com os gestores nas 
unidades. Recentemente o Sindicato 
dos Trabalhadores do Poder Judiciário 
do Estado da Paraíba ingressou  com 
recurso administrativo contra decisão 
da Presidência do Tribunal Regional 

Eleitoral da Paraíba, o qual não conce-
deu o abono de faltas a servidor que, na 
condição de representante da categoria, 
participou de eventos de interesse sin-
dical.

Em seu voto, o relator do proces-
so, Eduardo José de Carvalho Soares, 
destacou que em julgados anteriores o 
Tribunal em questão validou os pleitos 
para abono de faltas dos representantes 
da categoria. Então, seguindo esta prá-
tica e embasado na legislação vigente, 
reconheceu o direito do servidor ao 
afastamento para o exercício de tais ati-
vidades, sem prejuízo ou necessidade de 
compensação da horas não trabalhadas.

Servidores da Saúde acompanham instalação da Mesa Estadual Pauta de reivindicações da categoria é entregue à Administração
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INSS

Auditoria do TCU 
aponta falhas de gestão no INSS

A auditoria operacional realizada 
pelo TCU - Tribunal de Con-
tas da União, detectou algumas 

falhas e problemas na atual gestão do 
INSS, sintetizadas em relatório.  Ques-
tões como a carência de servidores, ris-
co de uma grande redução do quadro 
até 2017 e uma política inadequada de 
alocação são apontadas no documento.

O Sinsprev/SP há tempos denun-

cia os problemas relacionados à carên-
cia de concursos públicos e a política 
inadequada de alocação nas APSs, se 
mobilizando na defesa dos direitos dos 
servidores e na garantia de um atendi-
mento digno à população.

A redução no número de servido-
res não vem de agora, é um problema 
recorrente, gerado pelas quase duas dé-
cadas sem a realização dos concursos 

públicos. Além disso, não apenas o nú-
mero reduzido de servidores in� uencia 
em um funcionamento inadequado do 
INSS, mas também a falta de processos 
de auditoria preventiva e até mesmo 
a falta de treinamento para gerentes 
executivos, regionais e das APSs fazem 
diferença para que ocorra uma boa ad-
ministração.

No relatório o TCU fez recomen-

dações para contribuir com o aperfei-
çoamento da política pessoal do INSS, 
a � m de evitar danos e manter o nível 
de produtividade aceitável ou para que 
ocorra uma reestruturação do INSS, po-
rém para que ocorra melhorias no aten-
dimento é necessário levar em conside-
ração as reivindicações dos servidores, 
realizar concursos públicos, respeitar a 
saúde e a dignidade dos trabalhadores.

Empresas privadas 
assumem postos de servidores

O governo federal vem inver-
tendo sua prerrogativa de 
� scalização dos direitos dos 

trabalhadores, transformando-se em 
protagonistas do desrespeito aos direi-
tos e conquistas de toda a classe traba-
lhadora. Ao delegar à iniciativa privada 
a prestação de serviços públicos, permi-
te a contratação de mão de obra tercei-
rizada, mal remunerada e com vínculo  
precarizado.

A terceirização do Estado brasileiro 
teve início com os serviços de vigilân-
cia e limpeza com a alegação de que 
esses trabalhos não estão dentro de suas 
prerrogativas. No decorrer dos anos foi 
ampliando seus tentáculos até atingir 
áreas de atuação restrita de servidores. 
No caso do INSS até a triagem nas 
Agências foram terceirizadas. Em mui-
tas delas são estagiários que realizam 
essa função que requer conhecimento 

amplo de todos os serviços do Institu-
to. A medida “economiza” os fundos 
públicos, mas precariza a mão de obra 
e impede a prestação de um serviço 
adequado. Enquanto estagiários, mal 
remunerados, � cam a frente 
da triagem, o governo não 

promove concurso público para suprir 
a falta de servidores que atinge todos os 
setores do INSS.

A Central 135 é outra fonte de tercei-
rização. Milhares de trabalhadores atuam 

nesse setor, responsável por prestar in-
formações e marcar atendimento para o 
segurado.  Em anúncio do INSS é infor-
mado que, apenas a terceira unidade da 

Central em Pal-
mas, “já conta 

com 1.200 operadores, capacitados por 
um grupo de servidores do INSS local”. 
Também é anunciado que esse grupo de 
servidores � cará auxiliando nos próxi-
mos meses durante o período de atendi-

mento, ou seja,  ao invés de estarem em 
seus locais de trabalho, foram desviados 
para socorrerem uma empresa privada 
que presta serviço ao Instituto.

Para agravar a situação, o INSS já 
aventou a possibilidade de credencia-
mento de médicos fora de seus quadros 
para realizarem perícia nas localidades 
em que a espera do segurado supere 45 
dias. Essa é outra atitude governamental 
para fugir de suas responsabilidades de 
patrão e de restringir a realização de con-
curso público para repor o defasado qua-
dro de pessoal nas mais diversas áreas.

Aos poucos o Estado vai abrindo 
mão de suas prerrogativas, implantado 
sorrateiramente uma política de estado 
mínimo no país, bene� ciando empre-
sas privadas em detrimento aos direitos 
dos trabalhadores, sejam eles públicos 
ou privados.

e impede a prestação de um serviço 
adequado. Enquanto estagiários, mal 
remunerados, � cam a frente 
da triagem, o governo não 

mado que, apenas a terceira unidade da 
Central em Pal-
mas, “já conta 

Política do caos impera no INSS
A política de governo de sugar ao 

máximo os servidores públicos, 
desrespeitando seus direitos bá-

sicos de trabalhadores, sobrecarregando 
de trabalho, estipulando metas absur-
das e não proporcionando as mínimas 
condições para que possam cumpri-las, 
tem levado o caos às unidades do INSS 
em todo o Estado de São Paulo. 

Os servidores são expostos diaria-
mente ao fogo cruzado dessa política 
de governo e dos problemas de gestão 
do próprio Instituto que, muitas ve-
zes, não consegue resolver questões 

básicas em suas Agências. A somatória 
desses dois fatores tem elevado o nú-
mero de adoecimento físico e mental 
da categoria, provocando licenças mé-
dicas.

A proximidade do mês de outubro, 
quando os índices do IMA/GDASS 
serão aferidos e afetarão diretamente o 
salário do servidor, eleva ainda mais o 
nível de pressão e estresse sobre a ca-
tegoria. Caso a Agência não consiga 
atingir o estipulado, todos os servidores 
terão seus salários rebaixados no míni-
mo até o mês de abril, quando haverá 

nova aferição.
Os problemas enfrentados em 

cada Agência, mesmo com peculia-
ridades locais, giram em torno da 
falta de estrutura, a não realização de 
concurso público para repor o qua-
dro e mesmo ampliá-lo proporcio-
nalmente ao aumento de atendimen-
to prestado ao segurado. As falhas 
constantes nos sistemas e o número 
de agendamento que não computa o 
volume do atendimento espontâneo 
também sãos fatores que di� cultam 
e muitas vezes impedem o cumpri-

mento de todas as metas, obrigando 
os servidores a trabalharem dobrado 
para não terem seus salários rebaixa-
dos ou perderem a jornada semanal 
de 30 horas.   

Há anos o Sinsprev/SP denuncia os 
problemas enfrentados pelos servidores 
do INSS em todo o Estado. O tema in-
tegra a pauta de negociações com a Ad-
ministração. Em muitos casos foi possí-
vel reverter, porém para combater essa 
política de governo, apenas a mobiliza-
ção de toda a categoria e a construção 
de uma greve trarão resultados efetivos.

Servidor: Atualize seu cadastro junto ao Sinsprev/SP
Algumas vezes o Sindicato tem dificuldade de localizar o servidor para enviar as correspondências de ações judiciais. 

A atualização pode ser feita no site do Sinsprev/SP, na sede ou nas Delegacias e Subsedes Regionais.
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Sistema Único do Trabalho retira 
reponsabilidade da União

Para debater o projeto de lei so-
bre o SUT – Sistema  Único do 
Trabalho, a Fenasps,  a Con-

dsef, a Cntss e o Sinait promoveram 
um seminário no período de 8 à 10 de 
agosto de 2014, em Brasília. O even-
to contou com a presença do minis-
tro do Trabalho e Emprego, Manoel 
Dias, que foi cobrado de melhores 
condições de trabalho, realização de 
concurso público, reajuste salarial e 
plano de carreira.

O Sinsprev/SP também participou 
desse Seminário que contou com a pre-

sença de aproximadamente 90 traba-
lhadores de 22 estados.

SUT

A proposta do Ministério do Tra-
balho e Emprego, com a criação do 
Sistema Único do Trabalho, consiste 
em transferir os serviços prestados pelo 
Ministério para estados e municípios, 
a exemplo do ocorre hoje no Sistema 
Único de Saúde (SUS).

 É um projeto de reforma de Estado 
que o governo Dilma Rousse�  quer im-

plementar em todas as esferas do serviço 
público, cujo início foi  com a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EB-
SERH), transferindo os hospitais uni-
versitários para esta organização social.

Esta política segue a mesma linha 
na Anvisa, onde o governo preten-
de transferir a vigilância sanitária dos 
Aeroportos de Congonhas (SP), Santa 
Genoveva (GO), Cuiabá (MT), Cam-
po Grande (MS) e outras capitais para 
os estados e municípios.

 É uma forma de transferir as respon-
sabilidades da União para que os gover-

nos dos estados e municípios possam fa-
zer convênios com ONGs, organizações 
sociais e fundações, utilizando dinheiro 
público, sem a obrigação de prestar con-
tas nem realizar concursos públicos.

MANIFESTO

Ao � nal do Seminário foi aprovado 
um manifesto rejeitando a proposta de 
criação do Sistema Único do Traba-
lho que pode ser acessado no site do 
Sinsprev/SP, assim como a proposta de 
projeto de lei (www.sinsprev.org.br)

SUT

Infestação de ratos no prédio 
da APS/GEX Campinas

Além de todos os problemas 
relacionados à precária in-
fraestrutura, número insu� -

ciente de servidores, cobranças abu-
sivas de metas, ameaças constantes 
de retirada das 30 horas e redução de 
salários, os trabalhadores do INSS 
na APS Campinas e GEX Campinas 
estão sofrendo com uma infestação 
por ratazanas no local de trabalho.  
Vestígios da presença de ratos (fezes 
e rastros) foram encontrados no pré-
dio e há duas semanas os trabalha-
dores foram surpreendidos quando 
encontraram duas ratazanas mortas 
dentro da caixa de força que � ca na 
copa do 1º andar onde são feitas as 
refeições.  Também foram achados 
ratos mortos no vaso sanitário de 
um dos banheiros. Foram localiza-
das fezes de ratos em cima do micro-
ondas e também na sala do MOB.  
Alguns servidores declararam que 
não estão fazendo mais refeições no 
prédio e que também estão trazendo 
água de casa. 

Após denúncia, a Delegacia Re-
gional do Sinsprev/SP em Campi-
nas esteve no prédio, no dia 05 de 
setembro de 2014, para realizar uma 
vistoria. Foram encontrados diversos 
pontos com  fezes de ratos, ratoeiras 
e armadilhas. A Regional se compro-

meteu a encaminhar denúncia junto 
aos órgãos responsáveis para solicitar 
inclusive a interdição do local, consi-
derando que a infestação acarreta gra-
ve risco à saúde dos servidores e tam-
bém dos segurados que são atendidos 
pelo INSS. Segundo informações 
apuradas pela Regional de Campinas, 
desde 2011 não é feita a desratização 
do local. 

O Setor de Logística informou que 
fechou um contrato emergencial com 
uma empresa especializada para que 
seja realizada a desratização do prédio 
e que o trabalho já havia sido iniciado. 
Porém, na vistoria realizada pela Regio-
nal de Campinas, apenas foram loca-
lizados potes plásticos nas copas com 
veneno.

O INSS atinge o limite do desca-
so com a saúde e condições de tra-
balho dos servidores, não realizando 
procedimentos básicos preventivos 
para evitar a proliferação de ratos e 
outras pragas, apenas tomando me-
didas paliativas quando a situação já 
está praticamente fora de controle. 
Porém, age de forma diferente quan-
do se trata de criar mecanismos para 
cobrar produtividade e meta dos 
servidores. Os servidores  do INSS 
são tratados de forma extremamen-
te desumana e degradante por uma 

instituição que se diz responsável 
por cuidar da saúde e bem estar dos 
trabalhadores. Além disso, o INSS 
se recusa a reconhecer o tempo em 
que servidor trabalhou sob condições 
insalubres para � ns de concessão de 
aposentadoria, por piores que sejam 
as condições de trabalho. 

Mais uma vez � ca evidenciada a ne-
cessidade da organização e mobilização 
dos servidores na luta por condições 
dignas de trabalho. Hoje o servidor do 

INSS, além das pressões por produtivi-
dade, sofre sérios riscos de adoecimen-
to devido ao descaso e abandono por 
parte do governo. 

O Sinsprev/SP ressalta a necessidade 
dos servidores encaminharem denún-
cias sobre as condições de trabalho por 
meio de seu site no ícone “Fale com a 
Diretoria”, pelo sinsprev@sinsprev.org.
br ou pelo telefone (11) 3352-4344 ou, 
ainda, diretamente com as Delegacias 
Regionais do Sinsprev/SP.

INTERIOR

Um valor que ultrapassa os R$ 60 bilhões é a estimativa do próprio 
governo para o montante retirado do bolso dos 
trabalhadores desde que o fator previdenciário 

foi implantado, em 1999.
Nesses 15 anos o trabalhador teve sua aposentadoria reduzida em até 40% 

do valor que teria direito.

Duas ratazanas são encontradas na caixa de força da APS/GEX Campinas
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INTERIOR

Mobilização reverte remoção 
arbitrária de servidor

RANCHARIA

Servidores de diversos municípios 
das regiões de Ribeirão Preto e 
Presidente Prudente, acompa-

nhados pelos diretores e advogados do 
Sinsprev/SP, se mobilizaram no muni-
cípio de Rancharia contra a remoção 
arbitrária do servidor do Ministério da 
Saúde e diretor do Sinsprev/SP, Jesiel 
Santo Silva.

O prefeito da cidade, Marcos Slo-
bodticov, recebeu a comissão e foi in-
formado de que o processo de remoção 
do servidor não possuía embasamento 
legal, pois a sua disponibilidade havia 
ocorrido sem uma motivação justi� ca-
da atendendo a interesses pessoais do 
secretário de Saúde Pública do Municí-
pio, Sérgio Wilson Ferreira Chiari.

O servidor cedido pelo SUS à pre-
feitura de Rancharia vinha sofrendo 

assédio moral, por parte do secretário 
de saúde, por questionar os procedi-
mentos nos atendimentos prestados 
às pessoas portadoras de de� ciências 
e doenças graves, que não estavam re-
cebendo os laudos médicos para terem 
direito  à isenção do pagamento de ta-
rifas de transporte coletivo, do imposto 
de renda e  do IPI.

Ao invés de adotar as providências 
para solucionar os problemas, o secre-
tário passou a assediar o servidor e pe-
diu seu afastamento do posto de saúde 
colocando-o à disposição para que pro-
curasse outro local de trabalho. Além 
do descaso com as denúncias, o secre-
tário de Saúde não levou em conside-
ração que o servidor sempre residiu no 
município, atuando na saúde há mais 
de 30 anos e que sua remoção causaria 

um grande transtorno, pois outro local 
de trabalho esta a mais de 80 km de sua 
residência.

Ainda na reunião foi questionada a 
forma como a remoção foi realizada por 
ferir princípios básicos da administração 
pública, como o da legalidade, da moti-
vação e da impessoalidade. O Sinsprev/
SP abordou que a remoção não pode 
atender a interesses pessoais do admi-
nistrador e nem servir de assédio moral.

Segundo o prefeito, pelo fato do 
servidor não pertencer ao quadro de 
funcionários da prefeitura, aceitou o 
requerimento do secretário municipal 
de Saúde. Em razão da mobilização se 
propôs a veri� car o caso do servidor 
Jesiel e ainda a possibilidade de lota-
ção em outro órgão da prefeitura em 
Rancharia. Assim, no dia 11 de julho 

de 2014, o servidor foi chamado ao ga-
binete do prefeito, juntamente com o 
secretário de saúde e a diretora do Caps 
- Centro de Apoio Psíquico Social, 
Adriana de Campos Machado. Após o 
esclarecimento dos fatos foi determi-
nada a sua lotação junto ao CAPS, no 
município de Rancharia.

ARBITRARIEDADE

A remoção de servidores públicos 
federais, tanto no Ministério da Saúde, 
INSS e na Anvisa  tem sido utilizada de 
forma abusiva e ilegal pela administra-
ção pública, con� gurando assédio mo-
ral e, na maioria das vezes, envolvendo 
interesses pessoais dos chefes,  poden-
do ocasionar danos irreparáveis à saúde 
dos trabalhadores.

HORTOLÂNDIA

Alagamento dani� ca 
documentos de segurados no INSS

A primeira grande chuva depois 
de um ano de estiagem já foi 
o su� ciente para demonstrar 

o que os servidores do INSS de al-
gumas regiões terão de enfrentar se 
houver chuvas fortes no próximo 
período.

Hoje pela manhã, 3 de setembro 
de 2014, os servidores da APS Hor-
tolândia iniciaram o dia de trabalho 
com rodos e panos para limparem a 
Agência que amanheceu alagada em 
decorrência da chuva de ontem que 
atingiu praticamente todo o Estado 
de São Paulo. Para garantir o funcio-
namento da APS, os servidores uni-
ram-se aos trabalhadores do setor de 
limpeza, garantindo a abertura para os 
segurados.

Esse alagamento, além das ques-

tões estruturais, prova, mais uma 
vez, os problemas de gestão no 
INSS. A água molhou documentos 
que estavam encaixotados no chão 
por absoluta falta de espaço físico 
na Agência e, também, porque o 
setor de arquivo está passando por 
reformas.

Essas caixas contendo milhares 
de documentos já não deveriam es-
tar na APS Hortolândia. Os servido-
res entraram em contato por diver-
sas vezes com a Gerência Executiva 
de Campinas para que fossem en-
viados ao CEDOC, mas não foram 
atendidos.

O alagamento na APS Hortolân-
dia é o retrato do descaso e do desres-
peito do INSS para com os segurados 
e servidores.

A mobilização garantiu o direito de servidor permanecer em seu trabalhoServidores se mobilizam e defendem trabalhador contra assédio moral

Servidores ajudaram na limpeza da APS para segurados serem atendidos
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INTERIOR

INDAIATUBA

Metalúrgicos fazem ato contra 
a política de saúde imposta pelo INSS

No dia 8 de agosto de 2014 o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Campinas e Região orga-

nizou uma manifestação contra a atual 
política de saúde do trabalhador im-
plementada pelo governo. A atividade 
contou com aproximadamente 100 
trabalhadores da base metalúrgica que 
realizaram uma ocupação na APS In-
daiatuba e também chamaram os segu-
rados para participarem do ato. 

A atividade realizada na APS In-
daiatuba foi um ato de repúdio contra 
o não reconhecimento de que os traba-
lhadores são vítimas de doenças ocasio-
nadas pelo ritmo de trabalho imposto 
pelas fábricas. Muitas vezes, o INSS 
não reconhece o acidente de trabalho, 
caracterizando o benefício como do-
ença não vinculada à atividade do tra-
balhador (B31), desta forma, o INSS 
que é patrimônio dos contribuintes 
deixa de cumprir seu papel de proteger 
a saúde do trabalhador para se tornar 
uma mera seguradora privada, aban-
donando milhares de trabalhadores à 
própria sorte, pois apenas o benefício 
reconhecido como acidente de traba-
lho ou doença relacionada ao trabalho 
dá garantia de estabilidade. Quando o 
INSS age desta forma, atende apenas 
aos interesses dos grandes empresários. 

Além disso, diversos trabalhadores são 
prejudicados pelo INSS que desvincu-
la a CAT do benefício, transformando 
o mesmo em B31. Muitas dessas alte-
rações são feitas a partir de pequenas 
reformas burocráticas realizadas pelo 
governo para restringir o acesso aos di-
reitos, sem nem minimamente discutir 
com o conjunto da sociedade. 

A região de Campinas é uma das 
mais industrializadas do país, conta 
com grandes metalúrgicas e montado-
ras de carro. Os 
ritmos de tra-
balho são cada 
vez mais aluci-
nantes criando 
um verdadei-
ro exército de 
trabalhadores 
lesionados. As 
fábricas não são apenas uma linha de 
produção de mercadorias, são uma li-
nha de produção de seres humanos hu-
milhados e mutilados. E muitas vezes a 
única esperança de sobrevivência destes 
trabalhadores é o reconhecimento de 
que é vítima de um acidente de traba-
lho, que seu benefício seja reconhecido 
com o código B91. Porém, as empresas 
usam de todas as forças para desvin-
cular a doença do trabalhador da sua 

condição de trabalho e impedir o reco-
nhecimento da estabilidade do traba-
lhador adoecido. Os trabalhadores, por 
sua vez, não contam com os mesmos 
recursos que os grandes empresários 
possuem para defesa de seus interesses. 
Na relação entre empresa e empregado 
nunca existe justiça, pois o trabalhador 
sempre sai perdendo. 

E os servidores não podem ter ilu-
sões. A mesma política imposta pelo 
INSS aos trabalhadores do Regime 

Geral de Previ-
dência é impos-
ta aos próprios 
servidores. Esta-
mos totalmente 
abandonados, 
sem realização 
de exames peri-
ódicos, muitos 

servidores trabalham adoecidos devido 
a política de metas insanas não sendo 
raros os casos de óbito de servidores 
durante o expediente. 

Muitas vezes em atos públicos a 
revolta dos injustiçados acaba se ex-
cedendo ou os alvos errados são atin-
gidos. São erros que todas as catego-
rias de trabalhadores podem incorrer, 
mas eles de maneira alguma retiram 
a legitimidade da mobilização contra 

as injustiças, pelo contrário, os erros 
servem para amadurecer a organiza-
ção dos trabalhadores para que pos-
sam agir enquanto classe, sejam eles 
trabalhadores da iniciativa privada ou 
servidores públicos. Desta forma, o 
alvo contra a retirada de direitos deve 
ser o governo que impõem as políti-
cas de Estado e não os servidores da 
linha de frente. Entre nós, trabalha-
dores do setor público e do setor pri-
vado, devemos construir a unidade 
para lutar por nossos direitos; respei-
to e dignidade. Paz entre nós e guerra 
aos patrões.

O Sinsprev/SP encaminhará docu-
mento ao Sindicato dos Metalúrgicos 
de Campinas e Região salientando que 
os direitos dos trabalhadores serão pre-
servados somente com a união da classe 
trabalhadora, pois sabemos que gover-
no e patrão estão caminhando juntos 
na retirada de direitos, portanto não é 
admissível um trabalhador ser contra 
outro trabalhador, principalmente se 
esse é um mero executor de uma po-
lítica de governo no tocante às normas 
de serviço, lembrando que trabalhador 
do serviço público que não cumpre 
legislação é condenado com processo 
administrativo, prisão e demissão por 
justa causa.

Nós, trabalhadores do setor 
público e do setor privado, 

devemos construir a unidade 
para lutar por nossos direitos; 

respeito e dignidade. 

A Delegacia Regional do Sinsprev/SP em São José dos Campos realizou 
reunião com o Departamento Jurídico do Sindicato para esclarecer 
os servidores ativos e aposentados sobre o andamento das principais 

ações, bem como sobre as ofensivas do governo aos direitos dos trabalhado-
res. A reunião abrangeu servidores da Anvisa, INSS Saúde e redistribuídos 
para a Receita Federal do Brasil.

Os servidores foram alertados sobre a investida do governo em não re-
conhecer os direitos decorrentes das atividades insalubres, determinando 
reduções de aposentadorias, cancelamento de abono de permanência e até 
o retorno para a ativa deservidores já aposentados (Pág.3)

A Delegacia do Sinsprev/SP em Ribeirão Preto e o Departamento Ju-
rídico do Sindicato realizaram reunião com os servidores da GEX 
Ribeirão Preto para debater e apontar encaminhamentos aos proble-

mas locais.
A maior reivindicação dos servidores da área meio é em relação a jornada 

de 30 horas semanais. O Sindicato esclareceu que essa não é uma questão 
jurídica, mas de política de governo que utiliza desse artifício para dife-
renciar o tratamento dentro de uma mesma categoria e, assim, di� cultar a 
mobilização.O Sinsprev/SP abordou que esse quadro só será revertido com 
a mobilização de toda a categoria.

São José dos Campos Ribeirão Preto
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GEAP

Após deixar servidores endividados, 
Geap quer volta dos inadimplentes

75 mil pessoas pessoas 
foram excluídas 

da Geap por falta de 
pagamento 

Geap se isenta da responsabilidade do 
reajuste e da exclusão dos pais

A Fenasps participou de audiên-
cia, em 22 de agosto de 2014, 
com o diretor executivo da 

Geap, Luis Carlos Saraiva Neves, para 
discutir assuntos de interesse da cate-
goria como a retirada dos pais do plano 
de saúde, reajustes abusivos dos valores 
das contribuições dos servidores, ine� -
ciências da rede de atendimento entre 
outras questões.

Ao iniciar a reunião, a Fenasps ques-
tionou a Direx – Diretoria Executiva e 
sua assessoria jurídica sobre a retirada 
dos pais do plano de saúde. A Direx 
se isentou e insistiu no argumento de 
que não existe problema algum com a 
Geap para manutenção dos pais no pla-
no, que a objeção é do Ministério do 
Planejamento, que pretende impor em 
todos os contratos o modelo de convê-
nio único de sua responsabilidade.

Além da retirada dos pais do plano, 
a Federação também questionou os au-

mentos abusivos nas mensalidades das 
contribuições por idade, resultando na 
saída de um número signi� cativo de 
servidores.  O diretor executivo, mais 
uma vez, desviou a responsabilidade da 
Geap sobre os aumentos, justi� cando 
que os reajustes se devem ao ato nú-
mero um do interventor, baseado em 
resolução da ANS – Agência Nacional 
de Saúde Suplementar. 

A Fenasps argumentou que a Geap, 
embora seja um plano de autogestão 
que deveria atender os trabalhadores, 
prefere adotar as regras do mercado pri-
vado, mesmo que isto signi� que expul-
sar grande parte dos que contribuíram 
a vida toda. Uma injustiça que vai se 
perpetuando com a conivência da jus-
tiça que prefere não ver a realidade da 
categoria.

A grande queda no número de as-
sistidos fez com que a Geap � zesse um 
levantamento de todas as inadimplên-

cias existentes e lançasse uma proposta 
de renegociação de dívidas, que nada 
tem a ver com um caráter solidário de 
participação. (ver acima)

REDE

A Federação expôs que apesar dos 
aumentos os servidores não estão rece-
bendo uma correta prestação dos ser-
viços do plano de saúde, pois a rede 
credenciada continua limitada, há 
demora nas marcações de consulta e 
nos atendimentos. A direção da Geap 
concorda que existem milhares de pro-
blemas e que ainda não está na situa-
ção ideal, mesmo assim, declarou que 
em reunião com os gerentes regionais 
dos estados que: “As estatísticas apon-
tam para uma melhoria signi� cativa da 
rede”. O representante da Direx infor-
mou que em vários estados as gerências 
regionais estão autorizadas a buscarem 

novos prestadores e a melhorarem a 
rede hospitalar.

CONAD

O diretor da Direx declarou que ain-
da não houve debate no Conad sobre o 
retorno dos conselhos de representantes 
para fazerem o controle social nos esta-
dos. Apesar da assessoria jurídica da Fe-
nasps ter ingressado com ação na Justiça 
Federal em Brasília contestando o resul-
tado das eleições que elegeram os atuais 
membros do Conad, ocasião na qual vo-
taram menos de 3% do total do número 
de bene� ciários. Na época foi feito um 
abaixo-assinado repudiando o baixo ín-
dice de votantes no processo eleitoral, 
pois um percentual muito grande de as-
sistidos não teve acesso a senha de vota-
ção e outros não conseguiram participar 
do pleito em decorrência de bloqueio e 
queda frequente no sistema.

Os aumentos abusivos impostos 
pela Geap prejudicaram toda 
a categoria, principalmente 

os aposentados que, sem condições de 
arcarem com os reajustes nas mensali-
dades, foram praticamente excluídos 
da assistência médica. A queda do nú-
mero de assistidos fez com que a Geap 
anunciasse, para a grande imprensa, a 
possibilidade de parcelamento e rene-
gociação das mensalidades atrasadas 
para aqueles que perderam o plano por 
inadimplência.

Segundo o Jornal Extra Online, do 
dia 6 de agosto de 2014, cerca de 75 
mil pessoas, entre servidores e seus fa-
miliares, estão fora do plano por falta 
de pagamento. Esse número retrata o 
descaso para com os direitos dos tra-

balhadores. De acordo com o Jornal, a 
Geap pretende implantar um plano de 
renegociação de dívida, cuja parcela mí-
nima para a quitação de débitos poderá 
ser de R$ 20,00 e o servidor com seus 
dependentes poderão voltar a utilizar 
o plano, mesmo 
durante a qui-
tação da dívida. 
Ainda segundo 
o Jornal, não foi 
estabelecido se 
a renegociação 
terá taxa de ju-
ros, além de não ter deixado claro se 
ao retornar ao plano, o servidor terá de 
cumprir alguma carência.

A questão é que a intenção dessa 
proposta não é a de ajudar os servido-

res, nem de exercer um caráter solidá-
rio de participação, mas sim de a Geap 
querer recuperar os passivos, trazer de 
volta os antigos associados para que 
com um número maior de contribuin-
tes consiga atrair futuros servidores, di-

luir os riscos e a situação 
crítica da operadora.

A Geap vem pra-
ticando reajustes sem 
proporcionar um retor-
no positivo na prestação 
dos serviços, oferecen-
do uma rede credencia-

da limitada, demora nas marcações de 
consulta e nos demais atendimentos 
prestados. 

Apesar da renegociação da dívida 
facilitar o pagamento para alguns, ela 

não resolverá a situação da exclusão de 
todos os inadimplentes da assistência 
médica, uma vez que grande parte não 
consegue nem manter os altos valores 
das mensalidades. Cabe ao servidor 
analisar se a proposta é compatível 
com a sua situação � nanceira e se con-
seguirá manter os pagamentos para 
garantir a permanência no plano de 
saúde.

O Sinsprev/SP sempre defendeu 
que a Geap seja um plano de saúde 
sem � ns lucrativos, uma vez que é 
uma fundação e não um plano de saú-
de do mercado privado que visa ape-
nas o lucro. 

Por uma Geap a serviço do traba-
lhador no serviço público e sua família 
seja ele aposentado ou em serviço.

CAMPINAS

Seminário: direito à 
aposentadoria

Com as diversas alterações na le-
gislação e normas nos últimos 
anos, o direito à aposentadoria 

do Servidor Público tem se tornado um 
assunto cada vez mais complexo. 

A Delegacia Regional do Sinsprev/
SP em Campinas realizará no dia 18 de 
outubro de 2014, das 08h00 às 12h00, 
um seminário para discutir essas mu-
danças e orientar os servidores sobre 
quais são os critérios para concessão da 

BARRETOS

A Subsede do Sinsprev/SP em 
Barretos está abrigando reuni-
ões mensais do Fórum Popular 

de Saúde com o objetivo de discutir e 
propor encaminhamentos que a aju-
dem a melhorar à Saúde Pública.

Os encontros contam com a par-
ticipação da população, trabalhadores 
e conselheiros. São debatidos temas 
como atenção básica, condições de 
trabalho e casos como o não funciona-

Propostas para a 
Saúde Pública

mento da UPA de Barretos, inaugurada 
há dois anos, além da atuação do Con-
selho Municipal de Saúde.

Um dos pontos levantados nessas 
reuniões é o de que para garantir e con-
quistar uma saúde pública de qualidade 
é necessário que exista um acompanha-
mento permanente dos movimentos 
popular, sindical, estudantil, social e, 
principalmente, o envolvimento da po-
pulação.

aposentadoria.
O seminário terá duas etapas. A 

primeira será de apresentação sobre 
legislação para o reconhecimento da 
aposentadoria. A segunda destinada a 
um debate político sobre as mudanças 
na legislação.

As inscrições devem ser feitas até o 
dia 3 de outubro de 2014 pelo e-mail 
sinsprev.campinas@gmail.com ou pelo 
telefone (19) 3325-4344.
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MOBILIZAÇÃO

Conselho de Representantes

As reivindicações e os problemas 
dos trabalhadores da base do Sinsprev/
SP foram amplamente discutidos pelo 
Conselho de Representantes em reu-
nião realizada no dia 6 de setembro de 
2014. Após os debates os representantes 
deliberaram:

CONJUNTURA NACIONAL

1- Rea� rmar:
a-Regulamentação das 30 horas para 

todos;
b- Fim dos descontos abusivos;
c- Fim das metas para produtividade 

abusivas;
d- Fim do assédio moral;
e- Pagamento do pecúlio da Geap;
f- Geap que atenda nossas necessida-

des e sob controle dos usuários. 
2- Entrega da pauta de reivindica-

ções da categoria para todos os candida-
tos a Presidência da República

3- Indicativos para a Fenasps:
a-  Dia Nacional de Luta com mobi-

lização e paralisação nos estados;
b- Pressão junto aos parlamentares e 

candidatos às eleições de outubro;
c- Não as compensações abusivas 

dos jogos da Copa, greve 2012, greve de 
ônibus e metrô e greve 15 de maio; 

d- Promover atividades em frente ao 
Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão, com a presença de toda a 
categoria, para pressionar o governo a 
atender às reivindicações da categoria.

ELEIÇÕES 2014

1-  Voto nas candidaturas de esquer-
da;

2- Que o Sinsprev/SP promova de-
bate com os candidatos de esquerda so-
bre as suas propostas, em 26 de setem-
bro de 2014.

MOÇÕES

1- Moção de apoio pela reintegra-
ção dos servidores demitidos do Metrô 
e IBGE;

2- Participação no Seminário Na-
cional dos Servidores Públicos Federais, 
promovido pelo Fórum das Federações 

para preparar a greve geral dos servido-
res federais.

CONJUNTURA LOCAL

1- Que o Sinsprev/SP oriente os ser-
vidores a comunicarem ao Sindicato os 
locais de trabalho em que há pressões 
para cumprimento de metas inatingíveis 
e falta de condições de trabalho para 
que sejam discutidas ações e soluções;

2- Organizar os aposentados para 
ajudar na mobilização e organização dos 
locais de trabalho independentemente 
de pertencerem ao Ministério da Saúde, 
INSS ou Anvisa.

GEAP

1- Retomar as ações jurídicas, políti-
cas e administrativas, para resolver os pro-
blemas relacionados às altas mensalidades 
e carência de prestadores de serviço;

2- Que o Departamento Jurídico 
do Sinsprev/SP tome medidas urgentes 
para resolver sobre o pecúlio dos servi-
dores que pagam há quase 40 anos;

3- Que o Sinsprev/SP ingresse com 
ação para garantir a permanência dos 
pais dos servidores do INSS redistribuí-
dos para a Receita Federal; conforme já 
ganha pelos trabalhadores da Receita. 

ALERTA

- Que o Sinsprev/SP alerte nova-
mente seus � liados para fugirem dos 
oportunistas que estão utilizando no-
mes de entidades semelhantes a do 
Sindicato ou de escritório de advocacia 
para cooptarem com falsas promessas os 
servidores para os processos da GDA-
TA, GDPST.

GT DA SAÚDE

1- Rea� rmar proposta do GT da 
Carreira do qual a Fenasps participa 
para uma tabela salarial que atenda as 
reivindicações da categoria:

a- Incorporação da GDPST;
b- Reposição das perdas salariais; 
c- Piso salarial;
d- A atual tabela não contempla os 

ativos, tampouco os aposentados;
e- Lutar pela integralidade da pon-

tuação da GDPST: 100 pontos para 
todos.

 
Justi� cativa da categoria

- Continuar a luta da equiparação 
salarial da Seguridade Social com o Se-
guro Social; 

- Apoiar a Fenasps e outras enti-
dades e Federações em não aceitar os 
70%. Pois a tabela da Saúde: 70% da 
GDPST (80 pontos) correspondem aos 
R$900,00 que os aposentados recebem; 

- GDPST GDATA, GDASST: Se a 
justiça reconheceu que os aposentados 
têm direito a 80 pontos, buscar junto à 
Justiça e ao governo imediata incorpora-
ção no salário base;

-  Com relação à tabela proposta em 
estudo é muito ruim. Se o aposentado 
perdeu 30 pontos ao se aposentar, a jus-
tiça lhe garantiu esses 30 pontos; 

 - 70% de 80 pontos = 100% de 50 
pontos. 

AVALIAÇÕES - INSS

1- Que o Sinsprev/SP disponibilize 
em seu site orientações no sentido de:

a- Fazer levantamento dos locais de 
trabalho  que estão com problemas com 
a GDASS;

b- Que os servidores não aceitem a 
perda do turno estendido e o retorno 
para as 40 horas, no intuito de melho-
rar as condições de trabalho, pois os que 
retornaram para as 40 horas estão com 
agenda  aberta e aumento da produção.

 CADASTRO

a- Acertar o cadastro do Sinsprev/
SP para incluir os � liados que não estão 
tendo a mensalidade descontada;

b- Rea� rmar a matéria no site da neces-
sidade do servidor que não sofre esse des-
conto realizar o seu recadastramento junto 
ao Sindicato e que quando o servidor for 
do interior, as Delegacias Regionais acom-
panhem a efetivação desse recadastramen-
to, ou seja, que o desconto da mensalidade 
tenha voltado à folha de pagamento.

CONSELHO

a- Comissão do Conselho de Re-
presentantes para acompanhar e enca-
minhar às deliberações do Conselho, 
sendo dois (02) de cada Delegacia Re-
gional, quatro (04) da Capital, um (01) 
de cada corrente política da direção. E 
que este debate deve seja amadurecido 
na próxima reunião.

b- Que as atas das instâncias do 
Sinsprev/SP (Diretoria Executiva, Dire-
toria Colegiada, Assembleia e Conselho 
de Representantes) sejam disponibiliza-
das em, no máximo, 48 horas.

SOLIDARIEDADE 

a- Na reunião foi ponderado que já 
existe deliberação de Assembleia para 
que as doações emergenciais para o mo-
vimento possam ser deliberadas pela Di-
retoria Executiva do Sinsprev/SP  e que, 
posteriormente, deve prestar contas em 
Assembleia.

b- Que as contas do Sinsprev/SP se-
jam apresentadas na Assembleia do dia 
10 de outubro de 2014.

Seminários do Sinsprev/SP
11 de outubro de 2014: Produti-

vidade e Avaliação de Desempenho;
 08 de novembro de 2014: Ter-

ceirizações no Serviço Público;
 06 de dezembro de 2014: Funs-

presp/ Pecúlio.
 
10 de outubro de 2014: Assem-

bleia Estadual;
21 de novembro de 2014: Ativi-

dade da Consciência Negra. 
22 de novembro de 2014: Reu-

nião do Conselho de Representantes
 Data em aberto: Seminário do 

jurídico para conselheiros do Sins-
prev/SP com disponibilização de 
material sobre as ações e orientações 
para a categoria.

Calendário

Representantes aprovam plano de lutas e mobilização

Fo
to

s: 
M

an
oe

l 
M

es
si

na

Servidores de todo o estado expuseram os problemas locais
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PROGRESSÕES

O Sinsprev/SP ajuizou ação 
coletiva para os servido-
res do INSS pleiteando o 

retorno da progressão na carreira a 
cada 12 meses até a regulamentação 
das condições e critérios, conforme 
determina a Lei 11.501, de julho de 
2007. A ação foi necessária porque o 
INSS, mesmo sem o dispositivo legal 
da regulamentação, implementou a 

Ação aguarda decisão 
do judiciário

progressão a cada 18 meses prevista 
por essa Lei.

A ação coletiva pleiteia a progressão 
a cada 12 meses até a regulamentação 
da lei e o pagamento de todos os pas-
sivos decorrentes da mudança ocorrida 
ilegalmente. Caso julgado procedente, 
serão bene� ciados todos os servidores 
do INSS no Estado de São Paulo que 
sofreram esse prejuízo.

O Sinsprev/SP e seu Departa-
mento Jurídico se reuniram, 
em 19 de agosto de 2014, em 

com os advogados do Escritório Joaquim 
Cerqueira César Advocacia, responsável 
pela reclamação trabalhista nº 1571/89 
que pleiteia as diferenças referentes ao 
PCCS dos anos de 1988 a 1990.

Essa ação plúrima encabeçada por 
Acácio Francisco Neto se encontra em 
fase de execução e após vários recur-
sos protelatórios pela Procuradoria do 
INSS, o processo foi encaminhado para 
uma vara especial que decidiu pela exe-
cução em grupos de dez autores.

Ao apresentar a execução foi consta-
tado que muitos servidores haviam in-
gressado com a mesma ação com outros 
advogados, sendo que alguns já recebe-

PCCS plúrima do INSS
ram o pleito e outros ainda têm ações 
em andamento, con� gurando, assim, a 
litispendência 

Para evitar a condenação de litigân-
cia de má fé a esses servidores e preju-
dicar o andamento da execução do pro-
cesso em relação aos demais servidores, 
o Sinsprev/SP acatará a determinação 
da juíza responsável e recolherá procu-
ração e declaração dos autores que não 
possuem ação do mesmo pleito com 
outros advogados.

O Sinsprev/SP está elaborando esses 
documentos e os encaminhará para os 
servidores que fazem parte dessa ação.

Esse processo não deve ser confun-
dido com a ação coletiva do INSS, pro-
movida pelo Sinsprev/SP, e que já está 
em curso a execução. 

Andamento das ações da paridade
O Departamento Jurídico do 

Sinsprev/SP prossegue com 
as ações individuais da pari-

dade para os servidores do Ministério 
da Saúde que se aposentaram até no-
vembro de 2010. As ações estão divi-
didas em dois períodos. O primeiro de 
2002 a 2008, em relação a GDASST, e 
o segundo de 2008 a 2010, referente a 
Grati� cação de Desempenho.

INSS

Para os servidores do INSS já tem 
ação ganha, em segunda instância, ga-
rantindo a paridade da GDASS até no-
vembro de 2009.

ANVISA

Na Anvisa a ação garantiu a parida-
de da GEDR até 1º de julho de 2010, 

quando ainda não havia sido regula-
mentada a avaliação de desempenho.

Independentemente do órgão lota-
do, a  paridade após a regulamentação 
da avaliação de desempenho e a incor-
poração depende de julgamento das 
ações coletivas junto ao Supremo Tri-
bunal Federal.

O Sinsprev/SP alerta que os servi-
dores continuam recebendo correspon-

dências de associações ou de escritórios 
de advocacia prometendo ações judi-
ciais com ganhos que ainda não estão 
garantidos juridicamente. O ingres-
so dessa ação pode acarretar prejuízo 
ao servidor, pois estarão fora da ação 
coletiva e perderão a possibilidade da 
incorporação, bem como dos passivos 
após a avaliação de desempenho das 
grati� cações. 

O horário de atendimento do 
Departamento Jurídico do Sinsprev/SP é 
das 10h00 às 16h00, de terça a quinta-feira, 
pessoalmente, pelo telefone (11) 3352-4340 

ou pelo e-mail: 
juridico.sinsprevsp@gmail.com

Reposição das horas 
da Copa do Mundo

O Departamento Jurídico do 
Sinsprev/SP ajuizou Ação 
Civil Pública com pedido de 

liminar para que todos os servidores 
do INSS, Ministério da Saúde e Anvi-
sa não tenham que compensar as horas 
não trabalhadas  durante a  Copa do 
Mundo 2014.

A lei geral da Copa do Mundo 
já havia previsto a possibilidade da 
União declarar feriados nacionais 
nos dias de jogos da seleção brasi-
leira de futebol.  Assim, o Ministé-
rio do Planejamento, Orçamento 
e Gestão estabeleceu, por meio da 
Portaria nº 113, de 3 de abril de 
2014,  a redução do horário de ex-
pediente dos órgãos e entidades da 
Administração pública federal di-
reta, autárquica e fundacional nos 

dias de jogos do Brasil.
Mesmo que quisessem, os servi-

dores federais não poderiam trabalhar 
nesses dias por determinação da Admi-
nistração, também não teriam que re-
por essas horas. Mas, de forma abusiva 
a secretária de Gestão Pública, Ana Lú-
cia de Amorim de Brito, subordinada 
a ministra do Planejamento, Miriam 
Belchior, que assina a Portaria, enviou 
a “mensagem” nº 554955, orientando a 
compensação.

A reposição das horas não trabalha-
das é completamente indevida. Diante 
da divergência de orientações e enten-
dendo que a mensagem nº 554955 não 
anula a Portaria N° 113/2014 ambas 
do MPOG, o Sinsprev/SP ajuizou 
Ação Civil Pública contra essa exigên-
cia e aguarda uma decisão.


