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Barrar a Reforma da Previdência
e o desmonte do Serviço Público Federal

E

ntre
os principais
desafios impostos pelo Governo
Bolsonaro (PSL) à classe
trabalhadora está a luta
contra a proposta de Reforma da Previdência. Ela tem
como objetivos privatizar o
sistema previdenciário brasileiro e diminuir os encargos
dos grandes empresários à custa
dos direitos trabalhistas conquistados pelos trabalhadores em
longas greves e mobilizações.
A Reforma já é uma realidade se
considerarmos o desmonte da Seguridade e do Seguro Social. No INSS,
a política do governo deu continuidade
ao sucateamento, com o fechamento de
agências, a precarização da estrutura de
trabalho e o recente anúncio de que não
haverá concurso público em nenhum setor
do Serviço Público Federal. Ao que tudo
indica, a lógica da privatização do serviço
público é a máxima desse governo.
Para mobilizar a categoria e somar esforços
com as centrais e entidades sindicais, o Sindprevs/SC realizou uma Assembleia Estadual Geral
no dia 10 de maio que discutiu, entre outras demandas, a necesisdade de Greve Geral, já chamada
pelas centrais para 14 de junho.

Sindprevs/SC realizou Seminário Contra a Reforma da Previdência- p. 6.

Agenda
MAIO
01 - Dia do/a Trabalhador/a
02 - Reunião na Gerência de
Chapecó, às 13h
03 - Reunião na APS de Lages,
às 13h
10 - Assembleia Estadual
Extraordinária, às 13h
15 - Dia de Mobilização dos
trabalhadores da educação
18 - Encontro Setoriais em
Brasília
19 - Plenária Nacional da
Fenasps em Brasília
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JUNHO
14 - Greve Geral convocada
pelas Centrais Sindicais

Sindprevs/SC realiza reuniões regionais e
mobiliza categoria contra agenda de retrocessos

C

onforme aprovado pela
Assembleia Estadual
Geral do Sindprevs/SC
e discutido nas últimas
reuniões de diretoria da Fenasps
e do sindicato, um calendário
de lutas foi encaminhado pelas
entidades para fazer o enfrentamento à reforma da Previdência
e ao desmonte do serviço público
praticado pelo atual governo.
Com a intenção de mobilizar
a sua base e somar esforços com
as centrais e entidades sindicais, o
Sindprevs/SC realizou uma rodada de reuniões regionais, entre os
dias 24 de abril e 07 de maio, em
que foram debatidas as estratégias
de enfrentamento a essa conjuntura de retrocessos e as ações da
categoria para o 1º de maio; o
Dia de Mobilização e Lutas, proposto pelos trabalhadores da educação no dia 15 de maio; a Greve
da categoria e a Greve Geral convocada pelas centrais para o dia

14 de junho. As reuniões regionais aconteceram em Criciúma,
Joinville, Blumenau, Chapecó e
Lages. Na Grande Florianópolis,
foram realizadas reuniões nas
APSs Felipe Schmitz, Continente,
São José e ainda ocorrerão em
Biguaçu, Tijucas e nas sedes do
INSS e do Ministério da Saúde da
praça Pereira Oliveira, na capital.
As reuniões também reforçaram a importância da participação de todas e todos na
Assembleia Estadual Geral do
Sindprevs/SC, que ocorrerá no
dia 10 de maio.
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Sindprevs/SC

INSS

Sindprevs/SC e trabalhadores cobram solução para os
problemas da APS de Palhoça

N

o dia 9 de abril, a direção
do Sindprevs/SC participou da reunião com os
trabalhadores e trabalhadoras da APS de Palhoça e o Gerente Executivo de Florianópolis,
Gilsinei José Cargnin.
A reunião foi motivada após o
corrido no dia anterior, 8 de abril,
quando um segurado agrediu
verbalmente os trabalhadores
da APS e jogou uma impressora
contra a servidora que a atendeu
e a estagiária. O segurado havia
solicitado uma certidão de óbito,
sendo que este documento não é
fornecido pelo INSS.
O segurado proferiu chutes
e socos nas portas e divisórias,
quebrando o que encontrou pela
frente. A polícia militar foi acionada, mas quando chegou ao
local o agressor havia saído.
A agressão gerou pânico entre
os presentes além de expor a
vulnerabilidade da Agência em
garantir segurança aos servidores
e segurados.
Diante da situação exposta,
os servidores, inclusive os peritos
médicos, suspenderam o atendimento no dia 8.
Na reunião do dia 9, foram
debatidas questões como a falta
de servidores, o acúmulo de trabalho e a superlotação na agenda,
o que leva aos servidores a não
conseguirem suprir as demandas dos segurados, deixando-os
mais nervosos e violentos, o que
resulta cada vez mais cenas como
a que aconteceu.
Os segurados descontam a

insatisfação com o sistema previdenciário, que está sobre forte
ataque do governo federal, diretamente nos trabalhadores e trabalhadoras das APSs.
O Gerente propôs como solução do agendamento a distribuição de agendas nos períodos de
manhã e à tarde e a divisão dos
já escassos trabalhadores nestes
períodos.
O Sindicato e os trabalhadores também questionaram sobre
a quem recorrer para apoio e
atendimento psicológico para
os servidores que passam por
esse tipo de agressão ou casos
semelhantes, já que o SIASS e o
próprio SQVT (Programa Saúde
e Qualidade de Vida no Trabalho) encontram-se praticamente
desativados.
Sem apontar uma solução concreta, a Gerência citou a problemática do INSS a nível nacional.
O Sindprevs/SC chamou a
atenção que o INSS está sendo
sucateado e privatizado para ser
entregue ao capital financeiro,
ao mercado, onde vidas pouco

importam. Cada vez mais há a
negativa de benefícios por ordem
do governo federal e suas medidas descabíveis para aniquilar de
vez o INSS e os serviços públicos.
Sendo assim, ao menos que os
servidores se unam e se organizem para exigir dignidade e frear
a privatização do INSS e seus serviços, pouco ou nada poderá ser
revertido.
É preciso muito diálogo com
a população e exigir do governo
medidas que deixem as APSs
mais seguras, para segurados e
servidores.
O Sindprevs/SC está aberto
ao diálogo com a Administração,
mas seguirá firme nas cobranças.
Reunião na Superintendência
Regional
Em reunião no dia 11 de abril
com a Superintendente Regional
Sul do INSS, Kathia Maria Moreira Braga, a mesma assegurou
ao Sindprevs/SC que visitaria a
Agência de Palhoça e disponibilizaria uma equipe do SQVT para
conversar com os servidores.
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Anvisa

Em resolução, governo extingue postos de trabalho
e altera estrutura da Anvisa

4

F

oi publicada no Diário
Oficial da União (DOU),
em 08 de abril, Resolução
da Diretoria Colegiada
(RDC) da Anvisa nº 274, em substituição à RDC nº 255 de 10 de
dezembro de 2018. A RDC 274
aprova alterações no Regimento
Interno da Anvisa e trouxe impacto direto na estrutura de Portos,
Aeroportos e Fronteiras (PAFs),
que são as unidades descentralizadas da Anvisa que atuam nos
estados do País, nas áreas de
Portos, Aeroportos e Fronteiras;
na fiscalização sanitária e para tal
mantém sedes administrativas em
cada estado, que agora passam
por transformações significativas.
Nesse primeiro momento a
reestruturação de PAF alcançou
todas as regiões, sendo criadas

Coordenações Regionais:
• Na Região Nordeste (duas
regionais: Bahia e Pernambuco);
• Região Sudeste (duas regionais: São Paulo e Rio de Janeiro);
• Região Sul (uma regional:
Paraná);
• Região Centro Oeste (uma
regional: Goiás);
• Região Norte (uma regional:
Amazonas).
As demais coordenações seguem no formato antigo de Coordenações estaduais.
A grande questão foi justamente como o Departamento de
Vigilância Sanitária da Fenasps
(Devisa/Fenasps) alertou e chamou atenção dos servidores e da
gestão em relação à manutenção
dos postos nos Portos, Aeroportos
e Fronteiras, sendo que alguns já
foram extintos da estrutura como
o caso de Congonhas/SP, Florianópolis/SC, entre outros locais.
Logo em seguida, o servidores
receberam outros documentos por
parte da gestão da Anvisa de Brasília, assinado pela gerente geral
de portos, aeroportos e fronteiras,
que através de mensagem eletrônica institucional tenta explicar o
o teor desta resolução. O email,
cogita como a situação ficará na
prática, tratando de forma perversa questões como a vida funcional
dos trabalhadores, como a lotação em novas unidades e remoções físicas como se fosse algo
simples a mudança de sede para
um servidor, diante da extinção
do seu local de trabalho.
O departamento ainda está

fazendo uma avaliação mais
detalhada desta reestruturação
na área das PAFs. Mas, o projeto
do governo é seguir com outras
extinções e aglutinações dentro
das coordenações estaduais, fato
que irá com plena certeza alcançar e impactar nas equipes locais
e servidores destas unidades como
no atendimento à população.
O tal modelo proposto, e agora
já em fase de execução pela Direção da Anvisa, trabalha na linha
de não ser realizado um novo
concurso público para suprir as
vagas nos estados, enxugando ao
máximo a estrutura desta agência
nacional, visando obter receita e
remanejar trabalhadores para criar
outras funções com CCTs até
mais elevados do que a estrutura
atual, anterior à publicação desta
RDC.
Em Santa Catarina, o posto da
Anvisa do Aeroporto Internacional Hercílio Luz foi desativado
e desligado dessa nova estrutura
e a coordenação estadual não
está sabendo como agir, pois é
questionável a eficácia de um
texto informal, após a publicação
da norma do regimento interno.
Os servidores que eram lotados
neste posto de serviço deverão se
desvincular do local e ficarem na
sede da coordenação estadual no
prédio da PO, de onde cumprirão suas funções de fiscalização.
Também correm o risco de terem
perda salarial, pois devem perder
adicionais de insalubridade/ periculosidade e adicional noturno.
FONTE: DEVISA/FENASPS

Nacional

Com nova gestão, Diretoria Executiva da GEAP
recebe Fenasps em reunião
Na primeira oportunidade
após a mudança no comando da
Geap, a Fenasps, representada
pelos diretores Cleuza Faustino
(MG), Márcio Freitas (RN), Ana
Lago (RS) e Valmir Braz (SC), foi
recebida em audiência na Diretoria Executiva (Direx) da GEAP
nessa terça-feira, 23 de abril.
Nela, foi apresentado o novo
diretor executivo da autogestão, o
general Ricardo Marques Figueiredo, que, junto de sua equipe,
apontou uma série de dificuldades estruturais e políticas que
a GEAP enfrentou no último
período.
Os representantes da DIREX
pontuaram que, para trabalhar o
fortalecimento da entidade, buscam sobretudo a sustentabilidade
política e financeira da Fundação
e a diminuição da inadimplência dos assistidos com a GEAP,
que na grande maioria das vezes
precisam fazer escolhas dolorosas
entre cuidar da saúde ou subsidiar
seu sustento e de suas famílias.
Enquanto entidade, a Fenasps
avalia muito importante a informação, passada pelo diretor
executivo da GEAP, de que a
primeira iniciativa desta gestão foi
procurar a Casa Civil para cobrar
o pagamento do per capita do governo. O diretor da GEAP, inclusive, afirmou ter ficado “espantado” com valor pago pelo governo
a título de assistência à saúde.
O gestor aproveitou o ensejo
e solicitou também que as Entidades Nacionais cumpram importante papel para pressionar o

PEDRO MESIDOR/FENASPS

governo para aumento dos valores do per capita patronal. E, em
mais de uma oportunidade, os representantes da autogestão destacaram a importância da Fenasps
na luta em defesa da GEAP e de
seus assistidos, desde a criação da
fundação.
Acordo assinado com
as entidades
Foi informado pela assessoria jurídica da GEAP que, em
relação a alguns processos impetrados nos estados, o Ministério Público tem cobrado uma
autorização para finalização dos
processos e esta é uma das razões
que justificam o atraso no cumprimento dos acordos assinados.
Foi informado ainda que havia
inicialmente uma advogada que
teria que cumprir a tarefa de fazer
a interlocução entre os assistidos,
a fim de encaminhar as exigências
do Ministério Público.
Porém, com a indicação da
nova diretoria e segundo informações da assessoria jurídica da
GEAP, a referida advogada, Tâ-

nia Martins Leão, estaria fazendo
esse trabalho, mas que não possuía contrato com nenhuma Entidade Nacional e muito menos
a GEAP. A falta de um contrato
estava dificultando este processo.
Informaram que vão criar uma
Diretoria de Comercialização,
com intuito de se trabalhar o
marketing para a Fundação. A
equipe da Direx afirmou que está
fazendo estudos para a criação
de novos planos que caibam no
bolso dos/as servidores/as.
Sobre os contratos de prestação de serviços existentes na fundação, a nova gestão está fazendo
levantamento sobre quais permanecerão, porém, de antemão,
já observou que grande parte
dos contratos são prejudiciais à
GEAP.
O general Ricardo Marques encerrou a reunião salientando que
o cargo na Diretoria Executiva
ocupado por ele tem justificativa
técnica e ressaltou que não existiu
influência política em sua nomeação.
FONTE: FENASPS
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Reforma da
Previdência

Seminário contra a Reforma da Previdência denuncia o
desmonte do sistema previdenciário brasileiro

A
6

Previdência Social é um
instrumento de justiça social em que a solidariedade é a essência. Ela atende
àqueles que contribuíram para o
País ao longo de sua vida laboral
e protege os mais necessitados,
dos quais a lógica capitalista retira
condições de igualdade.
Atentos à violenta proposta de
Reforma da Previdência de Jair
Bolsonaro (PSL), que recai sobre a
população brasileira, o Sindprevs/
SC realizou o Seminário contra a
Reforma da Previdência, em 28 de
março, em Florianópolis.
Entre as mudanças no sistema
previdenciário brasileiro que essa
reforma propõe está o modelo
de capitalização, já adotado em
outros países, como o Chile, o
primeiro no mundo a privatizar a
previdência. A experiência chilena
foi o tema da primeira parte do seminário que recebeu o professor e
advogado trabalhista daquele país,
Raul Marcelo Devia Ilbaca, que
apresentou o percurso do sistema
previdenciário do Chile.
No modelo de capitalização

um salário mínimo brasileiro, para
assistir, sobretudo, os idosos.
Atualmente, uma série de organizações sindicais e movimentos,
buscam mudar o sistema previdenciário do Chile, reivindicando
uma ação mais efeitva do Estado
e tirando das mãos das instituições privadas, as Administradoras
de Fundos de Pensões (AFP). O
movimento, “No + AFP” realiza
ações e atos públicos para pressionar o governo a reverter a situação
previdenciária chilena.
cada um contribui para a sua aposentadoria e o fundo é gerenciado
por empresas privadas, diferentemente do modelo atual brasileiro
no qual os trabalhadores ativos
contribuem para a aposentadoria
dos trabalhadores inativos, em um
modelo coletivo.
“A seguridade social é um
direito humano e é responsabilidade do Estado garantir que outras
demandas sociais não impactem
na qualidade de vida das pessoas. O que se deve discutir hoje
no Brasil não tem a ver só com a
aposentadoria, mas tem a ver com
o desemprego, as enfermidades,
com a invalidez dos trabalhadores,
com a maternidade, com o que
se passa com a família dos trabalhadores quando estes faltam.
Isso deve ser uma preocupação
do Estado”, reforçou Devia. De
acordo com o advogado, ao abolir
o sistema partite de contribuição e
aderir à capitalização da previdência, os problemas sociais decorrentes foram tantos que, em 2008,
o governo precisou criar uma
previsão mínima, que não chega a

A Reforma da Previdência no
Brasil
Na segunda parte do seminário,
Luis Fernando Silva, assessor jurídico do Sindprevs/SC apresentou
os principais pontos da reforma e
o que ela representa de retrocessos
para os brasileiros. Ele mostrou os
principais pontos a serem retirados da Constituição, caso a Reforma da Previdência, proposta pelo
presidente Jair Bolsonaro (PSL),
seja aprovada. A reforma deve ser
encaminhada via Lei Complementar, o que facilita sua aprovação
sem necessariamente haver uma
mudança constitucional. O que
também é ruim e abre brecha para
outras mudanças na Constituição
via Lei Complementar.“Não se
trata nem de reformar, nem de
contra reformar. O que está se
propondo no Brasil é acabar com
a Previdência Pública”, afirmou.
“A Seguridade Social é Previdência, Assistência e Saúde.
Estas três políticas tem que ser
integradas no governo federal.
Para financiar estas três políticas,

a Constituição estabeleceu, isso
vale até hoje, um financiamento
tripartite. A Seguridade Social
não é financiada somente por
empregadores e empregados. É
financiada por um tripé. O Estado
tem obrigação de colocar recursos
na Seguridade para financiar as
políticas de saúde previdência e
assistência”, explica o assessor.
O mito do rombo na Previdência
Segundo dados apresentados
na palestra, o Estado não colocou
nenhum aporte entre 2005 e 2015
e ainda assim em todos os anos
a Seguridade teve um orçamento
superavitário e sobrou R$ 672
bilhões.
O assessor também lembrou
que em 1994, FHC criou a DRU
(Desvinculação das Receitas da
União). “Era exatamente isso.
Pegar uma parte do Orçamento da
Seguridade Social superavitário e
colocar em outra área”.
O governo Temer aprovou a
emenda número 95, congelando
os recursos públicos e elevando a
DRU de 20% para 30 %. “Todo
ano o Estado brasileiro, apoiado pela Constituição, desvia do
Orçamento da Seguridade Social
30%”.
Além disso, ainda há a evasão
fiscal, denuncias fiscais e a ineficiência na execução da dívida ativa
da união.
Em 2015, havia uma dívida dos
empresários de R$ 350 bilhões.
De acordo com os números postos
na palestra, os dados atuais dizem que esta dívida cresceu para
R$ 480 bilhões, em 2015. “Você
tinha R$ 350 bilhões para cobrar e
cobrou somente 0,3%”.
Em 2018, o Brasil pagou ao sistema financeiro R$ 1,065 trilhões
- 40% de todo o Orçamento da

União. “O Brasil paga, paga, paga
e a divida não diminuiu. Isso porque não existe praticamente nada
de amortização. A auditoria da
dívida é prevista na Constituição,
no entanto, ela nunca foi feita”.
Capitalização
“Sai a Previdência Pública e
entra a capitalização individual
nos moldes do regime chileno.
Você vai formar uma poupança individual e não haverá mais solidariedade entre os que contribuem.
O que é solidariedade em regime
de repartição? Estes regimes arrecadam o suficiente inclusive para
pagar benefícios àqueles que pre-

“O desmonte
da Previdência
Pública é o
que está sendo
proposto no
Brasil”

cisam sair do mercado de trabalho
mais cedo. Não faz diferença se
vou me aposentar com 35 ou 40,
porque o que será importante é
quanto eu consegui botar de dinheiro lá no banco para formar a
reserva matemática para tentar ter
um beneficio. O que se pretende
com o regime de capitalização é
privatizar a Previdência”.

Contribuição patronal
“A contribuição patronal será
facultativa. Cada empregador poderá decidir se vai contribuir ou
não. Vocês acreditam que sendo
facultativa algum empregador
no Brasil vai contribuir para esta
poupança individual de vocês?
Lembrando que estamos falando
do setor público e privado, pois
será a mesma regra”.
Carteira de trabalho verde e
amarela
“O problema não é só não ter
mais o décimo terceiro. É que
nesta carteira não há contribuição
patronal. Vão chamar o trabalhador e perguntar a ele se ele
quer a carteira azul ou a verde
amarela. ‘Quero a azul que tem
mais garantias’. Então, tchau para
o trabalhador que será demitido
e outro que aceitar a carteira de
trabalho verde e amarela será
chamado no seu lugar”.
A proposta também diz que
sempre que necessário os aposentados e pensionistas serão chamados a contribuir mais.
A Mulher na Previdência
As mulheres tem menos tempo
de contribuição no Chile porque
têm filhos. Além de a sociedade
ser machista e contratar menos
mulheres. “Se, durante o seu
tempo de contribuição, ela se
afastar de licença maternidade
este tempo não contará para a sua
aposentadoria”.
São muitas as crueldades desta
reforma. Somente com muita
mobilização e união dos trabalhadores poderá ser barrado este
projeto nefasto que impedirá que
os novos se aposentem e atingirá
também os benefícios já existentes.
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Movimentos
Sociais

Uma história de superação
Marcela Cornelli
jornalista do Sindprevs/SC
imprensa2@sindprevs-sc.org.br
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aniel Paz dos Santos, 47
anos, alcoólatra, morador
por 10 anos de rua. Sua
história poderia ter sido a
de mais um marginalizado e excluído pela sociedade. No entanto,
um sonho de acolher outros moradores de rua, em um abrigo, uma
casa, moveu Daniel pelo longo de
sua vida. Hoje realidade, a casa
dos Amigos abriga moradores de
rua na cidade de Antônio Carlos.
Atualmente são 30 pessoas (homens e mulheres) com cinquenta
anos de idade ou mais. “Os idosos
são os mais vulneráveis”, diz
Daniel”.
A Casa foi fundada em 2017 e
abriga pessoas como seu Nivaldo,
62 anos, que recebia o Benefício
de Prestação Continuada (BPC),
destinado a idosos e pessoas com
deficiência, e foi largado nas ruas
por familiares que ficaram com o
seu dinheiro.
O abandono de familiares, o
alcoolismo e as drogas são alguns

dos motivos que empurram as
pessoas às ruas. “O descaso dos
governos e o preconceito da sociedade não contribui para ressocialização das mesmas.
A Casa dos Amigos foi resultado do inconformismo com as
situações pontuais de vulnerabilidade em que sobrevivem os
idosos em situação de rua. A Casa
conta com uma horta comunitária sem o uso de agrotóxicos,
além da criação de artesanatos
com material reciclado, oficina de
costura, fábrica de sabão caseiro,
composteira, viveiro de mudas,
além da perspectiva de criação de
maneiras de geração de renda via
estampa em canecas e camisetas,
podendo ser prestadora de serviços ´a comunidade na qual está
inserida e em outros municípios.
“Temos ali uma comunidade
eco alternativa e autossustentável.
Nós moradores é quem limpamos
a casa e cuidamos de todo o local,
que ainda é alugado, pois não
tem condições
ainda para
comprar a
casa”, comenta Daniel.

A luta por
moradia
Nos anos
de batalha
para criação
da Casa dos
Amigos e
cansado de

ver companheiros tombando nas
ruas pelos maus tratos da polícia
e o desprezo da sociedade, Daniel
se envolveu com o movimento
de moradores de rua organizado.
Hoje ele participa de vários fóruns
locais e nacionais, inclusive a casa
já comportou encontros nacionais, na esperança de mudar a
realidade de muitos.
“Espelho, espelho meu, há
alguém mais invisível que eu?”
Era a pergunta que Daniel fazia
perambulando pelas ruas, dormiu
por muito tempo no Largo da
Alfândega na Capital.
“Eu morei muitos anos nas
ruas. Meu pai agredia minha mãe
e acabei para fugir desta situação
de violência dentro de casa, indo
buscar abrigo nas ruas”, relembra,
com tristeza, Daniel, que hoje luta
para mudar a situação de outros
que passaram ou ainda passam
por situações semelhantes.
Daniel também participa do
CIAMP-RUA - Comitê Inter
setorial de Acompanhamento e
Monitoramento da Política Nacional para População em Situação
de Rua.
“Nosso trabalho é fazer o resgate do ser humano, da sua autoestima, para que eles possam sonhar, compartilhar e voltar a viver
em sociedade”, finaliza Daniel.
A Casa dos Amigos precisa
também da sua ajuda. O contato
com eles é através de Daniel Paz
pelo email: danielmovimentosc@
gmail.com.

Saúde

Conferência Nacional de Saúde mobiliza
movimentos sociais em defesa do SUS
Clarissa Peixoto
jornalista do Sindprevs/SC
imprensa3@sindprevs-sc.org.br

A

16ª Conferência Nacional
de Saúde, que acontece
em Brasília, de 04 a 07 de
agosto de 2019.

A Conferência Nacional de
Saúde é principal espaço para a
construção de políticas públicas
de saúde no Brasil. O fórum de
debates é organizado com a finalidade de avaliar, planejar e fixar
ações e diretrizes que melhorem
a qualidade dos serviços de saúde
pública, proporcionando melhor
qualidade de vida para toda a
população.
A base para a Conferência
Nacional de Saúde, que acontece
este ano, começa pela ação no seu
bairro, local de trabalho ou frente
de atuação popular. Esse processo
de mobilização das pessoas em
torno da saúde como um direito é uma forma de fortalecer e
defender um Sistema Único de
Saúde (SUS) público, gratuito e de
qualidade.
Aprovado pelo Conselho
Nacional de Saúde, o regimento
da 16ª Conferência prevê etapas
municipais que têm como objetivo “analisar as prioridades locais
de saúde e formular propostas no
âmbito dos municípios, dos estados e da União”. É também neste
processo que se elegem, entre representantes do governo, trabalha-

dores da saúde e usuários, os/as
delegados/as que participarão da
etapa estadual. Da mesma forma,
é na Conferência Estadual que se
votam as propostas dos estados
para a saúde pública, extraídas de
todas as conferências municipais
e se elegem as delegações para a
etapa nacional.
Com o tema “Democracia
e Saúde: Saúde como Direito,
Consolidação e Financiamento do
SUS”, a 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª+8), faz referência à 8ª Conferência Nacional,
realizada em 1986, considerada
histórica para o movimento
popular em defesa da saúde pública, por ter sido um marco na
construção do SUS. A 8ª CNS
foi o primeiro evento de âmbito
social em saúde que contou com
a participação social, gerando as
bases para a seção “Da Saúde”
da Constituição Brasileira de
1988.
A 16ª CNS se articula em
três eixos temático: Saúde como
direito; Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde
(SUS); e Financiamento adequado e suficiente para o SUS. Os
eixos centrais serão trabalhados
de forma transversal, buscando
incluir as mais diversas populações e temáticas específicas,
como saúde do/a trabalhador/a,

das mulheres, da população negra, entre outras.
As conferências municipais
foram realizadas até 15 de abril,
já as etapas estaduais precisam
acontecer até 15 de junho. A Conferência Estadual de Santa Catarina tem previsão para acontecer
no mês de junho, conforme Regimento aprovado pelo Conselho
Estadual de Saúde em novembro
de 2018.
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Assembleia aprova inserção no calendário de lutas das centrais

S
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eguidas do Seminário
contra a Reforma da Previdência, que ocorreu no
dia 28, a Plenária Sindical
de Base e a Assembleia Estadual
Geral ordinária, realizadas no dia
29 de março, traçaram os próximos passos de resistência dos
trabalhadores da Anvisa, do INSS
e do Ministério da Saúde.
A Plenária encaminhou para
Assembleia diversos pontos que
foram por unanimidade aprova-

dos, como
o Relatório
financeiro
2018, aprovado pelo
Conselho
Fiscal; realizar visitas
aos locais
de trabalhos
para preparar a base da categoria
para a agenda de lutas e dinamizar as ações de comunicação
nas redes sociais. Também foram
encaminhadas e aprovadas na Assembleia, a inserção do sindicato
no calendário de lutas das centrais
sindicais e movimentos sociais; a
solicitação de que a Fenasps realize Plenária Nacional o quanto antes; o repúdio às “comemorações”
pelos 55 anos da implantação da
Ditadura Militar, orientadas pelo

Governo Bolsonaro; a participação nas etapas locais e estadual
para a Conferência Nacional de
Saúde; discussão sobre a filiação a
uma central sindical e a discussão
com a base e a população sobre
os impactos da Reforma da Previdência.
Outro ponto importante apresentado na Assembleia diz respeito à Medida Provisória 873/2019
que derruba o desconto em folha
das mensalidades sindicais. A categoria aprovou por unanimidade
que o sindicato procure outras formas para efetuar as cobranças de
mensalidade, considerando a MP
um ataque à liberdade sindical.
A Assembleia referendou ainda
as novas diretoras de base, Christiane Azevedo Marc, da APS
Palhoça e Lierte Pereira, da APS
Urussanga.

Fenasps reúne com o novo Coordenador Geral do RH do
Ministério da Saúde
A Fenasps reuniu-se com o
coordenador-geral de Gestão de
Pessoas do Ministério da Saúde
(CGESP/MS), Ademir Lapa, no
dia 29 de abril.
Na pauta questões como o esvaziamento dos Núcleos Estaduais
do Ministério da Saúde e o adicional de insalubridade, além de solicitações dos servidores cedidos.

Insalubridade
Assim como na primeira
reunião com o coordenador da
CGESP/MS, realizada em 21
de janeiro deste ano, a Fenasps
cobrou que seja retomado o pagamento do adicional de insalubrida-

de aos servidores do Ministério da
Saúde, retirado após a publicação
de uma medida do então Ministério do Planejamento em 2018.
Lapa informou que, quando assumiu a coordenação, em
janeiro de 2019, somente 6 mil
servidores haviam migrado para o
novo módulo de concessão do adicional. Atualmente, esse número
aumentou para 26 mil migrações
em um universo de 37 mil servidores. O coordenador-geral afirmou
ainda que todos os servidores que
estejam em atividades insalubres
e que tenham tido seus laudos
negativados podem fazer recurso e
o mesmos serão reavaliados.

Quanto à pauta protocolada na
CGESP em 23 de janeiro, entregue pelas entidades nacionais
na reunião da Mesa Setorial de
Negociação Permanente do MS
(MSNP/MS), as reinvindicações
serão divididas por temas, priorizando as de impacto financeiro,
devido ao prazo para votação do
orçamento de 2020.
Entre as pautas dos servidores
destacam-se o reajuste salarial, a
criação das gratificações de qualificação, o aumento do per capita
patronal e a reestruturação das
tabelas salariais.
FONTE: FENASPS

Governo impõe medida que muda a forma de pagamento da
mensalidade sindical

A

medida provisória (MP)
873, imposta pelo Governo Bolsonaro (PSL) no
dia 1 de março, revogou o
desconto em folha da mensalidade
que você paga para manter o Sindicato. Ela impõe que cada servidor autorize uma nova modalidade de pagamento, como o boleto
bancário ou o débito em conta.
A atitude é compreendida pelo
sindicalismo como uma forma de
interferência na autonomia dos
trabalhadores, o que vai contra
princípios democráticos como a
livre organização sindical sem
sanções do Estado.
O Sindprevs/SC e uma centena
de entidades sindicais brasileiras
moveram ações judiciais contra
a MP 873 e foram vitoriosas. No
entanto, a MP ainda está em vigor
e pode gerar mudanças imediatas
no formato de arrecadação do Sindicato, o que coloca em risco todas as ações que o Sindprevs/SC
oferece aos seus filiados, como a
luta política por condições dignas
de trabalho, a qualidade no atendimento, a assessoria jurídica para
a garantia de direitos trabalhistas,
o acesso a informações e formação e a transparência na gestão do
patrimônio.
Autorização e recadastramento
Na Assembleia Estadual Geral,
realizada no dia 29 de março, foi
aprovado que o Sindicato encaminhasse todos os procedimentos
necessários para a migração de
modelo na cobrança de mensalidades, caso a MP 873 passe a valer. Enquanto ainda estivermos as-

segurados pela liminar ganha pelo
Sindprevs que mantém o desconto
em folha, nada muda. No entanto,
caso seja necessário, o Sindicato
já terá disponível as informações
necessárias para operar outras
formas de arrecadação, como o
débito automático em conta.
Para que isso aconteça, os filiados precisam realizar o recadastramento, atualizando seus dados
e autorizar o débito automático
em conta corrente. Nesta primeira etapa, você deve preencher o
formulário que você recebeu junto
com jornal. Ele deve ser entregue
ao diretor de base do seu local de
trabalho ou ao representante de
aposentados da sua região. O formulário também
pode ser enviado
ao Sindprevs/
SC pelos correios
ou digitalizado
e enviado para o
e-mail filiacao@
sindprevs-sc.org.
br. Com o recadastramento realizado, teremos os
dados bancários
de cada filiado e
poderemos migrar
para outra modalidade de cobrança
de mensalidade,
caso haja esta
necessidade.
Em um segundo momento, caso
seja necessário
optarmos pelo
débito automático
em conta, o servi-

dor precisará efetuar a autorização
com o banco (para quem utiliza
Banco do Brasil). Esta autorização
pode ser realizada de três formas
distintas, conforme a ilustração
abaixo. Lembramos que o Sindprevs/SC mantém o desconto
em folha mediante uma liminar.
Caso ela não se mantenha, com
os dados bancários, poderemos
rapidamente migrar para um novo
modelo de arrecadação da mensalidade sem prejuízos à política
sindical.
Para os correntistas de outros
bancos, o Sindprevs/SC deve
gerar boletos bancários que serão enviados via e-mail ou pelos
correios.
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Registro

Diálogo com a comunidade no 1º de Maio da Capital
Fotos: Sílvia Medeiros
jornalista
medeiros.silvia@gmail.com

O
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Dia do/a Trabalhador/a em
Florianópolis foi marcado pelo
diálogo com a população. Um
culto ecumênico foi realizado
no Parque Municipal do Morro da
Cruz, na manhã do dia 1º de Maio. Em
seguida, militantes do movimento sindical caminharam pelas ruas do Mont
Serrat, comunidade que fica no Maciço
do Morro da Cruz e dialogaram com
a população sobre a Reforma da Previdência que retira direitos, aumentando
tempo para a aposentadoria e dificultando o acesso a benefícios sociais.

