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Estamos iniciando o ano de 2011 com um misto de
expectativa e esperança, esta última um dos elementos
essenciais para que a gente aposte na continuidade dos

avanços conquistados até o momento.

De antemão, devemos reavivar sempre que
novas vitórias só serão alcançadas com união
e luta, base da grandeza do Sindsprev,
construída durante mais de duas décadas de
existência.

No dia 19 de março, nosso sindicato
completa 22 anos de vida e resistência. Bem
antes de atingirmos a maioridade, já tínhamos
adquirido uma expressiva maturidade
política, reconhecida não só pelos
trabalhadores da Saúde e Previdência Social
em Pernambuco, mas por organizações
sindicais e populares de todo o País.

Com muito orgulho, podemos bradar em
alto e bom som, que somos um sindicato
lutador, representante de uma categoria
corajosa, que vai à luta sempre que for
necessário.

2010 foi um ano de muitas ações políticas
do Sindicato, particularmente na base da
categoria, com visitas aos locais de trabalho
na capital, Região Metropolitana e interior.

Nas reuniões com os trabalhadores do
Ministério da Saúde, Previdência, Anvisa e
RFB,  debatemos pontos de interesse da
categoria e intervimos em problemas e
conflitos locais, conseguindo  resolver boa
parte deles.

O ano passado foi positivo porque atuamos
em cada local de trabalho, buscando soluções e lutando por

2011: unidos e organizados
enfrentaremos os desafios

melhores condições de trabalho. Estamos determinados a
continuar sempre presentes na base, escutando os anseios da
categoria e fortalecendo os comitês sindicais por local de

trabalho.

Estamos ingressando num novo momento
histórico com a presidenta Dilma, empossada
em 1º de janeiro. Desejamos que ela realize
um governo com abertura para o diálogo, as
negociações e o atendimento das nossas
reivindicações.

Dentre os pontos da pauta de reivindicações
destacamos: melhoria da tabela salarial da
Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho
(CPST); carga horária de 30 horas para os
servidores do INSS, incorporação das
gratificações aos salários, visando diminuir a
diferença entre ativos e aposentados;
regulamentação da negociação salarial e do
direito de greve.

Com certeza, vamos estar atentos também
no acompanhamento do processo de
avaliação de desempenho já implantado no
INSS e agora, neste mês de janeiro, iniciado
no Ministério da Saúde. Vamos aprofundar
este tema para definirmos a melhor forma de
enfrentamento a esta ou qualquer outra
mudança que venha  a ferir nossos direitos.

O ano novo de 2011 vai exigir mais de cada
um de nós, seja da direção do Sindicato, seja
da base da nossa categoria. Vai exigir ações e
intervenções permanentes e inovadoras.
Juntos, unidos e organizados, seremos sempre
fortes e vitoriosos.

José Bonifácio, coordenador geral
do Sindsprev-PE

Culto ecumênico celebra conquista do PCCS
No dia 28 de dezembro, o

Sindsprev promoveu um Culto
Ecumênico em Ação de Graças
pela conquista do PCCS dos
antigos estatutários do ex-
Iapas (Processo 90.0000872-7,
5ª Vara Federal). A cerimônia
reuniu os servidores cons-
tantes no processo e seus
familiares, além de dirigentes
e funcionários do Sindicato.

Diretores do Sindsprev

agradeceram a presença de
todos num momento de ação
de graças a Deus por essa
conquista histórica. O culto
contou com a participação do
pastor Jéferson Menezes, do
seminarista Ednaldo Isidoro e
da espírita Sandra Félix.

Os precatórios foram
expedidos em junho de 2008
após diversos recursos por
parte do INSS. Só agora, depois

de dois anos, em dezembro
de 2010, foram pagos os
valores aos servidores.

Essa conquista histórica
faz justiça àqueles que
lutaram persistentemente
há 21 anos pelo PCCS e foi
uma vitória depois de
muita luta da assessoria
jurídica e Direção do
Sindicato em conjunto com
os servidores.O pastor Jeferson Menezes, a espírita Sandra Félix e o seminarista Ednaldo Isidoro  e os

servidores, num momento de oração em agradecimento à graça alcançada
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No dia 22 de dezembro, no
Centro de Formação e Lazer
(CFL), aconteceu reunião da
Direção Plena do Sindsprev-PE
com todos os Comitês Sin-
dicais por Local de Trabalho e o
Comitê dos Aposentados. Mais
de cem participantes fizeram
um balanço da atuação sindical
no ano de 2010 e apontaram
perspectivas para as ações em
2011.  Também foi ratificada a
principal atribuição da Direção
Plena, que é fazer a gestão
política da entidade.

Segundo o coordenador geral
do Sindicato, José Bonifácio,
foram debatidos outros temas
importantes para  a categoria,
como avaliação de desempenho
no Ministério da Saúde e INSS,
incorporação da GDASS,
melhoria das tabelas salariais
dos servidores do Ministério da
Saúde (MS), luta pelas seis
horas para o  INSS e  servidores
do MS que trabalham no Nems/
PE, além da situação funcional
dos servidores cedidos ao

Direção Plena do Sindsprev fez balanço
da atuação sindical no ano de 2010

Sistema Único de Saúde (SUS).
“Este encontro foi uma

oportunidade para aprofun-
darmos o debate sobre questões
essenciais dos servidores. Além
de promovermos uma maior
integração da Direção Plena,
visando o fortalecimento do
nosso Sindicato”, destacou José
Bonifácio.

ORGANIZAÇÃO DE BASE

Os Comitês Sindicais
constituem a organização de
base do sindicato. Os Comitês
Sindicais por Local de Trabalho
representam os servidores
ativos nos locais de trabalho do
INSS e ex-Inamps, capital,
Região Metropolitana e Interior.
O Comitê dos Aposentados é
representado por servidores
aposentados da categoria. Juntos
com a Diretoria e o Conselho
Fiscal formam a Direção Plena
do Sindsprev-PE, cujo mandato
acompanha todo o período da
gestão.

Mais de cem  participantes fizeram um balanço da
atuação sindical no ano de 2010 e apontaram

perspectivas para as ações   em 2011

Momento de integração da Direção Plena
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> Em janeiro foi realizada a
2ª Colônia de Férias do Centro
de Lazer do Sindsprev

> Iniciadas as reservas para
hospedagem no Centro de Lazer
(CFL)

> Sindsprev alerta
servidores para que
compareçam ao RH do Núcleo
Estadual do Ministério da
Saúde para assinar Termo de
Opção à Carreira da Saúde

> Aposentados do
Ministério da Saúde são
chamados a se recadastrarem

> Dirigentes do Sindsprev
defendem direitos dos
assistentes sociais do INSS

> 2ª Prévia Carnavalesca do
Bloco Passando o Rodo é
realizada pelo Sindsprev, no
CFL

> CNTSS/CUT e o
Sindsprev protestam junto à
direção do RH do INSS contra
o sistema de ponto eletrônico no
órgão.

> Sindsprev critica Plano de
Ação do INSS 2010

> CNTSS encaminhou ao
Ministério do Planejamento,
cobrança de instalação do
processo de negociação para
discutir reajuste das tabelas
salariais dos servidores da
Carreira da Previdência, Saúde
e Trabalho

Fevereiro

> Reunião do GT da Carreira
da Previdência, da Saúde e do
trabalho não apresenta
novidades e o governo não
apresenta proposta de reajuste
da tabela salarial

> Dirigentes do Sindsprev
reúnem-se com o Conselho
Gestor e a direção do Hospital
Geral de Areias  para resolver a
situação daquela unidade
hospitalar

> CNTSS e do Conselho
Federal de Serviço Social
debatem com o governo
problemas dos assistentes
sociais do INSS

> CNTSS e a Federação
Nacional dos Enfermeiros
continuam mobilizações em
busca de apoio para instituir a
jornada de 30 horas para a
enfermagem

> Portaria reajusta tíquete –
alimentação dos servidores
federais

> Diretores da CNTSS
reúnem-se com o novo diretor
de Recursos Humanos do INSS

> Passando o Rodo manteve
a tradição e arrasta centenas de
foliões pelas ruas do Recife

Março

> Dia Internacional da
Mulher foi comemorado com
importantes atividades promo-
vidas pelo Sindsprev no CFL

> Assembléia Legislativa
homenageia, em sessão solene,
os 21 anos do Sindsprev

> Festa comemorativa pelos
21 anos de fundação do
Sindicato é realizado no CFL

> Convenção 151 da OIT é
aprovada em Comissão do
Senado

> CNTSS exige revisão da
tabela salarial dos servidores do
Ministério da Saúde

> CGNAD/INSS aprova
proposta da CNTSS que
beneficia servidores

> Caravana a Brasília luta
pela revisão da tabela salarial
dos servidores do Ministério da
Saúde

> Reunião geral dos
aposentados escolhe delegados
ao 8º Conesps

>  S indsprev  coloca  à
dispos ição  dos  f i l iados
contabilista para auxiliá-los
a  preencher  imposto  de
renda

Abril

> 8º Conesps reafirma
compromisso com a luta dos
trabalhadores da Saúde,
Previdência Social, Anvisa e
Receita Federal do Brasil

> Durante o Conesps, o
Sindsprev anunciou a
contratação de uma consultoria
legislativa

> Direção do Sindsprev
realiza reunião com os membros
eleitos e apoiados pelo Sindicato
para as instâncias de avaliação
de desempenho SAD, CAR e
CGRAD

> Sindsprev realiza
assembléia com os servidores
do ex-Iapas

> Representantes da
CNTSS reuniram-se com o
ministro do Planejamento para
cobrar propostas e garantir
agilidade e continuidade do
processo de negociação sobre
as pendências dos acordos
assinados em 2008

>  Manifestação pela
jornada de 30 horas semanais
para os profissionais da
enfermagem

>  Sindsprev realiza

manifestação no Aeroporto
para entrega de reivindicações
dos servidores da Previ-
dência, da Saúde, do Trabalho
e Anvisa

> Ato em defesa dos
servidores públicos federais é
realizado pela CUT/PE,
Sindsprev-PE e outras
entidades sindicais, na Praça do
Carmo

> Audiências possibili-
tam atendimento das reivin-
dicações dos servidores fe-
derais

> Assembléia Previdenciária
escolhe delegados ao 5º
Congresso da CNTSS/CUT

> Sindsprev promove vigília
em defesa do precatório do
PCCS dos ex-celetistas do
antigo Inamps e o TRT
determina expedição de
precatório

> Sindsprev e CNTSS
insistem na revisão da tabela
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salarial dos servidores do
Ministério da Saúde

Maio

> A CNTSS solicita reunião
com o governo para debater
decreto 7.133, que dispõe sobre
as gratificações de avaliação de
desempenho dos servidores da
saúde

> Sindsprev participou da
manifestação do Dia do
Trabalhador promovida pela
CUT/PE

> Seminários da CNTSS
debatem questões jurídicas e
orçamento federal

> Relator do PLP 549/09 na
Comissão de Trabalho,
Administração e de Serviço
Público entregou parecer
contrário ao texto do PLP que
congela por 10 anos os salários
do servidores

> Sindicato convoca ex-
celetistas do Inamps cons-
tantes no Processo 1562/89
para apresentação de do-
cumentos

>  Sindsprev or ienta
servidores  do MS e INSS
sobre carta  Associação
Nacional  dos Servidores
Públicos

>  Dir igentes  do
Sindsprev/PE cr i t icaram
formato da aval iação de
desempenho na Superin-
tendência Regional Nordeste
do INSS

> Reunião da Mesa Setorial
de Negociação do Ministério da
Saúde tem a participação do
Sindsprev-PE

> Servidores e gestores da
Anvisa debateram condições
de trabalho com a
participação do Sindsprev e
do Sinagências

Junho

> Festa contagiante no São
João do Sindsprev teve como
tema Agitando as Bandeiras de
lutas pelas Carreiras

> Durante o mês de junho, o
Sindsprev circulou abaixo-

assinado nas unidades de
trabalho do INSS reivindicando
a jornada alternativa de sete
horas corridas

> Eleitos os novos
conselheiros do Conselho
Fiscal da Geap

> Sindsprev repudia
perseguições na APS de
Petrolina

> Congresso da CNTSS/
CUT aprova plano de luta
para o ramo da seguridade
social

O dirigente da CNTSS/
CUT e do Sindsprev-PE,
Irineu Messias, faz um
balanço positivo das lutas
promovidas pela Confede-
ração e Sindsprev no decorrer
de 2010.

 Ele destacou como uma
das mais importantes
manifestações do ano, a
grande caravana de servidores
do Ministério da Saúde, que
reuniu mais de 600
trabalhadores de vários
estados, em Brasília. Entre
elas a de Pernambuco, que
enviou três ônibus para
participar da mobilização
nacional.

 Ocorrido em março, o
evento teve o objetivo de
exigir do Governo Lula a
reabertura de um processo de
negociação para a revisão da
tabela salarial da categoria.
Outra reivindicação foi
debater a situação funcional
dos trabalhadores da Carreira
da Previdência, Saúde e
Trabalho (CPST), combater o
assédio moral e o abuso de
poder praticado contra os
servidores cedidos aos SUS.

 Para Irineu Messias, o ato
político mostrou ao governo
que a categoria não vai admitir
o rebaixamento salarial e nem
o tratamento discriminatório
que houve em relação aos
servidores da CPST.  “A
estratégia foi pautar o debate
salarial, mas sem esquecer
outro componente essencial,
que é a situação funcional dos
servidores da Previdência e
da Saúde”.

Ele acrescentou que
“Apesar   dos servidores do
Ministério da Saúde não
terem conquistado melhoria
salarial  foi possível o
acúmulo de forças para que
em 2011 possamos realizar
novas mobilizações”.

Avaliação de desempenho

Outro ponto destacado
como positivo pelo dirigente
foi o amplo debate promo-
vido, principalmente pelo
Sindsprev/PE, sobre o formato
da avaliação de desempenho.
A intenção foi aprimorar as
análises sobre o tema e não
permitir que a avaliação de

Um ano positivo para as mobilizações e lutas nacionais
desempenho fosse
usada como
instrumento de
perseguição e de
prática de assédio
moral.

 Ele lembrou,
inclusive, a par-
ticipação ativa
nesses debates
do diretor do
S i n d s p r e v / P E ,
Maurício Lima, que
foi eleito para o
Comitê Regional da
Avaliação de
D e s e m p e n h o
(CGRAD) e posteriormente
indicado, pela CNTSS, para
compor o Comitê Nacional de
Gestão da Avaliação de
Desempenho (CGNAD).

“Nesse espaço, o com-
panheiro fez um trabalho
brilhante, defendendo com
muita altivez a nossa posição de
que o modelo de avaliação de
desempenho penaliza os
aposentados, e dos servidores
ativos são exigidos o
cumprimento de metas, mas
sem a garantia de condições de
trabalho”.

 O dirigente reafirmou que a
luta é para modificar os critérios
da avaliação de desempenho e
esse assunto foi abordado no 1º
Seminário sobre a Avaliação de
Desempenho, realizado em
Petrolina, no mês de novembro.
O evento discutiu e debateu a
realidade da avaliação de
desempenho e suas conse-
qüências prejudiciais à qua-
lidade de vida dos servidores.

O resultado foi importante,
dado o grau de interesse dos
trabalhadores com as temáticas
analisadas e resultará na
realização de seminários
semelhantes nas Gerências de
Garanhuns, Caruaru e Recife. A
implantação da avaliação de
desempenho no Ministério da
Saúde (MS) também será
debatida com os servidores do
órgão, através de reuniões
semelhantes.

O dirigente reafirma a
posição contrária ao formato
dessa avaliação no MS. E
defende também que os
servidores cedidos ao SUS
recebam 100 pontos, e não
apenas os 80 pontos da ava-
liação institucional, previstos

inicialmente. O
próprio MS re-
conhece que não
tem condições de
realizar a avaliação
individual de
desempenho, que
equivale a 20
pontos.

Coordenação
dos Federais

Irineu Messias
lembrou que em
nível nacional,
a CNTSS tem

mantido perma-nentemente
conversas, reuniões e audiên-
cias com os representantes dos
ministérios do Planejamento, da
Previdência, Saúde e do INSS
sobre os problemas dos ser-
vidores da Saúde e Previdência.

Também tem intensificado
contatos no Congresso Nacional
visando o apoio dos parla-
mentares às reivindicações e
projetos de interesse da
categoria. No início da próxima
legislatura parlamentar, a
Confederação retomará essa
estratégia de solicitar aos
deputados apoio nas inter-
locuções junto ao Governo
Federal.

Outra ação positiva foi a
eleição da Coordenação dos
Federais da CNTSS/CUT, que
será composta por oito
representantes de sindicatos da
base da Confederação. A  reunião
que elegeu essa coordenação
ocorreu no mês de novembro,
em Brasília e ratificou as pautas
de reivindicações dos servidores
da CPST, Anvisa e RFB, a serem
encaminhadas ao Governo
Dilma.

Em relação aos servidores do
Seguro Social, reivindicamos:
redução da incidência da
GDASS sobre a remuneração;
jornada de 30 horas semanais;
melhoria das condições de
trabalho; cumprimento da lei da
jornada de 30 horas para as
assistentes sociais; rees-
truturação da carreira; mudança
do formato da avaliação de
desempenho.

Quanto aos servidores da
Previdência, Saúde e Trabalho,
reivindica-se: retomada ime-
diata das negociações visando
reestruturar a tabela salarial e

a carreira; aglutinação dos
cargos; reajuste dos pontos da
GDAPST; revisão dos critérios
de avaliação de desempenho;
solução para os problemas
enfrentados pelos servidores
cedidos ao SUS.

Ainda sobre o Ministério da
Previdência Social, cujos
servidores em sua maioria, em
Pernambuco, estão na Junta de

  Para o coordenador geral do
Sindsprev/PE, José Bonifácio,
2010 foi um ano de muita ação
política do Sindicato, parti-
cularmente na base da categoria,
com várias reuniões nos locais
de trabalho na capital, Região
Metropolitana e interior.

“Nas visitas aos traba-
lhadores do MS, Previdência,
Anvisa e RFB  foram explicados
pontos de interesse da
categoria e intervimos nas
questões locais, conseguindo
resolver boa parte delas. O ano
foi positivo porque atuamos em
cada  local de trabalho, resol-
vendo questões e  lutando por
melhores condições de
trabalho, explicou ele.

Em  âmbito nacional, o
coordenador do Sindsprev
também enfatizou a
importância da eleição da
coordenação dos federais da
CNTSS/CUT que vai possibi-
litar uma maior atuação em
Brasília junto com os outros
sindicatos da base da Con-
federação, visando  fortalecer a
luta nacional.

 Dentre as questões da pauta
de reivindicações destacamos:
melhoria da tabela salarial da
CPST, carga horária de 30
horas para os servidores do
INSS, incorporação das
gratificações aos salários,
visando diminuir a diferença
entre ativos e aposentados e  a
luta pela regulamentação da
negociação salarial e pelo
direito de greve.

Outro ponto positivo nesse

balanço são as conquistas
jurídicas: conseguimos
inscrever o precatório do
1562/89 que trata da correção
do PCCS para os servidores
ex-celetistas no MS; con-
quistamos o PCCS dos
antigos estatutários do ex-
Iapas e finalizamos a
execução do processo que
trata da correção do PCCS dos
servidores estatutários do ex-
Inamps, tendo sido expedido
precatório para uma boa parte
dos servidores. Também
conseguimos vencer as ações
que tratam da isonomia para
os servidores aposentados e
pensionistas do MS e INSS.
Estas vitórias foram resul-
tantes da luta persistente da
categoria  e do Sindicato em
conjunto com a sua assessoria
jurídica.

Ação política do Sindsprev
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José Bonifácio

Irineu Messias

Recursos, a estratégia preli-
minar é defender o pagamento
de uma gratificação específica
de tal modo que a remune-
ração deles se iguale a dos
servidores do INSS  que
também integram as Juntas de
Recursos do Ministério da
Previdência Social  em todo o
país.
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> Dirigentes do Sindsprev

visitaram Agências da
Previdência Social e em algumas
delas foram observados
vazamentos em conseqüência
das chuvas

> Reunião entre dirigentes da
CNTSS e representantes do
Ministério do Planejamento
discute situação salarial dos
servidores da Carreira da
Previdência, da Saúde e do
Trabalho

> Colocado telão durante as
partidas da seleção brasileira no
CFL

> Seguridade Social no Brasil
e Saúde do Trabalhador foi tema
de seminário, promovido pela
CUT para dirigentes sindicais,
realizado no auditório do
Sindsprev

> Reunião dos sindicatos
filiados à CNTSS avalia as
propostas do governo em relação
à Carreira da Saúde e
Previdência

> Sindsprev integra
campanha de solidariedade às
vítimas das chuvas, promovida
pela CUT/PE

Julho

> Equipes de dirigentes do
Sindsprev visitaram Agências
da Previdência Social de
Barreiros e Palmares, que
ficaram praticamente destruídas
pelas chuvas

> Dirigentes do Sindicato
solicitam à Superintendência
Regional do INSS providências
para ajudar servidores das APSs
de Palmares e Barreiros

> Sindsprev realiza reuniões
nos hospitais Barão de Lucena,
Agamenon Magalhães e Getúlio
Vargas para discutir várias
questões  de interesse da
categoria

> CNTSS/CUT comunicou
ao ministro do Planejamento o
posicionamento dos sindicatos
que rejeitaram a proposta
apresentada pelo governo para
os servidores da Carreira da
Saúde e Previdência

> A Confederação também
reiterou a rejeição a essa
proposta ao secretário de RH,
Duvanier Pereira

Agosto

> Abertas as  inscrições para
a II Feira de Artesanato do CFL

> Assembléia previdenciária
aprova prestação de contas do
Sindsprev

> Aprovada jornada de 30
horas para assistentes sociais

> CUT/PE apresenta sua

plataforma para as eleições 2010
> Dirigentes da CUT e de

sindicatos de servidores
públicos contactaram com
parlamentares no Congresso
para defender a aprovação da
Proposta de Emenda
Constitucional – PEC 555/06,
que reduz a contribuição
previdenciária dos apo-
sentados

> Inaugurada Agência da
Previdência Social de Águas
Belas

> Sindsprev reivindica
melhorias à Secretaria da
Presidência da República para
revisão da tabela salarial da
carreira da Saúde, do Trabalho
e Previdência

> Sindicato reuniu-se com
servidores da Policlínica
Adolfo Speck para discutir
questões salariais, assuntos
jurídicos e condições de
trabalho

> Sindsprev reuniu-se com
a Secretaria de Saúde de
Paulista para discutir condições
de trabalho em clínicas de saúde
do município

> Diretores do Sindicato
participaram de reunião em
Brasília, quando foi apresentado
o calendário do processo de
avaliação de desempenho do
Ministério da Saúde

> A CUT, maior central de
trabalhadores da América
Latina, comemora 27 anos de
existência

Setembro

> II Feira de Artesanato do
CFL foi considerada um
sucesso

> Membros do Conselho
Gestor do Hospital Barão de
Lucena são empossados

> INSS confirmou trans-
formação do Código 28 ( falta
injustificada) para 95 (greve)
para os servidores do INSS
que participaram da última
greve realizada no órgão

> Grito dos Excluídos
enfatiza luta por direitos

> Servidores antigos esta-
tutários são convocados a
acompanharem julgamento em
defesa do precatório do PCCS.

> Assembléia esclarece
andamento do precatório do
PCCS dos antigos estatutários
do ex-Iapas

>  Negociação com o governo
não avança e continua greve dos
servidores do Ministério do
Trabalho e Emprego

> Representantes do
Sindsprev reuniram-se com
diretor de RH do INSS para
discutir entre outros assuntos a

implantação da jornada de 30
horas dos assistentes sociais do
INSS

> STJ julga legal a greve dos
servidores do Ministério do
Trabalho

Outubro

>  Sindsprev aler ta  aos
seus filiados a votarem de
forma consciente e decisiva
nas eleições que definiram o
des t ino  do  Pa í s  e  dos
estados

> CGNAD encaminha ao
INSS reivindicações dos
servidores

> Dia da Criança é
comemorado pelos filiados no
CFL

>  Avaliação de desem-
penho foi debatida em reunião
entre os servidores e gestores
do INSS na Agência da
Previdência Social  de
Petrolina

> Sindsprev também
realizou reunião com os
servidores do Ministério da
Saúde na 8º Geres, sediada em
Petrolina

> Sindsprev orienta
usuários da Geap com pai e mãe
dependente do plano a
comparecerem ao Núcleo
Estadual do Ministério da
Saúde

Novembro

> Sindsprev promove festa
do Dia do Servidor com música,
sorteio e muita animação

> Sindsprev defende mais
avanços na saúde e na
valorização do servidor no
futuro Governo Dilma

> Sindsprev reúne-se com
servidores do INSS e do MS de
Petrolina para discutir avaliação
de desempenho e negociações
salariais com o Governo Federal

> CNTSS elege coordenação
dos federais, composta por
representantes de sindicatos da
base da Confederação

> Sindicato promove 2º
Encontro dos Idosos e
Aposentados

> Publicada portaria do MS
que regulamenta avaliação de
desempenho

Dezembro

> Saúde Mental e Trabalho
foi tema de seminário no
auditório do Sindsprev

> Reunião do CGNAD dá
continuidade às discussões
sobre mudanças na avaliação de
desempenho

> Sindsprev repudia arrocho
salarial anunciado pelo futuro
Governo Dilma

> Direção reuniu-se com os
servidores do Ministério da
Previdência para debater
portaria que regulamenta a
avaliação de desempenho

> CUT e movimentos sociais
promovem manifestação em
defesa da política de valorização
do mínimo

> Avaliação de Desempenho
é debatida com servidores do
Ministério da Saúde do Nems/
PE; hospitais Getúlio Vargas e
Geral de Areias e na sede do
Sindicato

> Tribunal de Contas da
União julga procedente
denúncia sobre as precárias
condições de funcionamento
das Agências da Previdência
Social em Pernambuco.

> Direção do Sindsprev
realiza reunião com todos os
Comitês Sindicais

> Dirigentes do Sindsprev
realizam visitas às Agências da
Previdência Social dos seguintes
municípios do Sertão: Araripina,
Afogados da Ingazeira, Serra
Talhada e Salgueiro

> O pastoril e o coral do
Sindsprev realizaram apresen-
tações em diversas unidades de
trabalho

> Sindsprev realiza Culto
Ecumênico pela conquista
histórica do PCCS dos antigos
estatutários do ex-Iapas

1. Finalizamos a execução do
Processo 910001398-6, 3ª Vara
Federal, que trata das
correções do PCCS para
aproximadamente 2.200
servidores estatutários do ex-
inamps, tendo expedido
precatório para aproximada-
mente 800 servidores;

2. Conseguimos inscrever em
precatório o processo 1562/89,
5ª Vara do Trabalho, que trata
da correção do PCCS para
6.399 servidores ex-celetistas
no Ministério da Saúde;

3. Vencemos o Processo n.º
0004380-70.2010.4.05.8300,
6ª Vara Federal, que trata das
correções do PCCS, para 6.399
servidores ex-celetistas do ex-
Inamps, referente ao período
de janeiro de 1991 a agosto de
1993, o qual se encontra em
fase de recurso;

4. Realizamos o pagamento
do Processo 97005836-0, 3ª
Vara Federal, que trata dos
3,17% para 5000 mil
servidores do Ministério da
Saúde, faltando apenas 400
servidores receberem seus
créditos;

5. Finalizamos a execução do
processo 97005835-2, 5ª Vara

Importantes conquistas jurídicas
Federal, que trata dos 3,17% do
INSS, para 2000 mil servidores
do INSS, sendo pagos as RPVS
dos processos já concluídos;

6. Iniciamos a execução do
Processo 2005.83.00.005845-0,
12ª Vara Federal, que trata da
isonomia no pagamento da
GDASST para 4000 mil
servidores aposentados do
Ministério da Saúde;

7. Iniciamos a execução do
Processo 2006.83.00.014984-
8,5ª Vara Federal, que trata da
isonomia no pagamento da
GDASS para 1.900 servidores
aposentados do INSS;

8. Vencemos a ação a isonomia
no pagamento da GDPTS para
4000 servidores aposentados do
Ministério as Saúde, a qual se
encontra na fase final para
execução;

9. Vencemos a ação para todas
as pensionistas do INSS e do
Ministério da Saúde requerendo
a isonomia no pagamento da
GDPTS e GDASS, estando na
fase final para iniciar a
execução;

10. Vencemos a ação da
devolução do PSS descontado
sobre 1/3(terço) de férias para

todos os servidores do INSS
e Ministério da Saúde, a qual
se encontra em fase de
recurso;

11. Realizamos o pagamento
dos herdeiros dos servidores
do precatório do Processo
1561/89, 6ª Vara do Trabalho,
que trata das correções do
PCCS;

12. Realizamos o pagamento
dos precatórios do Processo
90.000872-7, 5ª Vara Federal,
para 311 servidores;

13.  Vencemos diversos
Mandados de Segurança
impedindo descontos nos
pagamentos dos servidores;

14.  Realizamos a defesa
administrativa de diversos
servidores que respondem a
processo administrativo
disciplinar;

15.  Vencemos o Processo
0010718-20.2010.4.05.8300,
21ª Vara Federal, que trata da
isonomia da GDR – Grati-
ficação de Regulação para os
servidores aposentados da
Anvisa, limitados a
04.04.2010, data em que a
gratificação perdeu o  caráter
de generalidade.
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Previdenciários realizam confraternizações no CFL
No último mês de dezembro, o Centro de Formação e Lazer (CFL) do Sindsprev-PE foi palco

de confraternizações de diversos locais de trabalho da Saúde e Previdência.

Confira alguns momentos dos eventos.

CME-HBL INSS-JABOATÃO

INSS-ENCRUZILHADA HGV-TRANSPORTES
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ANVISA AMEM-MS

SUPERINTENDÊNCIA-INSS
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Em dezembro de 2010, a
Direção do Sindsprev realizou
diversas reuniões com os
servidores do Ministério da
Saúde (MS) nos locais de
trabalho: Núcleo Estadual do
Ministério da Saúde  de
Pernambuco (Nems/PE, dia 07/
12);  Hospital Barão de Lucena
(09/12); Hospital Agamenon
Magalhães (10/12); Hospital
Getúlio Vargas (13/12);
Hospital Geral de Areias (14/
12) e no auditório do
Sindicato, com os servidores
dos demais setores do MS (14/
12).

Inicialmente foram apre-
sentados alguns problemas
específicos locais e repas-
sados informes jurídicos. Em
seguida foram discutidas as
negociações salariais e o teor
do Decreto nº. 7.133, de 19 de
março de 2010, e da Portaria
nº. 3.627, de 19 de novembro

Sindsprev promove debates com
servidores do MS nos locais de trabalho

Nos dias 20 e 21 de dezembro,
os dirigentes do Sindsprev, José
Maurício, Adilson Vila Nova e
Leonardo Azevedo, reuniram-se
com os servidores das Agências
da Previdência Social (APS) de
Araripina, Afogados da
Ingazeira, Serra Talhada e
Salgueiro, municípios do sertão
pernambucano. Foram debatidos
o modelo de avaliação de
desempenho; GDASS, Plano de
Carreira, carga horária,
condições de trabalho e questões
salariais.

Servidores das APSs do Sertão reuniram-se
com dirigentes do Sindicato

O dirigente do Sindsprev
e membro eleito do Comitê
Ges tor  Nac iona l  de
Avaliação de Desempenho
(CGNAD) ,  José  Maur íc io ,
informou que o Sindicato
re iv indica  à  Super in -
tendência Regional do INSS
que os servidores trabalhem,
de forma provisór ia ,  se is
horas no atendimento e duas
horas  na retaguarda.  Mas
sem perder  de  v i s ta  a
implantação da jornada de
seis horas.

de 2010. Estas medidas do
governo definem critérios e
procedimentos específicos da
avaliação de desempenho
individual e institucional no
MS, cujo primeiro ciclo
ocorrerá no período de janeiro
a junho de 2011.

Todas as reuniões tiveram
uma participação expressiva
dos servidores, o  que pro-
moveu uma maior interação
com o Sindicato, que tem entre
as metas para 2011, in-
tensificar a participação da
categoria e o fortalecimento
dos comitês sindicais por
local de trabalho.

Outra reivindicação é
continuar a luta pela in-
corporação da GDASS quando
da aposentadoria pela média
dos pontos dos últimos cinco
anos, como estabelece a lei
10.355, de 26 de dezembro de
2001. A incorporação deixou de
ser feita com a transformação da
GDAP em GDASS. Hoje a
gratificação é de aproxi-
madamente 70% da re-
muneração toda e muitos
servidores estão adiando a
aposentadoria.

O Tribunal de Contas da
União (TCU) julgou proce-
dentes as denúncias feitas pelo
Sindsprev-PE sobre as precárias
condições de funcionamento
das Agências da Previdência
Social (APS) em Pernambuco.
O TCU reconheceu as
deficiências apontadas pelo
Sindicato no dossiê datado de
24/03/2007, encaminhado ao
Ministério Público, Gerência
Regional, Direção Nacional do

TCU julga procedente
denúncia sobre

condições de
trabalho nas APSs

INSS e ao Ministério da
Previdência Social.

O TCU informou que os
gestores locais estão tomando
providências no sentido de
melhorar as condições de
trabalho dos servidores, de
forma a propiciar adequado
atendimento ao público. Com
relação à falta de pessoal, o
Tribunal  relatou  que os
novos profissionais  con-
cursados chegaram às agên-

cias ,  mas em quantidade
insuficiente à demanda de
serviços.

Segundo o coordenador geral
do Sindsprev, José Bonifácio, “as
providências tomadas até agora
tiveram resultados positivos,
mas falta muito o que fazer para
garantir melhores condições de
trabalho no INSS. O Sindicato
vai continuar cobrando dos
gestores as medidas neces-
sárias”.

No encontro, foram debatidos modelo de avaliação de desempenho, GDASS, plano de carreira,
condições de trabalho, entre outros assuntos

Reunião do  Nems/PE, realizada
no dia 7 de dezembro
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SAÚDE

Em relação aos servidores do
Ministério da Saúde (MS), ficou
definida a seguinte pauta
prioritária: melhoria da tabela
salarial; aprovação da PEC 362
da Carreira do MS; primeiro
ciclo da implantação da
avaliação de desempenho
(janeiro a junho de 2011);
redistribuição dos servidores;
situação dos cedidos ao SUS;
valorização e qualificação
profissional dos servidores do
MS;  política de saúde do
trabalhador e jornada de seis
horas.

Além disso, foram apre-
sentadas propostas de  rea-
lização de um seminário
estadual sobre avaliação de
desempenho na saúde; mo-
bilização nacional da saúde;
articulação sistemática com
parlamentares para intervenções
politicas de apoio às lutas da
categoria no Congresso Na-
cional e Ministérios; acom-
panhamento à situação da
produtividade dos servidores da
saúde cedidos ao município do
Recife, entre outras.

ANVISA

Para os servidores da Anvisa,
as questões principais são as
seguintes: manutenção dos
plantões noturnos, laudos para
a insalubridade, saúde do
trabalhador, avaliação de
desempenho;

Para isso, o Sindicato deve
realizar os seguintes enca-
minhamentos: reunião com a
coordenadora da Anvisa sobre
retirada dos plantões noturnos
e cobrança da resposta ao ofício
do Sindsprev sobre a
insalubridade; reuniões e
encontros com as bases da
Anvisa; retomada da articulação
com o Sinagências para debater
pauta salarial,  reestruturação da
Anvisa e avaliação de desem-
penho.

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA (MP)

Quanto aos servidores do
Ministério da Previdência, as
principais ações do Sindsprev

devem defender: articulação
nacional do setor; gratificação
para a equiparação salarial com
o INSS; regularizacão da cessão
ao INSS; jornada de seis horas;
implantação da avaliação de
desempenho (Portaria 501).

Dessa forma, a direção do
Sindicato deve propor à CNTSS
a realização de um encontro
nacional deste novo setor da
base com a seguinte pauta:
questão salarial; condições de
trabalho; avaliação de desem-
penho; reestruturação das
Juntas de Recursos; encontros
periódicos deste setor de base.

INSS

Em relação aos servidores do
INSS, o Sindicato vai em-
penhar-se na discussão da
avaliação de desempenho;
tabela salarial (prazo final em
junho de 2011); plano de
carreira; jornada de trabalho;
situação dos técnicos exercendo
função de analistas pre-
videnciários; aglutinação de
cargos (mudança de nomen-
clatura); situação das assistentes
sociais; reabertura da opção pela
Carreira do Seguro Social;
direito à diferença 06/08 horas
de quem não fez opção pela
Carreira; incorporação da
GDASS; saúde do trabalhador.

Para isso, o Sindsprev vai dar

continuidade e concluir a
programação dos Seminários
nas Gerências Executivas do
INSS sobre Avaliação de
Desempenho. O Sindicato vai
também encaminhar os
resultados dos seminários,
garantindo assim  a discussão e
busca de soluções para as
demais reivindicações dos
servidores do INSS.

Além disso, debater e
construir proposta de reestrutu-
ração do Plano de Carreira;
confirmar a reivindicação de
incorporação de 30% da
GDASS, conforme já solicitado
pelo Relatório do GT de Carreira
e do GT Saúde do Trabalhador;
intensificar a luta jurídica e
política pelas seis horas, cobrar
a reabertura da adesão à Carreira
do Seguro Social; requerer
judicialmente a diferença de
duas horas para aqueles que não
optaram pela carreira e foram
obrigados às 08 horas de
jornada. Para isto, o Jurídico do
Sindicato deverá fazer
levantamento e análise da
viabilidade do requerimento
judicial.

RFB
Em relação aos servidores

da Receita Federal do Brasil
(RFB) a linha de atuação é
manter o acompanhamento  aos
processos de enquadramento

Seminário de Planejamento do Sindsprev
define ações para 1º semestre de 2011

No período de 3 a 5 de dezembro passado, a Direção do Sindsprev promoveu

Seminário de Planejamento, com o objetivo de debater e estabelecer linhas

estratégicas de atuação para o período de janeiro a julho de 2011.

1. Fortalecer a CNTSS e a Coordenação Nacional dos
Servidores Federais da CNTSS.

2. Contribuir com a sustentação da Coordenação dos
Servidores Federais.

3. Propor e contribuir para uma atuação sistemática, direta
e efetiva da Coordenação Nacional em Brasília.

4. Sugerir reunião ampliada da Coordenação dos Servidores
Federais para definir Pauta Estratégica com o Governo Dilma.

5. Propor à CNTSS realizar seminários nacionais dos
segmentos da sua base de servidores federais.

Eixos de luta da organização
nacional dos servidores

de técnico em analista,
buscando garantir o direito da
categoria.

APOSENTADOS

Para a defesa dos aposen-
tados, ficaram definidas as
seguintes questões: implantar o
programa de Pré-Aposentadoria
do Sindicato; fazer a
comemoração do Dia do
Aposentado (24 janeiro); realizar

programações que objetivem
ampliar a participação da base
dos aposentados;  propor à
CNTSS a realização de Encontro
Nacional de Aposentados da
CNTSS;  atuar para a realização
de encontros intersindicais de
aposentados; realizar oficinas
de formação política com
aposentados; promover pales-
tras com especialistas da área
econômica para orientações
preventivas a endividamento de
aposentados.


