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MPPE solicitará embargo da construção do
terminal de ônibus no HGV

Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico Cultural
do Ministério Público de
Pernambuco (MPPE), na
audiência realizada no
dia 21 de outubro, decidiu ajuizar ação civil
pública requerendo o
embargo da construção
do terminal integrado de
ônibus junto ao Hospital
Getúlio Vargas (HGV).
A medida foi tomada
depois que o representante da Secretaria das
Cidades (Secid), Gustavo
Gurgel, respondeu negativamente a todas as
propostas apresentadas
pelos sindicatos e servidores, que visam solucionar impactos prejudiciais à estrutura do HGV
e à saúde dos pacientes e
servidores.
Os dirigentes do Sindsprev e do Sindicato dos
Médicos, representantes
dos servidores e usuários
reforçaram sua indignação com a intransigência
do Governo de Pernambuco na busca de solução para os graves problemas provocados pela
construção do terminal
de ônibus junto ao HGV.
O promotor de Justiça,
Ricardo Coelho, lembrou
os pontos controversos
abordados na audiência
anterior e cobrou uma
resposta conciliatória da
Secretaria das Cidades.
Em relação à climatização de setores do HGV,

Reforma

Sindsprev discute com
gestores da saúde
transferência do
atendimento e de
servidores do
Pam Centro (pág. 02).

que solucionaria os problemas do calor
e da poluição,
o representante do Governo
de Pernambuco alegou que
além de não
constar no projeto do TI de
ônibus, implicaria em altos
custos.
Quanto aos
impactos na estrutura física do
hospital, o representante da
Secretaria das
Cidades repetiu
Audiência no MPPE, realizada no dia 21 de outubro
o mesmo argumento apresentado
anteriormente de que “a
técnica de construção não causará abalos ou
fissuras no prédio do HGV” e
que a trepidação
da movimentação dos ônibus
também
não
provocará
nenhum dano.
Sobre a derrubada de árvores
também repetiu
alegação anterior de que não
causa prejuízo
ambiental, pois,
Reunião entre dirigentes do Sindsprev e servidores do HGV, realizada no dia 31 de outubro
segundo ele, “o projeto
paisagístico prevê a in- de destinar área para um a falta de uma proposta licitando o embargo da
trodução de novas espé- novo estacionamento.
conciliatória por parte construção do Terminal
cies de árvores”. Negou
Diante disso, o promo- do governo e anunciou Integrado de ônibus junainda, a possibilidade tor de Justiça lamentou que vai ajuizar ação so- to ao HGV.

Estratégias

Reunião temática
debate ações da
direção do Sindicato
em defesa dos
servidores do
Ministério da Saúde
(pág 07).

Organização
do Trabalho

Oficina marca o início
de mais uma ação
política do Sindicato
de enfrentamento ao
modelo de gestão do
INSS (pág 08).
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Retrospectiva da luta do Sindsprev e dos servidores do HGV

N

a audiência do dia 8 de outubro, na Promotoria de
Meio Ambiente do Ministério Público de Pernambuco (MPPE),
foram discutidas soluções para
os problemas causados pela construção do terminal integrado de ônibus no Hospital Getúlio Vargas
(HGV). Participaram representantes do
Sindsprev, Sindicato dos Médicos e
da Secretaria Estadual das Cidades.
O promotor de Justiça, Ricardo Coelho, fez um breve relato das providências tomadas
até o mo-

mento, inclusive a abertura do Inquérito Civil Público nº 023-1/2013. Em
seguida, os dirigentes sindicais alertaram, mais uma vez, que o terminal prejudicará pacientes e servidores, com o
aumento do calor, poluição sonora, atmosférica e trepidação provocada pelo
trânsito intenso de ônibus. Além das
dificuldades de acesso dos servidores
do HGV, causado pelo fechamento do
estacionamento, no dia 9 de setembro.
O coordenador geral do Sindsprev,
José Bonifácio, destacou que a construção do terminal de

Governo de PE não
atende requisições
do MPPE

ônibus no HGV “prejudica a saúde dos
pacientes, ameaça a integridade física
e emocional dos servidores, além de
causar danos ambientais e estruturais,
principalmente no Bloco G do hospital”. Enfim, os sindicalistas sugeriram
que o terminal fosse construído em outro local e que a área em questão fosse destinada para ampliação do HGV.
Por outro lado, a gerente de projetos da Secretaria das Cidades, Juliana
Barreto, defendeu a viabilidade
técnica da obra, alegando que
a área é a mais adequada à
construção do terminal

A

Promotoria do Meio Ambiente do
MPPE encaminhou requisição dirigida à Secretaria Estadual de Meio
Ambiente (Semam) para Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e realização de audiência pública.
Recomendou à Secretaria das Cidades do
Estado a suspensão da construção do terminal de passageiros. Além disso, solicitou à

2.

de ônibus, por ser “uma interseção de
grande fluxo de tráfego”: cruzamento
do corredor Leste-Oeste (Av. Caxangá) com a 3ª perimetral (Av. General
San Martin). Justificou também que o
projeto procurou “minimizar ao máximo os aspectos negativos da obra”.
Protestos contra a obra - O Sindsprev, Sindsaúde e os servidores do
Hospital Getúlio Vargas (HGV) realizaram protestos nos dias 26 de março e 27 de setembro, exigindo modificações no projeto do terminal integrado de ônibus da 3ª Perimetral.
Dirigentes do Sindicato cobraram, mais uma vez, uma intervenção
do MPPE visando embargar a construção do terminal integrado de ônibus, que ocupa indevidamente a área
do HGV. O Sindsprev foi responsável por protocolar, no dia 18 de março deste ano, denúncia no Ministério
Público de Pernambuco, contestando a construção do terminal junto ao
HGV por representar ameaça à saúde dos pacientes e trabalhadores da
unidade hospitalar. O que foi reafirmado nas reuniões da Promotoria do
Meio Ambiente do MPPE, realizadas
nos dias 7 de maio e 16 de setembro.

Semam e ao CPRH a suspensão de licenças já
concedidas até que as exigências mencionadas sejam cumpridas.
O documento do MPPE (Recomendação
nº 010/2013, da PJMA) adverte aos órgãos do
governo sobre “a obrigatoriedade de cumprimento do requisitório, explicitando as sanções legais decorrentes, inclusive por crime e
ato de improbidade administrativa”.

1.

4.

Sindicato e comissão acompanham reforma do Pam Centro

E

m reunião realizada
na Secretaria de Saúde do Recife, no dia 25
de setembro, foi discutida a
transferência do atendimento
e dos servidores do Pam Centro para as Policlínicas Gouveia de Barros e Waldemar de
Oliveira. Participaram servidores, dirigentes do Sindsprev;
o secretário de Saúde, Jailson
Correia, e a gerente do Distrito
Sanitário I, Alessandra Araújo.
Este canal de negociação com
os representantes da Prefeitura
do Recife foi aberto após as mobilizações do Sindicato e da categoria, que apresentaram suas
reivindicações para redistribuição do pessoal e dos serviços.
No dia 26 de setembro, reuniram-se a direção do Pam Centro, Same (Serviço de Assistência Médica) e servidores, que
voltaram a debater o assunto,
chegando a um entendimento
mais viável para o momento.
Ficou definido que a partir do
dia 30 de setembro, a marcação
de consultas, exames laboratoriais, raios x e farmácia permaneceriam funcionando no térreo do atual prédio da Rua 1º de

Março. O atendimento médico,
a vacinação e a citologia iriam
para a Policlínica Waldemar de
Oliveira, em Santo Amaro. A
nutrição seria deslocada para a
Policlínica Gouveia de Barros.
Por enquanto, fica suspenso o atendimento odontológico. Enquanto isso, os dentistas
estão realizando um trabalho
de prevenção e orientação sobre saúde bucal aos alunos das
escolas públicas municipais.
Foi formada uma comissão de servidores para acompanhar o novo atendimento
e a reforma do prédio do Pam
Centro. O Sindsprev e a categoria continuam reivindicando
a locação de um novo imóvel,
mais amplo e adequado, localizado no centro do Recife.
Apesar do compromisso assumido pelos gestores municipais de saúde, as obras de
reformas do elevador do Pam
Centro não foram iniciadas
até o fechamento desta edição do Jornal do Sindsprev.
Mobilização - A interrupção repentina das atividades do
Pam Centro, no dia 23 de setembro, provocou revolta e protes-

to dos servidores e pacientes,
que foram pegos de surpresa
com a medida do governo municipal. O atual prédio, onde
funciona a unidade de saúde
há mais de cinco anos, apresenta vários problemas estruturais, que foram se agravando, como os casos do elevador
quebrado e infiltrações no teto.
Os servidores reafirmaram
suas reivindicações, principalmente a da locação de um novo
imóvel com espaço e condições
necessárias para o funcionamento do Pam e que esteja localizado no centro do Recife.
Em relação à transferência para
as outras policlínicas, a categoria ressaltou a necessidade
da equipe multidisciplinar de
saúde permanecer junta num
mesmo local. Por isso, uma comissão de servidores visitou as
Policlínicas Gouveia de Barros
e Waldemar de Oliveira, com
o objetivo de analisar as condições existentes nessas localidades. A partir daí, foram definidas soluções temporárias para
o funcionamento dos serviços
prestados pelo Pam Centro.
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Reunião discutiu transferência do atendimento e dos servidores do Pam

Interrupção das atividades do Pam provocou revolta e protestos
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Dia do Servidor

Festa em clima de alegria e descontração
O Sindsprev realizou, no dia 3 de novembro, festa em comemoração ao Dia do Servidor Público. Durante todo o dia, no Centro de
Formação e Lazer (CFL), foram promovidas diversas atividades como sorteios de brindes, jogo de futebol e muita recreação para a
criançada. A comemoração foi prestigiada por mais de sete mil pessoas da nossa categoria, entre filiados e seus familiares.
A confraternização contou com a apresentação de grandes atrações como a Banda Labaredas, Grêmio Recreativo Escola de Samba
Bole-Bole, a sambista carioca Leci Brandão e o cantor romântico Adilson Ramos. A direção do Sindicato agradece a todos os servidores que prestigiaram a comemoração, que é um importante momento de reencontro e integração da categoria.
Por tudo que somos, fazemos, almejamos e lutamos, estamos todos de parabéns!
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Programação variada marca
comemorações do Dia do Idoso

Servidores do Comitê dos Aposentados na
encenação de peça teatral

A servidora Maria Caetano da Silva é só alegria
ao ser coroada Rainha dos Idosos

C

omemorado oficialmente em
1º de outubro, o Dia do Idoso
foi celebrado com uma variada
programação no Centro de Formação
e Lazer. As atividades foram iniciadas
com um café da manhã, ginástica laboral e a escolha de dona Maria Caetano da Silva, de 68 anos, como Rainha dos Idosos. As 17 candidatas que
concorreram ao título desfilaram com
muita alegria, bom humor e entusiasmo. Emocionada ao ser coroada, dona
Maria Caetano disse que agradecia a
todas as amigas que votaram nela e
que “o concurso é uma prova que devemos cultivar a alegria da vida sempre”.
A iniciativa contou também com
apresentações artísticas, campeonato de dominó e karaokê; aula de hidroginástica; cuidados com a beleza,
dicas de moda e bem-estar; manicure
e massagem corporal. A atividade foi
elogiada pelos participantes, que se

Atividade física é estimulada na ginástica laboral
divertiram no dia festivo promovido
pelo Sindsprev, através da Secretaria
de Aposentados. Alguns deles, fizeram questão de falar que os idosos
sofrem discriminações, mas que eles
merecem respeito e qualidade de vida.

A secretária de Aposentados do
Sindsprev, Amara Vital, na abertura do evento falou da valorização da
pessoa idosa e parabenizou todos os
participantes pelo Dia do Idoso. “Esta
data deve servir, principalmente, para

conscientizar e refletir sobre como garantir aos nossos idosos seus direitos,
para que possam envelhecer com segurança e dignidade”, e avaliou que a
atividade foi um sucesso.
Um momento marcante foi a encenação da peça teatral Meus 5x15,
escrita e dirigida pelo professor de teatro Samuel Araújo. A peça abordou
temas como violência e violação dos
direitos dos idosos, passando como
mensagem a importância do idoso na
sociedade. O espetáculo teatral contou com a participação dos servidores
do Comitê dos Aposentados do Sindsprev. Nas comemorações também
teve muita animação na “Tarde Dançante” , com a apresentação da tradicional banda de brega pernambucana
Labaredas.
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ara comemorar o Dia das Crianças,
celebrado em 12 de outubro, o Sindsprev promoveu uma programação
especial para a meninada. A festa levou
mais de mil crianças para o Centro
de Formação e Lazer, que esbanjaram
alegria nas diversas atividades recreativas e lúdicas. A animação marcou
a atividade, que teve como ponto alto
a apresentação da Banda Anima Kids.
O show encantou o público, que se divertiu também com as atrações esportivas e as
brincadeiras do evento.

Momentos
marcantes de um
dia especial para a
criançada
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Acompanhe o andamento das suas ações

Correção do PCCS - Período de 88/90
Processo 1562/89 (ex-celetistas do ex-Inamps), 5ª Vara do Trabalho – Os servidores receberam seus créditos. Aguardando habilitação dos herdeiros dos servidores
não localizados, conforme divulgado no
Encarte Jurídico desse jornal.
Processo 1561/89 (ex-celetistas do ex-INPS), 6ª Vara do Trabalho – O Sindicato
requereu a habilitação dos herdeiros remanescentes que apresentaram a documentação completa no Sindsprev. Aguardando
homologação para posterior pagamento.
Processo 1583/89 (ex-celetistas do ex-Iapas), 4ª Vara do Trabalho – O Sindicato foi intimado para identificar quais servidores ainda
não receberam seus créditos, identificando os
servidores relacionados abaixo. Desta forma,
solicitamos seu comparecimento ou de seus
herdeiros para apresentarem os documentos
necessários à habilitação e pagamento.

Mat. de
Origem
1298593
1436490
1250558
1298950
1436830
1440195
1242989
1303198
1251350
1437941
1437046
1253417

J

Nome
Altamiro Alfredo Silva
Artur de Lima Ferreira
Carlos Fernando R. Rodrigues
Fernando Alcoforado G. Vieira
Gilson Barros dos Santos
Joel Correia de Araújo
Jorge José Sidronio de Lima
Maria das Graças de M. E. Silva
Neide Maria de Arruda
Sérgio Roberto B. Mesquita
Sidney Rodrigues de Lima
Willian de Carvalho F. Lima

Processo 90000872-7, 5ª Vara Federal
(estatutários ativos em 1990 do ex-Iapas)
– Aguardando habilitação dos herdeiros remanescentes, para posterior pagamento.
Processo 910001398-6 (estatutários
ex-Inamps), 3ª Vara Federal – Negado provimento ao Recurso Especial do Sindicato
relativo ao restante do período. O processo
foi remetido ao Supremo Tribunal Federal
para julgamento do Recurso Extraordinário.
Em 07.08.2013, negado seguimento ao Recurso Extraordinário, aguardando trânsito
em julgado.
CORREÇÕES DO PCCS – Período 91/96
– MINISTÉRIO DA SAÚDE
Processo 0004380-70.2010.4.05.8300,
6ª Vara Federal (ex-celetistas do ex-Inamps)
– A União Federal foi citada e apresentou
contestação. O Sindicato apresentou réplica. Aguardando sentença. Em 05/11/2010,
foi proferida sentença parcialmente procedente, condenando a União Federal a corrigir a parcela do PCCS no período de janeiro
de 1991 a agosto de 1992, data da publicação da Lei 8.460/92. A União Federal foi intimada e apresentou recurso de apelação, o
qual foi distribuído para a Terceira Turma
do Tribunal Regional Federal, tendo como
desembargador relator Marcelo Navarro. No
julgamento ocorrido em 30 de julho último,
o Tribunal Regional Federal negou provimento à apelação da União Federal. A União
Federal apresentou embargos declaratórios
contra a decisão, os quais foram julgados
parcialmente procedentes para aplicação
da nova lei 11.960/2009, no que se refere
à correção monetária. A União apresentou
Recurso Especial e o Sindicato as contrarrazões. Negado seguimento ao Recurso Especial da União Federal. A União Federal
apresentou Agravo ao Superior Tribunal
de Justiça - STJ. O Sindicato apresentou as
contrarrazões. Aguardando remessa eletrônica ao STJ para julgamento.
CORREÇÕES DO PCCS – Período de
91/93 - INSS
Processo 490/91, 9ª Vara do Trabalho
(ex-celetistas do ex-INPS e ex-celetistas do
ex-Iapas). O Sindicato concluiu a elaboração dos cálculos e já apresentou a execução
na Justiça. O INSS foi intimado e apresentou impugnação aos valores. O Sindicato se
manifestou sobre a impugnação do INSS.
Esclarecemos que em contato com a juíza
condutora do feito foi informado que será
nomeado perito judicial para apuração
dos valores devidos. Os servidores devem
aguardar a perícia contábil, que será realizada pelo perito judicial.
URP’s - UNIDADES DE REFERÊNCIA
DE PREÇOS
Processo 491/91 (ex-celetistas INSS), 8ª
Vara do Trabalho – Expedido alvará para
pagamento a todos os herdeiros habilitados.
O Banco do Brasil já efetivou os depósitos
nas contas-correntes dos mesmos. Os valores dos servidores remanescentes foram
homologados, sendo o INSS citado para se

pronunciar. A Procuradoria do INSS concordou com os valores. As RPV’s foram
expedidas. Os alvarás dos servidores remanescentes foram liberados. O Sindicato
requereu habilitação de novos herdeiros.
Aguardando homologação.
Processo 492/91, ex-celetistas ex-Inamps, 12ª Vara do Trabalho – O Tribunal do Trabalho solicitou à Vara que encaminhe nova relação com os valores atualizados com os CPF’s de todos os servidores.
Aguardando expedição de novas RPV’s.
Processo 91.000888-5, estatutários ativos ex-Iapas, 6ª Vara Federal – Aguardando
elaboração de cálculos para os servidores
remanescentes.
Processo 91.000887-7, estatutários ativos ex-Iapas, 9ª Vara Federal – Aguardando
elaboração de cálculos para os servidores
remanescentes.
Processo 910000891-5, estatutários
aposentados ex-Inamps, 9ª Vara Federal –
O processo foi julgado procedente, condenando a União Federal a pagar a correção
das URP’s no percentual de 7/30 avos nos
meses de abril e maio de 1988, com juros e
correção. O Sindicato apresentou a execução dos valores. A União Federal concordou
com os valores apresentados pelo Sindicato, que está enviando carta aos servidores
para recebimento das RPV’s, de acordo com
a liberação feita pelo Tribunal Regional Federal. Os interessados já receberam seus
créditos.
ANUÊNIO (adicional de tempo de serviço a cada ano trabalhado)
Processo 930002677-1, 2ª Vara Federal, AR 1091, servidores ex-celetistas do
Ministério da Saúde – Essa ação tinha sido
negada e o Sindicato apresentou ação rescisória – AR 1091, no Superior Tribunal
de Justiça, tendo sido julgada procedente
para reconhecer o direito dos servidores a
receberem o adicional de tempo de serviço,
desde a data da implantação do Regime Jurídico Único, ou seja, de 12 de dezembro de
1990 até março de 1999. Processo transitado em julgado. O juiz determinou o desmembramento do processo em grupos de
30 autores. O Sindsprev está apresentando
o desmembramento da ação e os servidores
estão sendo convocados por grupos. Informamos que todos os valores estão sendo
embargados pela União Federal, o que impede nesse momento a liberação do total do
valor. Sendo assim, o Sindicato está requerendo a liberação da parte incontroversa,
que está sendo autorizada por grupos. Os
interessados devem aguardar convocação
do Sindicato para apresentar a documentação. O Sindicato enviou à Advocacia Geral
da União em Brasília proposta de acordo
para definir os critérios de cálculos, tendo
a União Federal solicitado prorrogação de
prazo para falar do acordo. Dessa forma, o
Sindicato solicitará a liberação dos valores
incontroversos.
Processo 990010299-1, 6ª Vara Federal,
servidores ex-celetistas do INSS – Ação julgada procedente. O Sindicato apresentou à
Justiça os cálculos dos servidores que não
fizeram acordo. O INSS foi citado para falar
sobre os cálculos desse primeiro grupo, tendo apresentado embargos à execução. Em
relação aos demais servidores que não realizaram acordo e que apresentaram as fichas
financeiras, os cálculos já foram elaborados
e o Sindicato encaminhou à Justiça, sendo
o INSS citado, o qual apresentou embargos
à execução. A Contadoria se pronunciou
sobre os cálculos e requereu novas fichas
financeiras. O juiz intimou o INSS, que
apresentou as fichas solicitadas pela Contadoria. O processo retornou à Contadoria
para pronunciamento. O juiz determinou a
intimação do INSS para falar sobre os cálculos da Contadoria. O Sindicato concordou com os valores da Contadoria e o INSS
discordou. O Juízo sentenciou os embargos
e homologou os cálculos da Contadoria.
O INSS apresentou recurso de Apelação,
o qual foi negado, tendo o INSS apresentado recurso especial, o qual foi admitido.
Aguardando remessa eletrônica ao STJ
para julgamento.
FGTS – PLANOS COLLOR E VERÃO
Processo 950003484-0 (Plano Verão),
3ª Vara Federal – O Sindicato apresentou
os cálculos da diferença do Plano Verão e
a CEF apresentou impugnação aos valores.
A juíza acatou a tese da CEF e decidiu que
não é devida nenhuma diferença. O Sindicato apresentou agravo de instrumento,
o qual foi julgado favorável aos servidores
no sentido de pagar a diferença do Plano
Verão. O Sindicato está apresentando os
cálculos de todos os servidores que não
realizaram acordo e que têm diferença a
receber. Os interessados estão sendo avisados por grupos sobre o momento da liberação dos valores.

3,17% (três vírgula dezessete)
Processo 97005835-2 – INSS – 5ª Vara
Federal – Aguardando julgamento dos recursos interpostos pelo INSS. À medida que
os processos vão sendo concluídos, o Sindicato envia carta aos interessados avisando
da liberação. Esclarecemos que os servidores devem acompanhar o andamento através dos processos de execução desmembrados, disponíveis no site Jurídico Web do
Sindicato. www.sindsprev.org.br.
Processo 97005836-0, Ministério da
Saúde, 1ª Vara Federal – A Secretaria da
Vara está expedindo as requisições de pequeno valor dos servidores remanescentes.
O Sindicato enviará cartas para os servidores, divulgando as datas de pagamento.
28,86% - (vinte e oito por cento)
Processo 970011474-0 - Ministério da
Saúde, 12ª Vara Federal – Para os servidores com valores superiores a 60 salários
mínimos, os precatórios já foram pagos, no
mês de fevereiro de 2008. Em relação aos
servidores de nível superior que têm valor
a executar, o Sindicato já apresentou os cálculos. Aguardando expedição de RPV’s ou
precatórios, para os servidores remanescentes.
Processo 970005190-0, 1ª Vara Federal, 28,86%, INSS – Foi julgado procedente
para todos os servidores desta ação e o INSS
apresentou recurso de apelação, ao qual foi
negado provimento. O INSS apresentou
recurso especial e o Sindicato as contrarrazões. Negado seguimento ao Recurso Especial do INSS. O INSS apresentou Agravo de
Instrumento, o qual foi remetido ao Tribunal Regional Federal para ser julgado pelo
pleno do Tribunal Regional Federal. Aguardando julgamento.
CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA (INSALUBRIDADE) - ATIVOS
Processo 2003.83.00007055-6, MS,
ativos, Ação Coletiva, 6ª Vara Federal – A
consultoria jurídica do Ministério da Saúde emitiu parecer, orientando o órgão local
para que cumpra a decisão, averbando o
tempo insalubre. Deverá conceder aposentadorias aos servidores que, com o tempo
insalubre averbado, completam o tempo
para aposentadoria, seja integral ou proporcional. Os servidores constantes nesse
processo e que já tenham tempo da aposentadoria, seja integral ou proporcional, deverão, no momento do pedido de aposentadoria, requerer ao órgão que seja computado o
seu tempo insalubre. Informamos que nesta
ação foi reconhecido o direito à contagem
de tempo insalubre, referente ao período
celetista para todas as categorias profissionais.
Processo 2003.83.00.010692-7, INSS,
ativos, Ação Coletiva, 1ª Vara Federal Sentença procedente, condenando o INSS a
averbar o tempo insalubre para todos os servidores constantes neste processo. O INSS
foi intimado da sentença e se encontra com
os autos. Aguardando remessa dos autos ao
o Tribunal Regional Federal, para confirmar
sentença. O INSS apresentou apelação e o
Sindicato as contrarrazões, sendo negado
provimento à apelação. Processo transitado
em julgado. O Sindicato requereu a intimação do INSS para cumprir a obrigação de
averbar o tempo insalubre de todos os servidores constantes nesse processo. O juiz
deferiu o pedido do Sindicato e concedeu o
prazo de 60 dias para o INSS,
CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA (INSALUBRIDADE) – APOSENTADOS – MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Processo 2005.83.00.013863-9, 3ª
Vara Federal, MS – Sentença procedente,
condenando a União Federal a averbar o
tempo insalubre e corrigir as aposentadorias, bem como pagar as diferenças de
remuneração dos últimos cinco anos. O
Sindicato apresentou embargo de declaração, sendo julgado procedente. O processo foi remetido ao Tribunal Regional
Federal para confirmar sentença. Processo
distribuído ao relator Lázaro Guimarães,
AC 444388-PE. A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do
Sindicato e da União Federal. Publicado o
acórdão. Aguardando trânsito em julgado
do processo. A União interpôs Recurso Especial. Negado seguimento aos Recursos
Especial e Extraordinário. A União interpôs Agravo de Instrumento, o qual se encontra com o ministro Herman Benjamin
para julgamento no Superior Tribunal de
Justiça.

Processo 2005.83.00.005845-0, 12ª
Vara Federal, MS – Pedido julgado improcedente. O Sindicato apresentou recurso
de apelação, o qual foi julgado procedente,
condenando a União Federal apenas para
incorporar nos salários dos servidores aposentados os mesmos valores pagos aos servidores ativos, ou seja, o valor de 60 pontos.
O Sindicato apresentou embargos de declaração, sendo reconhecido o direito dos servidores aos atrasados. A União Federal apresentou recursos especial e extraordinário. O
Sindicato apresentou as contrarrazões e o
processo foi ao Superior Tribunal de Justiça, sendo negado o recurso especial. O processo foi baixado para a Vara de origem, em
virtude de o Supremo Tribunal Federal ter
julgado procedente a matéria em processo
correlato. Aguardando publicação da decisão para o Sindicato requerer a incorporação da GDPTS nos salários dos aposentados
nos mesmos valores que vêm sendo pagos
aos ativos. O Ministério da Saúde foi intimado para em 30 dias cumprir a obrigação
de fazer, ou seja, incorporar nos salários dos
aposentados a gratificação no valor que vem
sendo pago aos ativos. A União alegou que
a gratificação GDASST foi extinta em março de 2006 e que a mesma não poderia ser
incorporada. A juíza acatou a tese da União
e determinou que o Sindicato executasse os
valores referentes ao período de janeiro de
2002 a março de 2008. A maioria dos servidores já recebeu seus créditos. Aguardando
expedição de RPV para os servidores remanescentes.

que vem sendo pago aos servidores ativos.
O Tribunal Regional Federal negou provimento à apelação da União Federal. A
União apresentou embargos declaratórios,
aos quais foi negado provimento. A União
apresentou Recurso Especial e Extraordinário. Negado seguimento a estes recursos. A União apresentou agravo de instrumento e o Sindicato as contrarrazões.
Aguardando julgamento no STJ, processo
distribuído para o ministro Sérgio Kukina. Em 26.08.2013 foi negado seguimento
ao AREsp 250050, decisão transitada em
julgado em 10.09.2013. O processo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal para
julgamento do ARE 771920.

INCORPORAÇÃO DA GDPTS – ISONOMIA ENTRE ATIVOS/APOSENTADOS
– MINISTÉRIO DA SAÚDE. Aposentados.

Processo 2009.83.00.019237-8, 12ª
Vara federal – MS –ATIVOS
Sentença improcedente. O Sindicato
apresentou Recurso de Apelação. O TRF 5ª
Região reformou a sentença para condenar
a Fazenda Nacional a afastar a exigibilidade
da contribuição previdenciária incidente
sobre o terço de férias pago aos servidores
dos Ativos do Ministério da Saúde e restituição do indébito tributário, respeitada a
prescrição qüinqüenal. A Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial, o qual encontra-se sobrestado até pronunciamento do
STF em função de pedido de Repercussão
Geral no RE 593068.

Processo 2009.83.00.008132-5, 1ª Vara
Federal, MS – Sentença procedente, condenando a União Federal a incorporar o
mesmo valor que vem sendo pago aos servidores ativos. A União Federal apresentou
recurso de apelação, o qual foi julgado, tendo a Turma, por unanimidade, dado parcial
provimento à apelação da União Federal,
para reconhecer os direitos dos substituídos tão somente de perceberem a GDPST no
percentual de 80%, a partir de 1º de março
de 2008, até que sejam publicados os atos
definidores dos critérios e procedimentos
específicos de avaliação de desempenho
individual e institucional, descontados
os valores já pagos sob o mesmo título. A
União apresentou recurso especial e extraordinário. Negado seguimento a estes recursos. A União apresentou agravo ao Superior
Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal
Federal. Em 23.08.2013 foi negado seguimento ao ARESP250050, decisão transitada
em julgado em 10.09.2013, processo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal para
julgamento do ARE/771395.
Servidores Aposentados e Pensionistas
do INSS
Processo 2006.83.00.014984-8, 5ª Vara
Federal, INSS – Sentença procedente, condenando o INSS a incorporar nos proventos
dos servidores aposentados e pensionistas
os mesmos valores que vêm sendo pagos
aos servidores ativos, até que sobrevenha a
implantação da avaliação de desempenho.
O Sindicato apresentou embargos de declaração requerendo que, após a implantação
da avaliação de desempenho, sejam pagos
aos servidores aposentados os mesmos valores que vêm sendo pagos aos servidores
cedidos e que não serão avaliados, ou seja,
80 pontos. Os embargos foram negados. O
Sindicato apresentou recurso de apelação.
O Tribunal manteve a sentença com relação ao pagamento dos atrasados e negou o
direito à incorporação e o Sindicato apresentou embargos declaratórios, os quais foram negados. O Sindicato interpôs recurso
extraordinário em relação à incorporação
e o INSS apresentou Recurso Extraordinário contra os atrasados. O desembargador
vice-presidente determinou que a Turma
julgasse o recurso do Sindicato de acordo
com o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, tendo sido dado parcial provimento para determinar a incorporação até a data
da avaliação de desempenho. A União apresentou embargos de declaração e requereu
sua exclusão da lide, tendo o mesmo sido
julgado procedente. O processo de encontra com o INSS para ciência da decisão. A
União apresentou embargos declaratórios e
o Sindicato foi intimado para contrarrazoar.
Os embargos da União foram julgados procedentes, excluindo a União do polo passivo da demanda. Transitado em julgado.
Os critérios de cálculos foram definidos. O
Sindicato está apresentando as execuções
em grupos de 20 e avisando aos servidores
a data da liberação. Os interessados devem
aguardar a carta do Sindicato comunicando
o dia do pagamento.
Pensionistas do Ministério da Saúde

ISONOMIA NO PAGAMENTO DA
GDASST/GDPTS ENTRE ATIVOS E APOSENTADOS
Servidores do Ministério da Saúde Aposentados -

Processo 2008.83.00.014368-5, 9ª Vara
Federal – Sentença procedente, condenando a União Federal a pagar o valor da
GDASST às pensionistas, no mesmo valor

DEVOLUÇÃO DE PSS SOBRE 1/3 DE
FÉRIAS
Processo 2009.83.00.019236-6, 1ª Vara
Federal – INSS – ATIVOS
Sentença procedente para afastar a exigibilidade da contribuição previdenciária
incidente sobre o terço de férias pago aos
servidores dos Ativos do INSS e restituição
do indébito tributário, respeitada a prescrição qüinqüenal. A Fazenda Nacional apresentou recurso de apelação sustentando a
legalidade da incidência da contribuição
Previdenciária sobre o terço constitucional de férias, O TRF 5ª Região, manteve a
sentença. A Fazenda Nacional apresentou
Recurso Especial, o qual encontra-se sobrestado até pronunciamento do STF em
função de pedido de Repercussão Geral no
RE 593068.

Processo 0003476-50.2010.4.05.8300,
7ª Vara Federal – Anvisa – ATIVOS
Sentença procedente para afastar a exigibilidade da contribuição previdenciária
incidente sobre o terço de férias pago aos
servidores dos Ativos do INSS e restituição
do indébito tributário, respeitada a prescrição qüinqüenal. A Fazenda Nacional apresentou recurso de apelação sustentando a
legalidade da incidência da contribuição
Previdenciária sobre o terço constitucional de férias. O TRF 5ª Região. manteve a
sentença. A Fazenda Nacional apresentou
Recurso Especial, o qual encontra-se sobrestado até pronunciamento do STF em
função de pedido de Repercussão Geral no
RE 593068.
O SINDSPREV AJUIZOU AÇÕES SOBRE REAJUSTE DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
O Supremo Tribunal Federal (STF),
ao analisar o Recurso Extraordinário nº
710.293/SC, reconheceu a existência de
repercussão geral sobre o reajuste do vale-alimentação pago aos servidores públicos,
em particular na equiparação deste valor
com o valor pago no âmbito dos servidores
do TCU.
Cabe observar que não houve ainda qualquer manifestação do STF
quanto ao mérito, mas, tão somente,
o reconhecimento da constitucionalidade da matéria e de sua repercussão
geral.
Neste sentido, o Sindsprev/PE,
ajuizou as ações coletivas para garantir o direito de seus filiados, requerendo a adequação do valor aos patamares do TCu, abaixo os números dos
processos:
Processo 0802718-33.2013.4.05.8300,
5ª Vara Federal – Ministério da Saúde –
ATIVOS
Aguardando contestação da União Federal.
Processo 0802719-18.2013.4.05.8300,
1ª Vara Federal – INSS – ATIVOS
Aguardando contestação do INSS.
Processo 0802721-85.2013.4.05.8300,
10ª Vara Federal – C. A. e B. – ATIVOS
Aguardando contestação da C. A. e B.
PCCS 91.0001398-6 – 3ª VARA FEDERAL
Convocamos os servidores abaixo ou,
no caso de serem falecidos, os seus herdeiros/dependentes, para habilitação e posterior recebimento dos valores constantes nos
Precatórios, expedidos nos processos abaixo indicados, 3ª Vara Federal, que trata das
correções do PCCS.
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O SINDSPREV AJUIZOU AÇÃO SOBRE O REPOSICIONAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL
DOS SERVIDORES DO INSS.

O Sindsprev ajuizou ação coletiva requerendo o reposicionamento da progressão funcional para todos os servidores do INSS
com ingresso no órgão após o ano de 2003. Na ação o Sindicato requer que o INSS passe a conceder a promoção ou progressão funcional
a cada 12 (doze) meses, bem como, o ressarcimento das parcelas vencidas, uma vez que o INSS não está concedendo a progressão funcional
aos servidores ao completar o interstício de 12 (doze) meses de efetivo serviço.
A ação foi distribuída para a 10ª Vara Federal, sob o nº 0803488-26.2013.4.05.8300 e está aguardando contestação do INSS.

AVISO IMPORTANTE

Informamos aos servidores que possuem processo para recebimento de valores relativos a exercícios anteriores (revisão de aposentadoria,
abono de permanência, etc), que o Sindicato está ajuizando ações individuais para recebimento via RPV – Requisição de Pequeno Valor, no Juizado Especial Federal, uma vez que se encontra suspenso o pagamento pela via administrativa, em virtude de determinação do Ministério do
Planejamento. Outrossim, esclarecemos que os servidores não devem desistir do processo administrativo, solicitando apenas a cópia para ajuizamento de ação judicial. Os interessados devem solicitar cópia integral do processo administrativo no setor de Recursos Humanos do órgão
(INSS ou MS) e apresentar no Sindicato, acompanhada dos seguintes documentos:
1. Cópia da identidade e do CPF; 2. Comprovante de endereço atualizado com menos de um ano
(conta de água, luz ou telefone); 3. Assinar procuração no Sindicato.

PROCESSO 0003020-03.2010.4.05.8300
SERVIDOR
MARIA CARMELITA A. SILVA
MARIA DAS MERCÊS CRUZ
MARIA JOSÉ V. DA SILVA
MARIA JURACY GOMES
MARIA LÍDIA DA CONCEIÇÃO
NADIR MASCARENHAS LÚCIO
PROCESSO 0000717-16.2010.4.05.8300
SERVIDOR
GERALDO AFFONSO BOTELHO

PRC
PRC85788-PE
PRC85844-PE
PRC85792-PE
PRC85793-PE
PRC85794-PE
PRC86110-PE

PRC
PRC 85.832-PE

PROCESSO 0003004-49.2010.4.05.8300
SERVIDOR
LUIZ JOSÉ DA SILVA
SEVERINO RAMOS DOS SANTOS
LAÍS DO CARMO DIONIZIO

PRC/RPV
PRC 87607-PE
PRC 87609-PE
PRC 87606-PE

PROCESSO 0003007-04.2010.4.05.8300
SERVIDOR
IRENE MARIZ DE ARAÚJO
MANOEL JOSÉ DOS SANTOS
MARIA CELINA MARQUES DE AGUIAR
OSMARINA FREIRE BARACHO
OSVALDO AROCHA DA SILVA
ZÉLIA COUTINHO HOLMES LINS

PRC
PRC84207-PE
PRC84208-PE
PRC84209-PE
PRC84210-PE
PRC84211-PE
PRC84214-PE

PROCESSO 0003010-56.2010.4.05.8300
IVANI SILVA DA LUZ
MARIA JOSEFA DE LIMA
WALQUIRIA UZEDA COSTA

PRC 82716-PE
RPV 603952-PE
PRC 82722-PE

PROCESSO 0003012-26.2010.4.05.8300
ANA MAURÍCIO FERREIRA
ARINDA LOBÃO BARRETO
BENIGNA CÂMARA QUEIROZ

PRC 84452-PE
PRC 84454-PE
PRC 85332-PE

PROCESSO 0003013-11.2010.4.05.8300
SERVIDOR
INALDO BATISTA DA SILVA
IVAN RIBEIRO

PRC
PRC86029-PE
PRC86030-PE

PROCESSO 0003016-63.2010.4.05.8300
SERVIDOR
MARIA JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA
LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO
LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA
MANOEL GUEDES DA SILVA
MANOEL ANDRÉ DA SILVA
MARIA PEREIRA L PASCOAL
MARCOS NUNES DE REGO

PRC/RPV
RPV723038-PE
RPV723036-PE
RPV723035-PE
RPV723037-PE
PRC87065-PE
PRC87069-PE
PRC87066-PE

PROCESSO 0003017-48.2010.4.05.8300
SERVIDOR
NEWTON DA COSTA
RAMIRO JUSTINO DA SILVA
RITA DA SILVA SOARES
SEVERINA EULINA DE FIGUEIREDO

PRC
PRC 83.825-PE
PRC 83.826-PE
PRC 83.827-PE
PRC 83.830-PE

PROCESSO 0003021-85.2010.4.05.8300
SERVIDOR
IVANILDO RODRIGUES MELO
NAIR DA SILVA GARCIA
OLEGÁRIO CÂNDIDO BARROS
TEODORA MARIA DE LIMA
YOLETE PIRES C TEIXEIRA

PRC
PRC 94847-PE
PRC 94862-PE
PRC 94864-PE
PRC 94857-PE
PRC 94845-PE

PROCESSO 0003022-70.2010.4.05.8300
SERVIDOR
AMARO EPIFÂNIO SILVA
ANTONIO JOSÉ DA LUZ
FRANCISCO DE ASSIS BARROS
HÉLIO ALVES MEDEIROS
JOSÉ DUARTE DO NASCIMENTO

PRC
PRC82202-PE
PRC82204-PE
PRC82208-PE
PRC82209-PE
PRC82211-PE

PROCESSO 0003028-77.2010.4.05.8300
SERVIDOR
ADELSON L. DE ALBUQUERQUE
ANTONIO C. DA COSTA CAVALCANTI
CELINA MARIA DE SOUZA COUTINHO
MOACYR ANDRÉ GOMES

PRC
PRC85776-PE
PRC85768-PE
PRC85769-PE
PRC85775-PE

PROCESSO 0003031-32.2010.4.05.8300
SERVIDOR
ALDINA FURTADO RAMOS
EDSON LOURDES DE LIMA

PRC
PRC90833-PE
PRC90836-PE

BEATRIZ BRAGA DO SOUTO
DUÍLIO FREITAS
CELY ANUNCIADA CARDIM
PROCESSO 0003029-62.2010.4.05.8300
SERVIDOR
ANTONIO LINS FIGUEIREDO
BENEDICTO RUBIM COHEM
PROCESSO 0003044-31.2010.4.05.8300
SERVIDOR
FRANCISCO CORREIA LIMA
INÁCIO JOSÉ DA SILVA
AGENOR MANOEL DA SILVA
ESMERALDA PRIMOLA DE PAIVA
CLARA N SILVA OLIVEIRA
ESTER MARIA DA SILVA
CHLORIS MARCELA D. CÂMARA
CELESTE MENDONÇA DE LIMA

PRC90835-PE
PRC90839-PE
PRC96877-PE

PRC
PRC84486-PE
PRC84489-PE

PRC/RPV
RPV738202-PE
RPV738203-PE
PRC87465-PE
PRC87469-PE
PRC87468-PE
PRC87470-PE
PRC87467-PE
PRC87466-PE

PROCESSO 0003050-38.2010.4.05.8300
SERVIDOR
EDUARDO BATISTA CARNEIRO
TEREZA MELO DA SILVA OLIVEIRA

PRC
PRC84054-PE
PRC84061-PE

PROCESSO 0003056-45.2010.4.05.8300
SERVIDOR
MARIA ANUNCIADA DE LIMA QUARESMA
MARIA DA TRINDADE SOUZA
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS

PRC
PRC85116-PE
PRC85118-PE
PRC85119-PE

PROCESSO 0003058-15.2010.4.05.8300
SERVIDOR
ANTONIO SARAIVA DE MOURA
ARMANDINO BARBOSA DE LIMA
RITA DE CÁSSIA AMORIM

PRC
PRC87078-PE
PRC87079-PE
PRC87084-PE

PROCESSO 0003059-97.2010.4.05.8300
SERVIDOR
JOSÉ MACHADO FERREIRA
PAULO MARTINS BARACHO
SOFIA MARIA DA PAIXÃO

PRC
PRC87054-PE
PRC87057-PE
PRC87106-PE

PROCESSO N.º 0002810-49.2010.4.05.8300
SERVIDOR
ANTONIA RODRIGUES LINS
EDNA CAMPOS CORDOVILLE
JOSÉ MARIA DA SILVA

PRC
PRC89907-PE
PRC86931-PE
PRC86933-PE

PROCESSO N.º 0003045-16.2010.4.05.8300
NOME
ADAIR DE OLIVEIRA KREIMER
ALFREDO MARQUES DE OLIVEIRA RAMOS
DOURIVAL GUEDES PEREIRA

PRC
PRC 84065-PE
PRC 84067-PE
PRC 84069-PE

PROCESSO N.º 0003051-23.2010.4.05.8300
NOME
ADSON DE OLIVEIRA BEZERRA
ALBA ANTONIA GALVÃO
ÁLVARO FERNANDES VIANA
CAETANO CORDEIRO DOS SANTOS
CARMEN TIGRE BARROS NOÉ

PRC
PRC 84515-PE
PRC 84516-PE
PRC 85268-PE
PRC 84520-PE
PRC 84521-PE

PROCESSO N.º 2009.83.00.010664-4
SERVIDORA
ALBENIZA MELO DOS SANTOS

PRC
PRC 78.064-PE

PROCESSO N.º 0002810-49.2010.4.05.8300
SERVIDOR
PRC
FERNANDO AUGUSTO DE G. E VASCONCELOS PRC 87121-PE
PROCESSO N.º 0003007-04.2010.4.05.8300
SERVIDOR
IRENE MARIZ DE ARAÚJO
MANOEL JOSÉ DOS SANTOS
MARIA CELINA MARQUES DE AGUIAR
OSMARINA FREIRE BARACHO
OSVALDO AROCHA DA SILVA
ZÉLIA COUTINHO HOLMES LINS

PRC
PRC84207-PE
PRC84208-PE
PRC84209-PE
PRC84210-PE
PRC84211-PE
PRC84214-PE

PROCESSO N.º 0003008-86.2010.4.05.8300
SERVIDOR
MARIA ALVES DE CARVALHO
MARIA AMÉLIA BARBOSA DA SILVA
NAIDE GONÇALVES DE FREITAS
REGINA DE SOUZA E SILVA

PRC
PRC 87058-PE
RPV 723019-PE
RPV 723020-PE
RPV 723021-PE

VALDOMIRO LOPES DE CARVALHO

PRC 87061-PE

PROCESSO N.º 0003011-41.2010.4.05.8300
SERVIDOR
ABELARDO CORDEIRO DE MELO
ALOISIO RODRIGUES DOS SANTOS
AMADEU SERAFIM FERREIRA
ANGELO RAFAEL DE AGOSTINNI
ANTONIO REGINALDO ROCHA PINO
ANTONIO SEVERINO FERREIRA
NEUZA FERREIRA DE SOUZA
PROTÁSIO GOMES DE ARAÚJO

PRC
PRC 86936-PE
PRC 86937-PE
PRC 86938-PE
PRC 86939-PE
PRC 86940-PE
PRC 86941-PE
PRC 86942-PE
PRC 86943-PE

PROCESSO N.º 0003015-78.2010.4.05.8300
SERVIDOR
JOSÉ DAVID DE OLIVEIRA
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
JOSEFA LAURA RAMOS
JOVENTINA PEREIRA MARTINS

PRC
PRC84182-PE
PRC84183-PE
PRC84185-PE
PRC84187-PE

PROCESSO N.º 0003018-33.2010.4.05.8300
SERVIDOR
ALZIRA SOARES M. SILVA
ALZIRA SOUZA LEÃO C. DE ALBUQUERQUE
ANTONIETA GONCALVES SOUSA
ANTONIO MIGUEL DE SOUZA
EDUARDO C COUTINHO FILHO
EUNICE PEREIRA REGO
GUILHERMINO J P GOIBINHAS

PRC
PRC 83775-PE
PRC 83776-PE
PRC 83777-PE
PRC 83779-PE
PRC 83782-PE
PRC 83783-PE
PRC 83784-PE

PROCESSO N.º 0003019-18.2010.4.05.8300
SERVIDOR
INESITA DE AZEVEDO TORRES
JAIR DA SILVA
JOSÉ DE OLIVEIRA GALINDO
JOSÉ LOPES DA SILVA
JOSÉ MARIA FERNANDES VELOSO
JOSEFA HOLANDA CAVALCANTI
LAURINDA JOAQUINA DA SILVA FERREIRA
MANOEL FERNANDES DE ANDRADE
MARIA ANITA GOMES

PRC
PRC 83748-PE
PRC 83750-PE
PRC 83751-PE
PRC 83752-PE
PRC 83753-PE
PRC 83754-PE
PRC 83755-PE
PRC 83756-PE
PRC 83757-PE

PROCESSO N.º 0003024-40.2010.4.05.8300
SERVIDOR
ANGELITA BATISTA DE ARAÚJO
EDVALDO REIS RAMOS
EUCLIDES PESSOA DO NASCIMENTO
JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE

PRC
PRC 83851-PE
PRC 83852-PE
PRC 83853-PE
PRC 83856-PE

PROCESSO N.º 0003025-25.2010.4.05.8300
SERVIDOR
JOSÉ HENRIQUE CORREA MOTA

PRC
PRC85090-PE

PROCESSO N.º 0003026-10.2010.4.05.8300
SERVIDOR
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
FONTINO JOSÉ FILHO
LUIZ CAMPOS LUSTOSA
MARCONI CISNEIROS NEGROMONTE
MURILO SANTOS ARANTES
RAFAEL FRANCISCO DA LUZ

PRC/RPV
PRC 86904-PE
RPV 721215-PE
PRC 86907-PE
PRC 86908-PE
PRC 86909-PE
PRC 86910-PE

PROCESSO N.º 0003027-92.2010.4.05.8300
SERVIDOR
ALBINO RODRIGUES DO SOUTO SERPA
JOÃO CUSTÓDIO DE LIMA
JOSEFA SILVESTRE FREITAS
LEONIL CHRYSOSTOMO V. DA SILVEIRA
MARIA DO SOCORRO M. DE OLIVEIRA
VICENTE DANTAS OLIVEIRA

PRC
PRC 82832-PE
PRC 82834-PE
PRC 82836-PE
PRC 82837-PE
PRC 82838-PE
PRC 82840-PE

PROCESSO N.º 0003030-47.2010.4.05.8300
SERVIDOR
ALBERTO MELO DE OLIVEIRA RAMOS
SEVERINO DOS RAMOS ARRUDA VERAS
TEREZINHA BEZERRA DE MENEZES

PRC
PRC 82698-PE
PRC 82705-PE
PRC 82706-PE

PROCESSO N.º 0003032-17.2010.4.05.8300
SERVIDOR
HÉLIO MARTINS RIBEIRO DA SILVEIRA
HILDA PINHEIRO DA SILVA
LÚCIA OLIVEIRA PEREIRA
LUIZA MEIRELLES CAMPELLO
IDÍLIA SILVEIRA WANDERLEY DA SILVA

PRC
PRC82857-PE
PRC82858-PE
PRC82862-PE
PRC82864-PE
PRC82859-PE

PROCESSO N.º 0003033-02.2010.4.05.8300
SERVIDOR

PRC

MARIA ANGELINA OLIVEIRA DA SILVA
MARIA DA GLÓRIA ARAÚJO LUZ
MARIA DALVA GAUDÊNCIO DE MELO
MARIA NAIR BRANT
MAURINETE SOUZA DE ARAÚJO
OLÍVIA BRITO DE VASCONCELOS

PRC 87036-PE
PRC 87037-PE
PRC 87038-PE
PRC 87040-PE
PRC 87041-PE
PRC 87042-PE

PROCESSO N.º 0003034-84.2010.4.05.8300
SERVIDOR
MARIA JOSÉ AZEVEDO BORBA
ZILAH CORREA LINS

PRC
PRC83815-PE
PRC84835-PE

PROCESSO N.º 0003035-69.2010.4.05.8300
SERVIDOR
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
MARIA ANTONIETA B BANDEIRA
MARIA ANTONIETA M DE HOLANDA
MARIA AUXILIADORA M. MACHADO
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE LIMA
MARIA DA CONCEIÇÃO P A NASCIMENTO
MARIA DE SOUZA GOMES
MARIA DJANIRA DE CARVALHO

PRC
PRC83725-PE
PRC83727-PE
PRC83739-PE
PRC83729-PE
PRC83733-PE
PRC83735-PE
PRC83737-PE
PRC83738-PE

PROCESSO N.º 0003037-39.2010.4.05.8300
SERVIDOR
PRC
NESTOR ISAAC GOMES SILVA
PRC 87070-PE
NOÊMIA DÉBORA DE MORAIS
PRC 87071-PE
ROMILDO SÓCRATES PADILHA CAVALCANTIPRC 87074-PE
SEBASTIÃO PAULA DA SILVA
PRC 87075-PE
SELENE TRINDADE BARRETO
PRC 87105-PE
PROCESSO N.º 0003047-83.2010.4.05.8300
SERVIDOR
GILVAN BEZERRA DE SOUZA
GIOVANI GOMES DE LIMA
GUSTAVO PINTO SELVA
HONOR MARCELINO DE OLIVEIRA
JACOB NOURI TUMAJAN

PRC
PRC89581-PE
PRC89582-PE
PRC90896-PE
PRC89585-PE
PRC89587-PE

PROCESSO N.º 0003048-68.2010.4.05.8300
SERVIDOR
JOÃO PEDROSA SOBRINHO
JOSÉ AUGUSTO ROSAS MONTEIRO
JOSÉ DHALIA DA SILVEIRA
MANOEL AQUINO LUCENA
MANOEL GOMES DE ANDRADE LIMA

PRC
PRC 96699-PE
PRC 96700-PE
PRC 96701-PE
PRC 96703-PE
PRC 96704-PE

PROCESSO N.º 0003052-08.2010.4.05.8300
SERVIDOR
CREMILDA MERGULHÃO LAPA
DILZENY CARVALHO RIBEIRO PESSOA
DOROTEA ESTELINA CHAVES
ELVIRA CARNEIRO DE ARAUJO
ELZA PINTO DO NASCIMENTO
EROS ALVES CORDEIRO

PRC
PRC87043-PE
PRC87046-PE
PRC87047-PE
PRC87048-PE
PRC87049-PE
PRC87050-PE

PROCESSO N.º 0003053-90.2010.4.05.8300
SERVIDOR
FRANCISCA CARNEIRO LACERDA
HELENA MARIA BEZERRA
IRACEMA VIEIRA DE ALENCAR
JOSÉ SILVESTRE PRIMO
JOSÉ APOLINÁRIO DE A. FILHO

PRC
PRC84112-PE
PRC84115-PE
PRC84118-PE
PRC84119-PE
PRC84120-PE

PROCESSO N.º 0003054-75.2010.4.05.8300
SERVIDOR
JOSEFA BARROS DANIEL
JOSÉ LINO DA SILVA
JÚLIO VENÂNCIO DE SOUZA
LAIS REIS DA SILVA
LEDA FIGUEREDO SANTIAGO VAZ CURADO
LEDA VILAR RABELO LAPENDA
LINDOMAR P. DE CASTRO

PRC
RPV 738.152-PE
PRC87458-PE
PRC87459-PE
PRC87460-PE
PRC87461-PE
PRC87462-PE
PRC87463-PE

PROCESSO N.º 0003055-60.2010.4.05.8300
SERVIDOR
JÚLIO GONCALVES PITA
MAGNA DE FIGUEIREDO
MARGARIDA MAGALHÃES DE SOUZA
LÊNIO DINIZ DE CARVALHO

PRC
PRC83799-PE
PRC83803-PE
PRC83806-PE
PRC83800-PE

PROCESSO N.º 0003060-82.2010.4.05.8300
SERVIDOR
SEBASTIÃO DA SILVA ARAÚJO

PRC
PRC84192-PE
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Ações estratégicas em defesa dos
servidores do Ministério da Saúde

N

o dia 17 de outubro,
o Sindsprev realizou
reunião temática com
a participação de seus diretores
que são servidores do Ministério da Saúde (MS). O objetivo
é traçar estratégias de ação a
partir de um diagnóstico realizado nos locais de trabalho, o
que já está sendo feito no INSS.

Esta iniciativa visa fortalecer
as ações que a direção do Sindsprev vem desenvolvendo ao
longo dos anos em defesa dos

direitos e das reivindicações dos
trabalhadores da saúde, INSS e
Anvisa, especialmente em relação à questão salarial, ações jurídicas e condições de trabalho.

- Articular a participação dos diretores e delegados de base nos conselhos gestores dos hospitais;

Após o debate entre os participantes, foram definidas as
seguintes propostas de ações:

- Propor ao MS a instalação
do SIASS (Sub-Sistema Intersetorial de Atenção à Saúde dos
Servidores) no Nems, para atender todos os servidores do MS.

- Realizar reunião periódica com os delegados sindicais
de base da saúde e Anvisa. A
primeira aconteceu no dia 6
de novembro, às 14h, no CFL.

- Cobrar ao Nems maior comprometimento e acompanhamento aos servidores cedidos ao
SUS na solução dos problemas

Reunião temática definiu a realização de seminário com servidores cedidos ao SUS
enfrentados nas unidades estadualizadas e municipalizadas;
- Promover um seminário com os servidores cedidos ao SUS, com participação
de representantes da Coordenação Geral do Recursos

Humanos do MS de Brasília.
Os diretores do Sindsprev
lotados no MS e na Anvisa deverão se reunir periodicamente
para informar e avaliar o andamento dos encaminhamentos deste primeiro encontro.

Sindsprev apoia fortalecimento do
Ministério do Trabalho e Emprego
ços à sociedade.
Contou com a
participação
de
representantes de
vários sindicatos
da CUT e demais
centrais sindicais.
Dirigentes sindicais reafirmaram
o apoio à luta dos
servidores
pelo
plano de carreira;
aumento do número de auditores;
pela independência e fortalecimento do MTE.
Também
defenderam a união
de todos na luta
contra o trabalho
O dirigente Irineu Messias falou da importância da fiscalização no combate ao
escravo,
o trabalho
trabalho escravo
infantil e o trabalho
ervidores da Superin- ditores Fiscais do Trabalho (Si- degradante. O dirigente do Sintendência Regional do nait/PE), Associação dos Audi- dsprev, Irineu Messias, reforTrabalho e Emprego em tores Fiscais do Trabalho (Afite- çou a necessidade de fortalecer
Pernambuco (SRTE/PE) deba- pe) e Associação dos Servidores a estrutura do MTE, especialteram, no dia 21 de outubro, a Administrativos do Ministério mente na ação de fiscalização
realização do Movimento pelo do Trabalho/PE (Astrape), com do trabalho, “intensificando
Fortalecimento do Ministério apoio político do Sindsprev-PE. o combate à chaga social do
do Trabalho e Emprego (MTE). O objetivo do movimento é me- trabalho escravo”. Leia a CarO encontro foi organizado lhorar as condições de trabalho ta Aberta na matéria do nospelo Sindicato Nacional dos Au- no MTE e a prestação de servi- so site: www.sindsprev.org.br.

S

O trabalho escravo
no Brasil
No Brasil, é considerada escravidão contemporânea os
casos em que a pessoa está submetida a: condição degradante de trabalho (que retira do trabalhador sua dignidade
e expõe a riscos sua saúde e segurança física e mental); jornada exaustiva (que o leva ao limite de suas forças) e forma de cerceamento de liberdade (como a servidão por dívida, a retenção de documentos e o isolamento geográfico
do local de trabalho). Confira o artigo 149 do Código Penal.
O governo federal brasileiro assumiu a existência do
trabalho escravo contemporâneo perante o país e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1995. Assim,
o Brasil se tornou uma das primeiras nações do mundo a
reconhecer oficialmente a ocorrência do problema em seu
território. De 1995 até 2011, mais de 45 mil trabalhadores
foram libertados de situações análogas à de escravidão.
Tradicionalmente, esse tipo de mão de obra é empregado em atividades econômicas, desenvolvidas na zona
rural, como a pecuária, a produção de carvão e os cultivos de cana-de-açúcar, soja e algodão. Nos últimos
anos, essa situação também tem sido verificada em centros urbanos, especialmente na indústria têxtil, construção civil e mercado do sexo. Infelizmente, há registros de trabalho escravo em todos os estados brasileiros.
No Brasil, 95% das pessoas submetidas ao trabalho escravo rural com fins de exploração econômica são homens. As
atividades para as quais esse tipo de mão de obra é utilizado
exigem força física, por isso os aliciadores têm procurado
basicamente homens e jovens. Os trabalhadores rurais libertados são, em sua maioria, migrantes que deixaram suas casas com destino à região de expansão agrícola. Saem de suas
cidades atraídos por falsas promessas de aliciadores ou migram forçadamente pela situação de penúria em que vivem.
Em zonas urbanas, a situação de imigrantes latino americanos, como a de bolivianos, paraguaios e peruanos, merece a atenção. O recente crescimento econômico do Brasil
e a crise mundial contribuíram para aumentar significativamente o número de estrangeiros no país nos últimos anos.
De acordo com dados do Ministério da Justiça, de 2010 até
abril de 2012, o número de estrangeiros em situação regular
no Brasil aumentou em 60%. Há ainda aqueles que, por estarem em situação irregular, são mais vulneráveis à exploração
e a terem seus direitos desrespeitados. A migração deve ser
considerada um direito humano, no entanto, muitas vezes,
o fenômeno está relacionado a violações de direitos, como
o trabalho escravo contemporâneo e o tráfico de pessoas.
Atualmente, o governo brasileiro tem centrado seus
esforços para o combate desse crime, especialmente na fiscalização de propriedades e na repressão por
meio da punição administrativa e econômica de empregadores flagrados utilizando mão de obra escrava.
Leia mais no site: http://www.escravonempensar.org.br
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Oficina discute modelo
de gestão no INSS

No encontro foi anunciada a parceria entre o Sindsprev e a Universidade de Brasília

D

irigentes do Sindsprev participaram, no
dia 11 de outubro, no
CFL, da oficina Modelo de
Gestão Coletiva da Organização do Trabalho, com a professora da Universidade de
Brasília (UNB), Ana Magnólia Mendes. A atividade marca o início de mais uma ação
política do Sindicato de enfrentamento ao atual modelo
de gestão no INSS.
O encontro foi aberto pelo
coordenador geral do Sindsprev, José Bonifácio, e o secretário de Formação Político
- Sindical, Irineu Messias. De
acordo com eles, o objetivo
do evento foi discutir com os
demais dirigentes da entidade a parceria firmada entre o
Sindsprev e a UNB, visando à
construção de uma proposta
alternativa de modelo de gestão para o órgão.
“Nós estamos analisando
o que é este projeto e como
será a sua aplicação junto à
categoria. Também debateremos se é possível aplicar essa
estratégia para os servidores
da Saúde e Previdência e Tra-

balho”, disse Irineu Messias.
Em sua explanação, a professora informou que o trabalho tem como meta principal
a construção de um modelo
de gestão coletiva da organização do trabalho referenciado na abordagem teórica da
Psicodinâmica do Trabalho,
desenvolvida pelo Laboratório de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho da Universidade de Brasília.
Também visa instrumentalizar cientificamente os dirigentes sindicais para discutir
e propor transformações no
modelo gerencialista-produtivista aplicado no INSS e
criar novos dispositivos que
assegurem uma gestão coletiva da organização do trabalho, mantendo resultados eficazes em relação à produção,
desempenho e qualidade dos
serviços prestados à sociedade. A última etapa é a elaboração de relatório com as propostas dos novos indicadores
de gestão organizacional, detalhando os dispositivos para
uma gestão coletiva da organização do trabalho.

Realização do trabalho –
Ana Magnólia explicou que o
trabalho prevê diversas ações
ao longo de seis meses. Será
aplicada uma pesquisa no
maior número possível de
servidores, devendo atingir
o percentual de pelo menos
20% da categoria em Pernambuco.
A pesquisa quantitativa
será por meio eletrônico e
em papel, e a qualitativa por
meio de entrevistas coletivas
realizadas com quatro grupos com a participação de
dez servidores em cada um,
somando um total de 40 participantes, neste mês de novembro.
Ainda serão realizadas
oito entrevistas individuais
com dirigentes sindicais e
análise documental. O Protocolo que faz parte da pesquisa quantitativa deverá ser
aplicado no período de 18 a
29 de novembro, via eletrônica e em papel. O trabalho
deve terminar, provavelmente, até março de 2014.

Debate sobre funcionamento das CARs e SADs

Irineu Messias cobrou do coordenador de RH, José Nunes, a realização de reuniões
periódicas dos SADs
A direção do Sindsprev realizou, no dia 14 de outubro,
reunião com representantes
dos servidores do INSS na
Comissão de Avaliação de Recursos (CAR) das Gerências
Executivas Recife, Garanhuns
e Petrolina. O diretor Irineu
Messias, explicou as iniciativas que o Sindsprev vem
tomando para que dirigentes sindicais e os servidores
compreendam melhor como
funcionam a gestão do Estado
brasileiro e o atual modelo de
gestão do INSS.

O debate apontou distorções
na avaliação de desempenho e
ausência de reuniões das CARs
e dos SADs (Subcomitês de
Avaliação de Desempenho). Entre outras questões, foram destacadas: falta de entendimento
sobre a avaliação individual;
responsabilidade do gestor no
desempenho da equipe e inexistência de paridade na composição das instâncias.
No final do encontro, foram
definidos os seguintes encaminhamentos: articular reunião específica com os representantes

eleitos das CARs e SADs de todas
as gerências. Criar um coletivo
permanente dos representantes
eleitos das duas instâncias; cobrar a realização das eleições para
novo mandato das CARs e SADs;
elaborar propostas de melhoria
de funcionamento das instâncias
de avaliação de desempenho.
Além disso, os participantes
propuseram a implantação de
um novo modelo de avaliação
em 360 graus, na perspectiva de
não prejudicar as pessoas individualmente e potencializar o
desempenho do coletivo.

“Esse modelo adoece
as pessoas porque visa a produção
em detrimento do trabalhador”.
Prof ª da UNB - Ana Magnólia Mendes

P - Quais os aspectos negati-vos que precisam ser modificados no modelo de gestão do
INSS?

ver modelos de gestão coletiva e
com foco no processo.
P - Quais as propostas de enfrentamento a esse modelo?

R - O modelo de gestão é
gerencialista-produtivista e está
presente não só no INSS, mas
em muitos locais de trabalho.
Aponta para um foco maior no
produto e/ou serviços mais do
que no processo de trabalho,
e com isso perde-se de vista a
parte que dá vida ao trabalho: o
trabalhador.
É um modelo que adoece as
pessoas, visto que são invisibilizadas em detrimento da produção em si. É necessário um
trabalho de conscientização dos
servidores, gestores e do governo para a questão da saúde do
trabalhador, buscando promo-

R - A proposta é instrumentalizar os dirigentes sindicais
para que criem ações estratégicas para um novo tipo de gestão organizacional. Um modelo
de gestão que seja coletiva da
organização do trabalho. O coletivo se apresenta como parte
essencial para contestar o atual
modelo de gestão, e o envolvimento desse coletivo em repensar as relações na organização
do trabalho e se reorganizar
entre si, reapropriando-se dessa organização do trabalho. Por
isso a importância de capacitar
os dirigentes, que serão agentes
propagadores dessas reflexões.

Avaliação de Desempenho e Junta de Recursos

Sindsprev reuniu-se com gestores do INSS
e da Previdência Social
No dia 8 de outubro,
o dirigente do Sindsprev,
Irineu Messias, reuniu-se
com o coordenador geral
do Recursos Humanos do
INSS, José Nunes Filho.
O objetivo foi cobrar a realização de reuniões periódicas dos Subcomitês de
Avaliação de Desempenho
(SADs). Atualmente, não
estão ocorrendo reuniões
dos SADs nas quatro Gerências Regionais do INSS em
Pernambuco: Recife, Caruaru,
Garanhuns e Petrolina.
O Sindsprev defende que
estas instâncias voltem a funcionar com periodicidade regular para cumprir seu papel de
debater e negociar políticas e
critérios da avaliação de desempenho.
José Nunes, que é também
presidente do Comitê Gestor
Nacional de Avaliação de Desempenho – CGNAD, comprometeu-se a enviar ofícios
às Gerências Executivas com
orientação para a retomada das
reuniões dos SADs, que têm na
sua composição representantes
dos servidores e dos gestores.
JUNTA DE RECURSOS - No
mesmo dia, Irineu Messias também esteve em reunião com o
coordenador geral de Desenvolvimento de Pessoas do Ministério da Previdência, Eduardo
Filizola. Na ocasião, o dirigente
do Sindsprev reivindicou a realização de cursos de capacitação sobre legislação previdenciária, dirigidas aos servidores da
Junta de Recursos do INSS.
Em resposta, o representante do INSS recomendou que a
solicitação dos cursos fosse protocolada através de ofício pela
Junta de Recursos junto ao Ministério da Previdência.
Além disso, Eduardo Filizola informou que atualmente já existem financiamentos
para cursos de graduação. Em
relação à reivindicação de pós-graduação, a proposta deverá
ser discutida no planejamento

do ministério para 2014, que já
está em andamento.
CONSELHO DE RECURSOS - Ainda na tarde do dia 8
de outubro, em Brasília, o dirigente do Sindsprev, Irineu Messias, reuniu-se com o presidente do Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS), Manuel Dantas. Foi solicitada resposta ao documento “Sugestões
de novos processos de trabalho
para a 3ª Junta de Recursos de
Pernambuco”, elaborado pelos
servidores juntamente com o
Sindsprev.
O presidente do CRPS reafirmou que a maioria das propostas já podem ser executadas,
exceto o Programa de Educação
Previdenciária e Recursal, que
depende da disponibilização
orçamentária do Ministério da
Previdência. Ele afirmou que
isso será formalizado em ofício
a ser enviado ao Sindicato.
Além disso, Manuel Dantas
entregou cópia de uma portaria,
que será assinada pelos presidentes do INSS e do CRPS que
trata do recebimento do protocolo de recursos de benefícios
por servidores das unidades
julgadoras do CRPS, no âmbito
das agências da Previdência Social (APS’s).
Por fim, foi assumido o
compromisso de realizar outra reunião com a participação da CUT, Contag e CNTSS
para discutir uma maior participação dos trabalhadores
na composição das Juntas de
Recursos e maior divulgação
do seu funcionamento e seus
objetivos.

