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Recife, Abril 2016

Na luta contra reajuste da Geap

O Sindsprev ajuizou uma ação contra o aumento de 37,55% no plano de saúde.
Em protestos no Recife e em Brasília, servidores ganharam as ruas com indignação (Pág. 2)

Homenagens aos 27 anos do Sindsprev-PE
O sindicato foi homenageado com um grande bolo de aniversário
no dia 18 de março, no seu auditório. E também em sessão solene
na Câmara Municipal do Recife, no dia 23 de março, por iniciativa
do vereador Luiz Eustáquio.
(Leia mais na pág. 8)
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Protestos e ação jurídica contra reajuste da Geap
Diante do reajuste absurdo na mensalidade da
Geap, que foi de 37,55%,
muito acima da inflação,
o Sindsprev-PE ajuizou
uma ação na Justiça Federal solicitando a suspensão imediata do aumento.
Em paralelo, protestos no
Recife e em Brasília conseguiram abrir o diálogo
com a operadora de autogestão e com a própria
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
para tentar reverter a cobrança. Agora, a retirada
da elevação na conta de
mais de 10 mil filiados à
entidade está nas mãos da
juíza Joana Carolina Pereira, da 12ª Vara Federal.
Para acelerar o processo (nº 0801433-97.2016.4.
05.8300), a direção orienta os servidores a enviar
e-mails à juíza para sensibilizar a magistrada numa
resolução a respeito da
ação. Os filiados devem
enviar a mensagem para
direcao12@jfpe.jus.br esclarecendo as dificuldades que estão enfrentando
para conseguir realizar o
pagamento do plano de
saúde e salientar também
que não tiveram qualquer
aumento salarial para
compensar o custo.
O reajuste levou previdenciários para as ruas
no Recife e em Brasília,
no dia 17 de fevereiro. Na
capital pernambucana, a
manifestação articulada
pelo Sindsprev aconteceu
em frente ao escritório
regional da operadora de

saúde Geap, na Praça Chora Menino, bairro da Boa
Vista, Centro. Em Brasília,
no mesmo horário, os trabalhadores se concentraram em frente ao prédio
do Ministério da Saúde.
O Sindicato enviou uma
delegação para a mobilização nacional.
As manifestações foram contrárias, também,
às medidas da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que prejudicam a operadora, por
exigir reservas financeiras
além da sua capacidade. O
reajuste das mensalidades
foi definido pelo Conselho
de Administração da Geap
(Conad), que tem partici-

pação dos servidores e do
governo. Os trabalhadores
presentes votaram contra o aumento, mas foram
vencidos.
Os atos da categoria
definiram rumos à negociação. Após o protesto
local, uma comissão formada por servidores e dirigentes do Sindsprev foi
recebida pelo gerente estadual da Geap, José Múcio
Magalhães. A comissão
entregou um documento
pedindo sensibilidade na
luta pela revisão do índice
de reajuste. “Infelizmente,
essa revisão no aumento
só poder ser feita se houver alguma decisão judicial”, adiantou José Mú-

Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde
e Previdência Social no Estado de Pernambuco
Rua Marques de Amorim, 174, Ilha do Leite, Recife, PE.
CEP 50070-330. Fone: (81) 2127-8333. Fax: (81) 2127-8325.
www.sindsprev.org.br E-mail: siprevpe@uol.com.br.

cio.
Em Brasília, a delegação conseguiu uma reunião com a Secretaria de
Governo da Presidência da
República, que agendou
um encontro das lideranças sindicais com a ANS.
A Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Seguridade Social (CNTSS)
e outras entidades representativas dos servidores
federais se encontraram
com o presidente da ANS,
José Carlos Abrahão, e representantes da Geap e do
Conad, no início de março.
Os sindicatos cobraram mudanças nas regras
que tratam igualmente os

planos de saúde privados
e os planos de autogestão, sem fins lucrativos,
que são custeados pelos
trabalhadores. As exigências de reserva técnica
inviabilizam a Geap porque os assistidos não têm
condições de pagar. Após
ouvir as alegações e propostas dos sindicalistas, o
presidente da ANS garantiu que as reivindicações
de revogação das multas
passadas, a diminuição do
valor da reserva técnica e
a criação de normas diferenciadas para os planos
de autogestão serão estudadas pela Agência e, posteriormente, negociadas
com o governo.

Coletivo de Imprensa: Alcinete Vasconcelos, Marcondes Carneiro, Irineu Messias, José Bonifácio
e Luiz Eustáquio. Diretor da Secretaria de Imprensa e Comunicação: Marcondes Carneiro.
Redação e Edição: Adaíra Sene (DRT/PE 0004962), Edmundo Ribeiro (DRT/PE 1.648), Wedja
Gouveia (DRT/PE 1.594). Fotos: Renato Vieira e equipe da imprensa. Projeto Gráfico e Ilustração:
Romildo A. Lima (Ral) . Fotolito e Impressão: Facform. Tiragem: 10.500 exemplares.
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Sindsprev realiza pesquisa sobre saúde dos
trabalhadores em hospitais e policlínicas
Ao longo dos anos, a
saúde do servidor público
não recebeu os necessários
cuidados por parte dos diferentes governos. Sempre
ficou à mercê dos gestores
que não aplicam diretrizes
e políticas permanentes
nesta área, limitando apenas ao controle dos adoecimentos já consumados.
Diante dessas necessidades reais dos servidores,
o Sindsprev estabeleceu
uma parceria com a Fundacentro para realizar uma
pesquisa sobre a saúde do
trabalhador nos locais de
trabalho. A iniciativa é da
Secretaria de Políticas Sociais e Culturais e do Grupo Saúde do Trabalhador
do sindicato.
No dia 18 de fevereiro,
ocorreu a capacitação de
seis entrevistadores, seguida de um pré-teste com
aplicação dos questionários que foram respondidos
por diretores sindicais dos
locais de trabalho que são
alvos da pesquisa.

Desde o dia 24 de fevereiro, a equipe de pesquisadores está realizando
entrevistas com servidores
e servidoras de hospitais e
policlínicas da Região Metropolitana do Recife para
avaliar a saúde no ambiente de trabalho.
Os questionários têm 66
perguntas que abordam os
seguintes tópicos: dados
sócioprofissionais, caracterização das condicões de
trabalho, subjetividade e
relações interpessoais, perfil de saúde, capacitação,
benefícios e programas.
A previsão é ouvir no
total 366 servidores dos
Hospitais Getúlio Vargas
(HGV), Barão de Lucena
(HBL), Agamenon Magalhães (HAM), Geral de
Areias (HGA) e Policlínicas Albert Sabin, Gouveia
de Barros e PAM Centro.
Junto com dirigentes do
sindicato, os técnicos da
Fundacentro são responsáveis pelo acompanhamento dessa ação sindical.

Parlamentares apoiam luta pela D.I.
Lideranças parlamentares entraram na luta para a
legalização e restituição da
Diferença Individual dos
servidores do Ministério
da Saúde. Atento à retirada da gratificação, o Sindicato dos Trabalhadores
Públicos Federais em Saúde e Previdência Social
no Estado de Pernambuco
(Sindsprev-PE) foi a Brasília conversar com deputados federais para fortalecer
a luta para a devolução do

benefício e entregou a proposta de alteração na Lei
12.998/14 aos legisladores.
O secretário geral do
Sindsprev, Luiz Eustáquio,
entregou o documento
com os dois parágrafos que
se pretende acrescentar na
legislação. O primeiro diz
respeito à legalização da
D.I. junto ao Tribunal de
Contas da União, o outro
trata da devolução e restabelecimento do benefício
para os servidores prejudi-

cados. Para que o projeto
seja votado, é necessário
que o Executivo o encaminhe ao Congresso. O material foi repassado para os
deputados federais Paulão
(PT-AL) e para Alessandro
Molon (Rede- RJ).
“Por isso, é importante o
fortalecimento da ação com
as lideranças parlamentares. Precisamos da ajuda
deles para que o governo
encaminhe o projeto para
votação. Diante do cenário

político do Brasil, o sindicato deu prosseguimento à
conquista de aliados para
que a proposta entre em
negociação, posteriormente, no Congresso”, explicou
o advogado do Sindsprev,
Fabiano Parente.
Reuniões também foram feitas com o Ministério da Saúde e com o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão. “Estamos costurando as lideranças políticas para con-

seguir apoio ao projeto e
resolver, em definitivo, o
restabelecimento da D.I.”,
concluiu o advogado.
D.I.
A Vantagem Pessoal Nacionalmente Identificada
(VPNI) decorrente do resíduo do Plano de Cargos,
Carreiras e Salários (PCCS)
foi transformada em Diferença Individual (D.I.)
através da Lei 12.998/14.
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Servidores de Escada conquistam turno estendido

No encontro, o superintendente do INSS se comprometeu a analisar as solicitações da categoria

Sensível às reivindicações dos servidores em
relação aos turnos estendidos, a direção do Sindicato
dos Trabalhadores Públicos
Federais em Saúde e Previdência Social no Estado de
Pernambuco (Sindsprev-PE) agendou uma reunião
com o superintendente
regional do INSS, Ronei
Tosi, em fevereiro. O encontro marcou o início das
atividades pela melhoria
das condições de trabalho
da categoria neste ano e
possibilitou a mudança da
realidade trabalhista dos
servidores da Agência de

Previdência Social de Escada, na Mata Sul de Pernambuco.
Os trabalhadores de Escada já conquistaram o direito do turno estendido.
Os municípios de Gravatá e
Bezerros, no Agreste, também entraram com o pedido na superintendência, no
entanto, a solicitação foi
negada porque as agências
não têm agenda aberta no
turno da tarde. “Nós pedimos que o serviço fosse
disponibilizado no horário
para que a demanda fosse
avaliada. Se houver necessidade de atendimento, va-

mos verificar novamente o
pedido de turno estendido
e conceder”, esclareceu Ronei Tosi.
O posicionamento do
INSS em relação às horas
estendidas foi questionado pelo secretario geral do
Sindsprev-PE, Luiz Eustáquio. “Não podemos ficar
sem respostas. Foram feitas as solicitações, Escada
obteve e as outras cidades
não. Procuramos saber o
motivo da recusa e vamos
continuar trabalhando para
fazer o que for necessário
para melhorar a situação do
servidor”, disse.

APS de Salgueiro clama por segurança
Após tiros terem sido
desferidos contra a Agência de Previdência Social
de Salgueiro, no Sertão de
Pernambuco, colocando
em risco a vida de clientes e funcionários, a diretoria do Sindsprev-PE
esteve na cidade acompanhada do superintendente Regional do INSS,
Ronei Tosi, e do gerente
executivo de Petrolina,
Thalys Eliel Amaral Gomes, para exigir reforço
na segurança da unidade.
Atendendo ao pedido
dos servidores, a comissão do sindicato elencou
uma série de mudanças
que devem ser feitas na
agência para proteger a
integridade física dos trabalhadores. Foi proposta
a construção de duas paredes (frontal e lateral)
para deixar como entrada
apenas a porta de vidro,
a manutenção da porta
com detector de metais (a
APS tem o equipamento,
mas está quebrado), a colocação de película fumê
nos vidros e solicitação
de reforço nas rondas da
Polícia Militar nos ar-

redores da agência e de
uma psicóloga para atendimento terapêutico dos
servidores.
Três meses após a
ocorrência, no entanto, nada foi resolvido. O
Sindsprev acionou novamente a Superintendência do INSS no Nordeste
e o órgão informou que
as medidas de segurança
a serem adotadas na APS
Salgueiro estão sendo
planejadas junto às equipes responsáveis. Segundo a gestão, assim que
houver um cronograma
de atividades, ele será devidamente comunicado
aos servidores.
ENTENDA O CASO
Às vésperas do réveillon,
no dia 29 de dezembro,

15 servidores da unidade
de atendimento viveram
momentos de pânico durante o expediente. Um
segurado da agência, por
volta das 8h, atirou contra a APS. O suspeito efetuou nove disparos de revolver e quebrou o vidro
frontal da APS. Por sorte,
os projéteis não atingiram nenhum servidor ou
pessoas que eram atendidas no momento. Depois
do atentado, o segurado
foi até a delegacia de polícia da cidade, assumiu
o crime e ainda entregou
a arma. O caso está sendo
investigado pela Polícia
Federal. O atirador está
preso no Presídio de Salgueiro e é natural da cidade de Exu. Ele tem 50
anos, é casado e tem dois
filhos.

Filiados: faça sua
declaração do Imposto
de Renda no Sindsprev
O Sindsprev colocou
à disposição dos seus filiados o contador Antonio Amaral e equipe para
prestar esclarecimentos e
executar o preenchimento e envio das declarações do Imposto de Renda 2016 à Receita Federal
(ano calendário 2015).
Quem ainda não fez o
procedimento deve comparecer ao Sindsprev,
com os seguintes documentos: declaração do IR
do ano anterior; compro-

vantes dos rendimentos
anuais referente ao ano
de 2015 e de recebimento
de precatório/DIRF, além
dos recibos de pagamentos de saúde e educação.
Iniciado no dia 1º
de março, o prazo final
é 29 de abril, mas não
deixe para os últimos
dias. O agendamento e
informações podem ser
obtidas
pessoalmente
no auditório do sindicato ou através do fone:
(81) 2127.8345.
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Todos são chamados a se engajar
no combate ao mosquito Aedes aegypti
O Sindsprev-PE apoia
a campanha do Ministério
da Saúde de combate ao
Aedes aegypti, transmissor do zika vírus, chikungunya e dengue. Estamos
engajados
nesta luta
que é de todos nós.
D i a n te da gravidade do
aumento
no número
de pessoas
contaminadas em Pernambuco
e em todo o
país, o sindicato já tomou
os cuidados necessários
na sua sede e no Centro de Formação e Lazer
(CFL).
Além disso, encaminhou ofícios às chefias
das Agências da Previdência Social (APS) e das
unidades de saúde para
que reforcem a fiscalização. Também orienta os

servidores a continuarem
tomando as devidas precauções nos locais de trabalho, residências e vizinhança.
No desfile do Bloco
Passando o
Rodo,
no
dia 5 de
fevereiro,
foram distribuídos
panfletos
com informações detalhadas
de
como
combater o
mosquito e
quais os sintomas de cada uma das
doenças provocadas pelo
Aedes: zika, chikungunya
e dengue.
“Essa contribuição do
nosso sindicato é muito
importante para somar
forças com campanhas
de outras organizações”,
destacou a dirigente do
Sindsprev Francisca Alves.

Servidores
do MS que
atuam no SUS
devem realizar
avaliações
individuais
O Ministério da
Saúde divulgou, no
dia 22 de fevereiro,
uma nota dirigida aos
servidores ativos que
foram cedidos ao Sistema Único de Saúde
(SUS). Foi informado
que o Sistema de Avaliação de Desempenho (SAD) está aberto para o registro da
avaliação individual
referente ao 6º ciclo,
com prazo final até o
dia 31 de maio.
Para realizar o procedimento, o servidor
deverá entrar em contato com a chefia imediata e acessar: http://
sigesp.saude.gov.br/
portal#/login.
Em
caso de dúvidas, ligar
para o fone (81) 33034649 (falar com Maria
Inêz) ou pelo e-mail:
mariai.almeida@saude.gov.br

INSS retifica edital de concurso público
O Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS)
publicou uma retificação
no edital do último concurso publico lançado. A
alteração é relacionada ao
tópico de descrição das
atividades nos cargos de
Analistas do Seguro Social
e de Técnico do Seguro
Social. A correção é em
atendimento ao Decreto
8.653, de 28 de janeiro de
2016, publicado no Diário Oficial da União de
29 de janeiro de 2016. O
documento torna pública
a retificação dos subitens

2.1.1 e 2.3 do Edital nº 1
– INSS de 22 de dezembro
de 2015.
Para a direção do
Sindsprev-PE e da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Seguridade Social (CNTSS),
a retificação foi uma importante conquista. A
gestão do INSS inseriu,
por força de edital, novas
atribuições e competências profissionais para os
assistentes sociais, o que
fere flagrantemente o recente Termo de Acordo
de Greve, assinado em

setembro do ano passado,
em sua cláusula décima,
onde o governo se compromete em criar, por lei,
um Comitê Gestor paritário e que rediscutirá a
Carreira do Seguro Social.
“O atendimento da reivindicação para alterar o
edital é resultado da mobilização e enfrentamento
das entidades sindicais,
Conselhos Federal e Regionais do Serviço Social, da sociedade civil e
a categoria de assistentes
sociais que, em menos de

duas semanas, reuniram
mais de 3 mil assinaturas
pleiteando a alteração do
documento, convocaram
reuniões com a presidente do INSS e protocolaram
expedientes e manifestos”,
destaca o dirigente José
Bonifácio.
Concurso – O certame
vai preencher 950 vagas
entre os cargos de Analista
do Seguro Social, com formação em Serviço Social
(150), e Técnico do Seguro Social (800), que exige
nível médio. Para Pernam-

buco, foram disponibilizadas três vagas para o cargo de Analista do Seguro
Social com formação em
Serviço Social para as Gerências Executivas de Garanhuns, Petrolina e Recife. Remuneração de R$
7.496,09. Para o cargo de
Técnico do Seguro Social
são 14 vagas para a Gerência de Caruaru; 10 vagas
para Gerência Executiva
de Garanhuns; seis vagas
disponíveis para Gerência
de Petrolina e cinco para a
Gerência Recife. Remuneração de R$ 4.886,87.
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Passando o Rodo nas máscaras dos corruptos
A festa de carnaval
dos servidores filiados ao
Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais
em Saúde e Previdência
Social no Estado de Pernambuco (Sindsprev/PE)
foi além da alegria e acertou o passo na conscientização política e de saúde.
O bloco Passando o Rodo
tomou conta das principais ruas da região cen-

tral do Recife entoando
gritos de Justiça no ritmo
do frevo. Seguindo o lema
“Passando o Rodo nas
Máscaras da Corrupção”,
a troça chamou a atenção
pela tradicional crítica ao
cenário político do país. O
presidente da Central Única dos Trabalhadores em
Pernambuco
(CUT/PE),
Carlos Veras, também participou da folia.

Durante o percurso o
bloco ressaltou a importância dos cuidados para
evitar a proliferação do
mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue,
febre chikungunya e zika
vírus (diretamente associado ao surto de microcefalia no estado). Além
de faixas ressaltando o
dever de todos no combate ao inseto, também

Atento aos servidores e aposentados, o Sindsprev oferece uma
série de atividades aos seus filiados. Entre elas, o Coral Sindsprev, que encanta festividades sindicais por todo o estado.

foram distribuídos panfletos com informações
sobre os sintomas das doenças e como evitar os focos do inseto.
A festa aconteceu no
dia 5 de fevereiro e começou por volta das 14h,
quando servidores, familiares e aposentados se
concentraram em frente à
sede do sindicato, na Rua
Marques do Amorim, com

a animação de Luiz Esmério e Banda. Por volta
das 16h, a troça explodiu
em cores pelo centro. O
trajeto percorreu todo o
corredor da Avenida Conde da Boa Vista e acabou
na Avenida Dantas Barreto ao som das orquestras
Frevarte e Folia Olindense sob a batuta do maestro
Régis Araújo e Escola de
Samba Bole-Bole.

O Pastoril do Sindsprev é uma ação cultural que enriquece os
eventos da entidade durante o ano. As apresentações levam nossa herança cultural para as solenidades.
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Sindsprev homenageia mulheres previdenciárias
O Sindsprev homenageia
as mulheres guerreiras que
fazem parte da organização
e das lutas do sindicato, reconhecendo os avanços na
valorização e participação
das mulheres na sociedade.
Uma homenagem especial às mulheres previdenciárias, trabalhadoras dedicadas aos serviços públicos
de Saúde e Previdência
Social, que fortalecem as
lutas da categoria.
Mesmo com grandes
conquistas no decorrer de
décadas, ainda permanece
a necessidade da luta diária das mulheres pela quebra de velhos preconceitos
e paradigmas.
O Dia Internacional da
Mulher, 8 de Março, transcende comemorações festivas e reforça a importância
de avançar mais nas lutas
pelos direitos e conquistas
das mulheres.

Palestras no auditório
do sindicato – A comemoração do Dia Internacional
da Mulher organizada pela
Secretaria de Políticas Sociais do Sindsprev, aconteceu na tarde do dia 8 de
março, com palestras e distribuição de cartões em homenagem às mulheres da
categoria.
Cerca de 200 mulheres
participaram do evento
no auditório do sindicato,
que teve como palestrantes: a sindicalista Tereza
Souza, do Coletivo de Mulheres da CUT; as delegadas Marta Rosana e Inalva
Regina (titular), do Departamento de Polícia da Mulher e a missionária Paula
Viana, do Seminário Teológico.
Parabéns a todas as mulheres não só nessa data,
mas na sua vivência cotidiana.

Aposentados comemoram seu dia no CFL
O Sindsprev realizou no dia 27
de janeiro, no Centro de Formação e
Lazer (CFL), uma
homenagem
aos
servidores aposentados da categoria
previdenciária. Na
abertura do evento,
a secretária de Aposentados, Amara Vital, e
outros dirigentes do Sindsprev saudaram os cerca
de 500 participantes.
O dirigente Luiz Eustáquio destacou que “É
uma honra promover essa
homenagem a todos aqueles que contribuíram para
o serviço público e participaram da construção e
fortalecimento do nosso
sindicato”.
O objetivo foi comemorar o Dia dos Aposen-

tados, celebrado em 24 de
janeiro. Os servidores e
servidoras receberam aula
de ginástica laboral, ministrada pela professora
Luciane Santana, que explicou como ter uma vida
saudável. Também receberam dicas de cuidados
com a beleza e a saúde.
A programação contou
também com café da manhã ao som de uma orquestra de frevo, dinâmicas, concurso de fantasia
e almoço dançante.

“É um dia muito
diferente e eu estou
adorando. Não perco uma festa aqui do
sindicato” declarou
a servidora Cleonice
Braga, que trabalhou
no Hospital Barão
de Lucena (HBL).
Para a servidora do
Ministério da Saúde Maria Barros de Lima,
“este espaço aqui é muito
importante e serve para
aproximar a categoria
aposentada do nosso sindicato”.
Parabéns e vida longa
aos aposentados e aposentadas que tanto se dedicaram ao serviço público. Todos merecem nosso
reconhecimento e têm o
direito de viver e de envelhecer com muita felicidade e dignidade.
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Sindsprev-PE completa 27 anos
de muitas lutas e conquistas
“O sindicato não é uma
sigla com uma sede, é uma
organização de trabalhadores e trabalhadoras guerreiras que lutam e conquistam
direitos”, define o secretário geral do Sindsprev-PE,
Luiz Eustáquio.
O Sindsprev chegou aos
27 anos de vida, com mais
de 10 mil filiados, permanecendo forte na luta, a
exemplo da expressiva greve dos servidores do INSS,
que durou 83 dias no ano
passado.

Lutas jurídica e política
Ao lado da luta política,
o Sindicato investiu muito
também na luta jurídica,
ingressando com diversas
ações na Justiça que nos
trouxe grandes e constantes vitórias. Ainda existem
vários processos em andamento.
Nos vários governos federais anteriores até o atual, nossa categoria sempre
mostrou união e força contra a retirada ou ameaça de
corte de direitos, reforçando e mantendo vivos nossos ideais de justiça social.

Das sementes aos frutos
O início da união e organização dos trabalhadores
da Saúde e Previdência Social em Pernambuco se deu
formalmente com a fundação do Sindsprev, em 16
de março de 1989, em uma
assembléia no Plenarinho
da Câmara Municipal do
Recife.
Antes da Constituição
de 1988, servidores públicos não tinham direito
a sindicato, nem podiam
fazer greve. Mas, nossa
categoria já contava com
um grupo representativo
de luta pelos seus direitos,
que culminou com a greve
histórica de 1987, resultando na conquista do PCCS,
no governo Sarney.
Participação e conquistas
Ano após ano, o Sindsprev foi se fortalecendo
com a participação crescente da categoria nas reuniões, assembleias, mobilizações, protestos e greves:
instrumentos da luta por
melhores salários, condições dignas de trabalho,
concursos públicos e jornada de 30 horas semanais
para todos.
Segundo Luiz Eustá-

Cada um é peça essencial

quio, apesar dos avanços,
quando a saúde foi integrada aos SUS, houve um
prejuízo para os servidores desta área, provocando
uma disparidade entre os
salários desses dois segmentos da base do sindicato: saúde e INSS.
Ou seja, passamos a ter
mais um grande desafio de
conquistar a equiparação
salarial dos servidores da
saúde com os do INSS”,
explicou o secretário geral.

de conscientização usados
na nossa luta sindical.
E também com a interação dos filiados, promovendo festas de descontração e alegria como o desfile
do Bloco Passando o Rodo,
São João Previdenciário e
datas comemorativas: Dia

do Aposentado, Dia da Mulher, Dia do Servidor, entre
outras.
Nesse processo de construção coletiva, despontaram lideranças que estiveram à frente do Sindicato e
contribuíram para escrever
a história da entidade.

Maturidade e interação
Com maturidade política, o Sindicato sempre se
preocupou também com
a formação categoria, promovendo seminários, debates, cursos e pesquisas.
Formação, cultura e lazer
também são instrumentos

Homenagem na Câmara de Vereadores, dia 23 de março

A contribuição de cada
trabalhador permitiu a
construção de um movimento forte com forças
renovadas e transformadoras. A categoria unida
construiu uma organização
política de fato, despertando sua dignidade, autoestima e a certeza de que não
deve passar jamais nossa
alegria de viver.
Participamos também
das lutas mais amplas
dos trabalhadores e dos
movimentos sociais, destacando nosso empenho
na valorização do serviço
público brasileiro e na inversão de prioridades nas
políticas governamentais,
apostando na inclusão,
na igualdade de direitos
e outras transformações
sociais.
Enfim, estamos sempre nos reinventando para
manter nossa consolidação
como referência na luta da
categoria previdenciária,
servidores públicos, trabalhadores em geral e pela
garantia da cidadania de
todos os brasileiros.

