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RELATÓRIO DA PLENÁRIA NACIONAL DO  

SETOR FEDERAL DA CNTSS/CUT 
 

 

 

Data: 15 e 16 de fevereiro de 2020 

Local: CFL- Centro de Formação e Lazer do Sindsprev/PE - Recife 

Estados com representação: Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Paraíba, Sergipe, São 

Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Goiás 

Número de participantes: 22 pessoas 

 

 

 

Programação de 15/02/2020: 

 

 

1-  Instalação da Mesa de Abertura da Plenária:  

 

Os trabalhos tiveram início às 10h30 com as saudações de boas-vindas realizadas pelo 

diretor do Sindsprev PE, José Bonifácio, e pela secretária de Comunicação da 

CNTSS/CUT – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social e 

dirigente do Sindfesp GO, Terezinha de Jesus Aguiar. Destacaram a importância da 

Plenária para os dirigentes e para o conjunto da categoria, lembrando que a sociedade 

brasileira, em especial a classe trabalhadora, está vivendo momentos de duros golpes.  

 

2- 15h00 às 16h00 - Mesa de Análise de Conjuntura:   

 

O professor Everaldo, historiador, sociólogo e filosofo, inicia sua exposição 

chamando a atenção para leitura dos elementos conceituais. Segundo ele, devemos 

“olhar para nossa Gênese”, ou seja, somos uma Colônia de Exploração, tivemos uma 

formação eurocêntrica e vivemos em constantes golpes: a nossa Independência foi um 

golpe em 1822; a República, em 1889, também foi um golpe; o golpe de 1964, 

quando se instalou a ditadura militar no Brasil; e o golpe de 2016 que interrompeu o 

mandato da presidenta Dilma Rousseff, eleita legitimamente pela população com mais 

de 54 milhões de votos. 

 

Em seguida, destacou os caminhos do capitalismo e liberalismo e, mais recentemente, 

o neoliberalismo com regras de desregulamentação e eliminação de barreiras à 

entrada e saída de capital, conforme os interesses postos pelos momentos históricos. 

Os efeitos foram a retirada de direitos sociais e trabalhistas, especulação financeira, 

ampliação das desigualdades econômicas com subinvestimento nas políticas públicas. 
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O novo espírito do Capital propõe confiar plenamente no Mercado que vai solucionar 

tudo, com a auto-organização de todos os problemas. No lugar do sujeito consciente 

entra um mecanismo subliminar, inconsciente, impessoal, politicamente incompatível 

com a democracia. As atividades da sociedade civil, sindicatos, movimentos sociais 

passam a ser vistos como desprovidos de sentido, ultrapassados e inúteis. Assim a 

tarefa, segundo Rossevel, do Instituto Belizzo: "É preciso libertar as forças criativas 

da iniciativa privada e permitir a fluência mercantil quebrando as restrições impostas 

pela intervenção estatal”. 

 

O que se traduz é uma contração do espaço público dos direitos e a ampliação dos 

interesses privados do mercado. Os avanços tecnológicos e científicos tornam-se as 

forças produtivas mais importantes, o direito de propriedade é o único direito 

universal e o mercado a única instituição eticamente aceitável. Isto tudo gera mais 

exclusão e concentração de renda, financiamento exclusivo para o capital e cortes de 

investimentos no serviço público.  

 

As reformas ou contrarreformas da previdência, administrativa, tributária são para 

beneficiar o capital. No Brasil, vivemos uma crise moral somada a uma disputa de 

classe. O maior desafio das entidades sindicais e movimentos sociais atualmente é 

conquistar as consciências, mentes e corações. O movimento sindical tem que avançar 

para além da disputa dos salários e lutas econômicas. Os "donos do poder" no Brasil 

ainda são, desde a colonização, os maiores lobistas no Congresso Nacional. O maior 

desafio é disputar o imaginário no mundo real, portanto, há muito que fazer.  

 

Em seguida, dando sequência aos trabalhos, foi realizado o debate entre os 

participantes e feita a apresentação da programação proposta para a Plenária (segue 

como anexo). 

 

 

14h30m: Almoço e retorno às 15hs 

 

 

3- 15h00 - Mesa sobre GEAP: expositor Irineu Messias 

 

Terezinha Aguiar apresentou o expositor: conselheiro da GEAP e representante dos 

servidores em Chapa das entidades no processo eleitoral realizado em 2015. Messias 

fez um breve resgate das ações realizadas no período. Uma delas foi a revisão do 

Regimento Interno da GEAP com a finalidade de possibilitar a democratização no 

CONAD - Conselho Nacional de Administração, ou seja, o voto minerva em caso de 

empate em decisões, que sempre foi dos representantes do governo, passou a ser dos 
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representantes dos servidores. Irineu lembrou que hoje os servidores arcam com mais 

de 80% das contribuições e o governo com pouco mais de 10%. 

 

Com o golpe de maio de 2016, que trouxe o impedimento da presidenta Dilma 

Roussef, foi colocado no cargo o vice-presidente, Michel Temer. Naquele momento 

novos conselheiros assumiram representando o governo e todas as decisões proferidas 

foram questionadas na Justiça. Irineu Messias informa que perdeu a presidência do 

CONAD e foi acusado em processo administrativo disciplinar e na Justiça por gestão 

temerária. Após muita luta, conseguiu que esse processo fosse arquivado, mas ainda 

corre o risco de que possa ser reaberto a qualquer hora. 

 

Desse período até os dias atuais não tem sido fácil as reuniões do CONAD, 

principalmente as discussões em torno do reajuste das contribuições para os planos de 

saúde. Além disso, o atual diretor Executivo, general da ativa do Exército brasileiro, 

sr. Ricardo, está trabalhando para retirar a representação das entidades nas próximas 

eleições do CONAD, organizando o Regimento Eleitoral de tal forma que somente 

possa participar pessoas individuais e o tempo todo. Vez ou outra os conselheiros são 

ameaçados com PADs – Processos Administrativos. 

 

As entidades votaram contra o aumento abusivo de 12,54% do Plano de Saúde e 

propuseram um aumento de 9,18%, porém foram vencidas. A ANASPS - Associação 

Nacional Servidores Previdência Social entrou com uma Ação Judicial, mas não teve 

a liminar concedida. Messias pede que os sindicatos estaduais tenham muita paciência 

ao tomar a decisão de dar entrada nessa Ação Judicial. Alagoas ganhou essa Ação no 

estado. 

 

4- 16h00 às 16h20 - Viva Previdência:  

 

Participação do conselheiro Fabio Rabelo, representando os empregados da GEAP. 

Informou que há um superávit que permitiu que os conselheiros aprovassem a isenção 

por 3 (três) anos e 8 (oito) meses dos descontos da contribuição mensal dos paulistas 

para com o Plano Viva Previdência. Além disso, foi aprovado um novo beneficio que 

é o PEVI - Plano Especial de Benefício em Vida. Numa parcela única é permitido o 

saque de um valor de acordo com a sua contribuição e o seu multiplicador. O servidor 

tem que solicitar o benefício. Entidades que se inscreveram e se habilitaram enquanto 

instituidor: Sindprev SC, RN, CE, ANFIP, ANVIVA. 

 

5- 16h00 às 17h00 - Informes nacionais:  

 

a) Campanha Salarial dos Federais: FONASEF e FONACATE 
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Campanha salarial que exige muito esforço de unidade das entidades nacionais para 

enfrentar os ataques do Executivo Federal. Exige-se muita disposição de transpor os 

obstáculos. O FONASEF - Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos 

Federais e FONACATE - Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado 

apontaram para as entidades nacionais um calendário de atividades visando preparar a 

categoria a participar, em 18 de março, do Dia Nacional de Luta em Defesa do 

Serviço Público, Estatais, Emprego e Salário, convocado pela CUT – Central Única 

dos Trabalhadores e demais Centrais Sindicais e que vai unir trabalhadores de todo o 

país. 

 

Neste sentido, o FONASEF e FONACATE definiram como eixos centrais de luta dos 

servidores para a Campanha deste ano as defesas do serviço público, da carreira e dos 

direitos do funcionalismo público, além de denunciar os impactos da Reforma da 

Previdência na carreira e nos salários do funcionalismo público. 

 

b) Informes das atividades nacionais da Comissão Parlamentar Mista do Serviço 

Público:  

 

Instalada no Congresso Nacional, em 11 de dezembro de 2019, diante dos ataques 

sistemáticos do governo Bolsonaro e sua equipe, que encaminha medidas provisórias, 

projetos de lei, publicação de portarias, resoluções e outros instrumentos que destrói o 

trabalho no serviço público, em especial no INSS, como exemplos: militarização; 

Portaria 2979/2019, que ataca fortemente o financiamento do SUS – Sistema Único 

de Saúde; e a retirada de direitos conquistados no SUS. 

 

c) Reforma Administrativa e o Documento Transforma INSS:  

 

 Reforma Administrativa: Tramita no Congresso Nacional, desde 1998, ainda 

governo FHC, um Projeto de Lei que trata da estabilidade, estágio probatório, 

disponibilidade, teto e subteto de remuneração, concurso público, qualidade de 

serviço prestado, demissão por insuficiência de desempenho e cargos em 

comissão. 

 

Há também uma disposição do atual governo de encaminhar uma proposta de 

Emenda Constitucional de eliminar o RJU - Lei 8.112/90, que já teve várias 

emendas com FHC, emenda 37, em 1998. Bolsonaro propõe o fim dessa Lei, ou 

seja, o fim do Regime Estatutário, acabar com a estabilidade, redução de 

salários com redução de jornada de trabalho, proibir as progressões e 

promoções automáticas, criar o carreirão transversal, criar critérios mais rígidos 

de avaliação de desempenho e diminuir as remunerações iniciais. 
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Paulo Guedes, ministro que chamou os servidores públicos de parasitas, quer 

acelerar a Reforma ainda para este ano. Outro ponto da Reforma de Bolsonaro 

é criar um gatilho de ajuste fiscal para conter o crescimento das despesas 

obrigatórias, uma dessas propostas é o caso de aumento das contribuições da 

Previdência. 

 

 Transforma INSS: Trata-se de uma proposta que circula nas redes sociais 

desde dezembro 2019. Acredita-se que seja de técnicos da Secretaria Especial 

de Previdência e Trabalho e também do INSS. Esta proposta contextualiza o 

INSS e as atividades realizadas e mantidas pelo instituto, fala dos resultados 

obtidos com a implantação do INSS Digital, fala também dos potenciais do 

órgão e conclui propondo que o INSS tem condições de se transformar em uma 

Agencia Única do Governo Federal.  

 

Uma Autarquia Única, pois tem capacidade operacional, tem a maior 

plataforma de serviços digitais do governo federal - Meu INSS, trabalha com 

mais de 90 serviços digitais, além de serviços assistenciais, seguro defeso e 

cálculo de guias de Previdência Social. Acredita que tem 

capacidade/plataforma digital para o atendimento de todo serviços do 

Executivo federal (recepção, tramitação e análise de processo da área fim), de 

toda rede de atendimento presencial pelo INSS. Em seguida fala diretamente 

aos servidores e acena com uma carreira apenas para os servidores do Seguro 

Social, com uma carreira típica de Estado. 

 

d) Grupo de Trabalho em Plenário:  

 

I - Carreira da Seguridade Social (PST - Previdência, Saúde e Trabalho): 

 

 Propor à FENASPS - Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em 

Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social unidade de ação com a 

CNTSS/CUT – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade 

Social nas atividades nacionais e estaduais da carreira da Seguridade Social; 

 

 Lutar pela reinstalação da Mesa Nacional da Saúde, no Ministério da Saúde; 

 

 O atual quadro de servidores cedidos para Estados e Municípios, bem como os 

atuais lotados "NEMS". Essa ação tem o objetivo de permitir a elaboração de 

estratégias locais, estaduais e nacional na defesa do trabalho e do local de 

trabalho desses profissionais cedidos do Ministério da Saúde; 
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 Agendar reunião com o coordenador do SEGEP - Ministério da Saúde para 

tratar dessa demanda; 

 

 Lutar pela realização de concurso público para reposição da força de trabalho 

que se aposentou nos últimos anos. 

 

 

 

 

Programação de 16/02/2020: 

 

 

 

II - Carreira do Seguro Social:  

 

 

1- Represamento:  

 

 Encaminhar ofício à Secretária Especial de Previdência e Trabalho, com cópia 

para o INSS/DIRAT, com base na Lei de Acessão a Informação, solicitando 

dados da realidade do represamento: reconhecimento inicial; recurso e revisão; 

manutenção e benefícios por incapacidade, inclusive após a EC 103/19, bem 

com a capacidade de conclusão e o percentual de indeferimento dos 

requerimentos diários; informações quanto a capacidade e a qualidade de 

análise dos processos.  

 

2- Militarização:  

 

 Lutar contra a militarização no INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

exigindo do presidente do Instituto que não faça o requerimento para chamada 

dos militares, conforme consta o parágrafo 1, do art. 2, do decreto 10.210, de 

23 de janeiro de 2020; 

 

 Aprovar na Direção da CNTSS/CUT a atuação junto aos parlamentares 

exigindo a revogação do decreto que regulamentou a chamada de militares para 

trabalhar no INSS;  

 Encaminhar à Direção do INSS e da Secretária Especial de Previdência e 

Trabalho a revalidação do concurso de 2015, com a chamada dos aprovados; 

 Reafirmar a indicação de realização emergencial de concurso público para 

recompor o quadro da força de trabalho; 
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 Reafirmar a indicação de convocação dos aposentados do INSS para contribuir 

na análise e concessão dos processos represados no Instituto; 

 Reafirmar a incorporação dos servidores dos extintos Ministérios do Trabalho e 

Previdência Social. 

 

3- INSS Digital:  

 

 Melhorar os sistemas e links, além de aquisição de equipamentos (informática) 

para aprimoramento do trabalho no INSS Digital; 

 Restabelecimento do atendimento presencial, tendo em vista que o segurado do 

INSS não é digital e tem sérias dificuldades neste campo, pois não tem acesso 

ou não tem conhecimento da tecnologia; 

 Disponibilizar o VPN para os servidores participantes dos programas 

Teletrabalho e Semipresencial; 

 Divulgar instantaneamente o Relatório de Produtividade, com transparência, 

entrada e saída dos servidores participantes dos programas Teletrabalho e 

Semipresencial; 

 Eximir, por falha na segurança de dados, os servidores participantes dos 

programas Teletrabalho e Semipresencial, considerando que o INSS não tem 

dado a devida e necessária segurança quanto ao acesso externo. 

 

4-  DATAPREV:  
 

 Contra a privatização da DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informações 

da Previdência Social e do SERPRO - Serviço Federal de Processamento de 

Dados e pelo fortalecimento dos sistemas corporativos e segurança cibernética 

de dados do povo brasileiro; 

 Atualização imediata dos sistemas para reconhecimento do direito após a EC 

103/19; 

 Normas: atualização da Instrução Normativa, concentrando as alterações e 

atualizações da mesma. 

 

 

5- GDASS:  

 

 Suspensão de impacto financeiro do atual ciclo da GDASS, devido as tarefas 

não serem de domínio do servidor para conclusão, por falta de fluxos, como os 

que requer ação da Perícia Médica Federal, e as constantes retiradas das tarefas 

das caixas de servidores, mesmo as pendentes pela EC 103/19. E para estas 

pendências sejam concedidos os pontos como tarefas concluídas. 
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6- Comitê Gestor de Carreiras:  

 

 Solicitar aos sindicatos estaduais que encaminhem o mais rápido possível para 

a CNTSS/CUT os nomes para compor o Comitê de Carreiras. 

 

7- Grupo de Trabalho da Pontuação:  

 

 Constituir Grupo Técnico na rede social, a fim de passar subsídios aos 

representantes neste Grupo de Trabalho, visando elaborar uma proposta da 

categoria. Fazer o debate político da importância deste grupo.  

 

8- Serviço Social:  
 

 Contra a MP 905/19, que extingue o Serviço Social no INSS; 

 Contra a NT 70372019/ME e as manifestações técnicas e jurídicas feitas no 

âmbito do INSS, cuja as mesmas tratam do trabalho do Assistente Social na 

análise e concessão de benefícios de qualquer natureza; 

 Constituir grupo de assistentes sociais para discussão das demandas 

estabelecidas pela categoria. 

 

9- Transforma INSS:  

 

 Que os sindicatos estaduais se apropriem da discussão deste documento; 

 Constituição de coletivo do INSS para discussão dos assuntos do Instituto; 

 Realizar seminário com servidores que possam construir documentos 

fundamentados da Carreira; 

 Realizar videoconferências com servidores da carreira do Seguro Social com 

indicação de nomes pelos sindicatos estaduais. 

 

10- Estagiários:  

 

 A CNTSS/CUT orienta os sindicatos de sua base a acompanhar a pauta dos 

estagiários sobre reajuste da ajuda de custo. 

 

 

III - PLANO DE LUTAS - Deliberações Gerais: 

 

 Chamar os sindicatos de base para organização da greve do dia 18 de março de 

2020 e construção de materiais de divulgação. Que a CNTSS/CUT tenha um cartaz 

próprio. 
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1- Calendário:  

 

 12/02/2020: Protocolou a pauta no Ministério da Economia; 

 08/03/2020: Dia Internacional da Mulher. Unificar as atividades nos estados e 

municípios;  

 18/03/2020: Dia Nacional de Paralisação, Mobilização, Protestos e Greves 

convocado pelas Centrais Sindicais. 

 

2- GEAP:  

 

 A CNTSS/CUT não deve entrar com Ação Judicial em nível Nacional. Orientar 

os sindicatos que as decisões ficam por conta de cada entidade nos Estados. 

 

3- Viva Previdência:  

 

 Levantar nos estados, se possível, o quadro de adesão ao Pecúlio, cujo prazo se 

encerra em 31 de fevereiro de 2020.  

 

 

Conclusão: Uma breve análise tirada em consenso na Plenária, tendo como referência 

o Projeto Transforma INSS casado como a Reforma Administrativa, é a de que não 

devemos criar expectativas de uma carreira típica de Estado para em breve. Nada será 

assim tão fácil. É mais fácil a categoria se preparar para o próximo período. As 

maldades desse governo não têm limites. A economia não vai bem. Paulo Guedes 

quer dinheiro para financiar as benesses dos muitos ricos, dos banqueiros e rentistas, 

enfim do capital. 

 

 

 

 

Terezinha de Jesus Aguiar 

Secretária de Comunicação da CNTSS/CUT 

Goiânia, 17 de fevereiro 2020 
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ANEXO I 

 

 

PROGRAMAÇÃO DA PLENÁRIA 
 

 

Programação da Plenária Nacional do Setor Federal da CNTSS/CUT 

 

 

Local: CFL- Recife- Pernambuco 

Dias: 15 e 16 de fevereiro de 2020 

 

 

Dia 15/02/2020: 

 

 Das 10h00 às 10h30: Abertura e recepção aos participantes; breve fala de 

representantes da CNTSS/CUT e do SINDPRE-PE 

 Das 10h30 às 11h00: Rodada de apresentação dos participantes da Plenária 

 Das 11h00 às 11h15: Apresentação e aprovação da programação  

 Das 11h15 às 12h00: Análise de Conjuntura 

 Das 12h00 às 12h30: Informes da Campanha Salarial dos Federais 

 Das 12h30 às 13h30: Informes por Estado (um representante de cada Sindicato 

Estadual, por escrito, com as complementações) 

 

 Das 13h30m às 14h30m: Almoço 

 

 Das 14h30 às 15h00: Informes da GEAP e do Viva Previdência 

 Das 15h00 às 16h00: Apresentação e debate sobre a Reforma Administrativa 

(sugestão de inclusão da apresentação e discussão do documento “Transforma 

INSS”)  

 Das 16h00 às 17h00: Organização política e financeira do Setor Federal na 

CNTSS/CUT. Essa discussão não pressupõe deliberações, mas destacar que 

este ano tem eleições e renovação da Direção da Confederação. Além disso, 

informar sobre a relação com a FENASPS nesse momento  

 

 Das 16h30 às 18h30: Grupo de Trabalho por Carreira: 

 serão apresentados alguns documentos. Cada Sindicato deve apresentar 

documentos que consideraram importantes (destaque para “Transforma 

INSS”).  

 cada grupo deve discutir as questões gerais: campanha salarial, GEAP, 

entre outros 
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1-  Carreira do PST e o SUS: Previdência, Saúde e Trabalho: 

 

Neste grupo há o pessoal das auditorias do SUS, Saúde Indígena e ANVISA. Para 

essa carreira faz-se necessário identificar as demandas para elaboração de pauta, 

consequentemente as agendas (reivindicações) e Plano de Lutas especificas. 

 

 

2-  Carreira do Seguro Social:  

 

Organizar a discussão no grupo para melhor aproveitamento da agenda que é 

extremamente densa, com muitas demandas para encaminhar, além de um Plano 

de Lutas. 

 

 

 

Dia 16/02/2010:  

 

 

 Das 9h30 às 10h30: Apresentação dos trabalhos em grupo 

 Das 10h30 às 12h00: Plenária final 

 Das 12h00 às 13h00: Encaminhamentos Gerais 

 

 

 

Terezinha de Jesus Aguiar 

Goiânia, 18 de fevereiro de 2020 
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ANEXO II 

 

INFORMES ESTADUAIS 
 

 

Tendo em vista o acúmulo de discussão e o adiantado da hora, foi orientado que cada 

Sindicato Estadual redigisse suas informações e que as mesmas seriam anexadas ao 

Relatório Final: 

 

1. Maranhão: Fomos eleitos em novembro de 2019, mas só começamos, de fato, em 

janeiro de 2020. Recebemos o SINTSPREV com o caixa zerado e muitas dívidas da 

gestão passada, que somadas são maiores que a receita. Estamos pagando como 

podemos, negociando. Fizemos mobilização nos postos do INSS e Gerência no dia 14 

de fevereiro com a presença dos diretores da CUT-MA. Na ocasião, foi esclarecido 

aos segurados os desmandos do governo. Realizamos no sábado, dia 15 de fevereiro, 

o “SINTSPREV Folia Carnaval da Democracia”, na sede social, um momento de 

agradecimento a categoria e apresentação da nova Diretoria para exercício de 03 anos. 

 

2. SINTSPREV PE: Fizemos atos no dia 14 de fevereiro nas Agências do Pina, 

Afogados, Areias, Casa Amarela; na Gerência de Recife, na região metropolitana; e 

nas cidades de Olinda e Paulista, no interior. Realizamos mobilização em Caruaru, 

Garanhuns e Petrolina. A mobilização foi feita com panfletagem para a população e 

peça teatral sobre as dificuldades enfrentadas pelos servidores. Esclarecemos os 

usuários que os militares nas Agências do INSS não resolverão os problemas e, sim, a 

contratação de novos servidores através do concurso público com atendimento 

presencial. A CUT, o SINTSPREV-PE e a DATAPREV realizaram ato com 

panfletagem em frente a Superintendência Regional do Nordeste para denunciar o 

caos no INSS. Estiveram presentes integrantes da CTB e CGTB. Nas Agências de 

Casa Amarela e Areias e na cidade de Paulista, os médicos peritos foram embora 

alegando barulho. 

 

3. SINDPREV SE: Após semana de intensa mobilização, os servidores da base do 

Sindicato atenderam ao chamado e participaram do dia Nacional de Luta contra a 

Militarização no Serviço Público e em Defesa do INSS. O sindicato ajuizará Ações 

coletivas e individuais contra o ministro da Economia por sua fala irresponsável e 

preconceituosa quando chama todos os servidores de parasitas. Agendada a realização 

de Assembleia Geral Estatutária para 20/02/2020. Sindicato debate com a OAB/SE a 

mobilização no INSS e cobra da entidade posicionamento contra. O Sindprev SE 

participa das mobilizações, em Brasília-DF, exigindo e propondo soluções para 

resolver o caos. Para tanto, participou de reuniões na Direção Central do INSS, na 

Secretaria de Previdência e Trabalho e no Congresso Nacional. 
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4. SINTSPREV MS: Realização do Congresso em 14 e 15 de novembro, cujo 

principal ponto de pauta será a unificação das entidades SINTSPRE-MS e SINDSEP. 

Resta, para tanto, a realização do Congresso do SINDSEP para referendar o 

Congresso Unificado. O SINTSPREV MS também participou do Congresso Estadual 

da CUT com cinco delegados e com a indicação do diretor e coordenador geral do 

SINTSPREV MS, Élio Araújo de Oliveira, para compor a Executiva da CUT. 

Estamos trabalhando para construção da greve de 18 de março e do Dia Internacional 

da Mulher, 08 de março. Haverá a participação do sindicato no carnaval de MS 

denunciando as mazelas do governo Bolsonaro. O SINTSPREV MS criou sua 

emissora de Rádio, que já está funcionando em caráter experimental. Este será mais 

um instrumento para ajudar os trabalhadores. Estamos na luta para a volta de 

pagamento da insalubridade dos trabalhadores que o Ministério da Saúde deixou de 

pagar em janeiro de 2019. Participamos de Seminário Nacional, em 06 e 07 de 

fevereiro, sobre agrotóxico no Brasil. 

 

Sindprev MS: Insalubridade: informações gerais dão conta de que o governo federal 

retirou de servidores cedidos a Estados e Municípios onde não foi providenciado 

laudo ambiental. Vale destacar que foram muitas as dificuldades de elaboração destes, 

considerando a falta de profissionais, médicos do trabalho, seja no NEMS, ou onde os 

servidores se encontravam lotados. Alguns Estados protocolaram ações judiciais, com 

sentenças que estão assegurando a insalubridade para os servidores. Aposentadorias: é 

muito alto o numero de aposentadorias, com um esvaziamento considerável da força 

de trabalho, necessitando de concurso. D.I: Saúde Indígena:  

 

Sindprev AL: Um breve relato sobre o quadro de servidores do INSS em Alagoas: o 

quadro de servidores do INSS em 1990 era de 1.300 servidores, mas desde 2001 até 

hoje só foram repostos menos de 7% de servidores necessários às vagas. Embora 

tenhamos passado pelas gestões Lula/Dilma, as convocações foram insuficientes. 

Conforme os dados, em fevereiro de 2020, para atender a demanda dos segurados de 

forma razoável, seria necessário um quadro de pessoal de no mínimo 1.000 

servidores, visto que em 1990 com 1.300 servidores já eram necessários novos 

concursados para o serviço. Hoje, temos apenas 373 servidores ativos e 128 deles 

estão em abono de permanência com previsão de aposentadoria até junho desse ano. 

Se forem efetivadas estas aposentadorias, teremos um quadro de apenas 245 

servidores até o final do ano de 2020. 

 

Sobre o dia 14 de fevereiro, Dia Nacional em defesa do INSS, em Alagoas, o 

SINDPREV mobilizou as APSs da capital e do interior. Na ocasião, explicou aos 

segurados os malefícios da Reforma Administrativa do INSS. Diretores aposentados e 

servidores do INSS tiraram dúvidas dos segurados nas tendas montadas na porta da 
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Agência Almirante Mascarenhas, em Jatiúca. Nesta ação também divulgamos o dia 18 

de março como uma atividade presente no calendário da CNTSS/CUT, da qual somos 

filiados, e que estamos engajados na elaboração rumo à GREVE geral, como também 

o dia 08 de março, como dia de luta em prol da mulher.  

 

Para fortalecimento da direção do SINDPREV AL, fizemos mais um planejamento 

para que possamos executar tarefas mais direcionadas com a secretaria, sobretudo, 

curso de formação para direção e base. Os levantamentos apresentados neste relatório 

foram colhidos com as chefias que respondem pela seção SOGPINSS-AL e 

Pagamento de Aposentados, em fevereiro de 2020.  

 

SINSSP - São Paulo: Tem realizado várias reuniões junto a base, discutindo as 

condições de trabalho, os impactos que podem vir com a Reforma Administrativa e 

como agir frente aos ataques contra o Serviço Público. Temos ainda denunciado e 

sugerido soluções para os problemas de atendimento e estoque de processos no INSS. 

Visitamos a Câmara de Vereadores e entidades como a OAB relatando os processos 

de trabalho e atendimento no INSS e, de alguma forma, estamos conseguindo o apoio 

popular. Conseguimos registrar várias matérias na mídia sociais, na imprensa escrita e 

televisiva local. 

 

Ações conjuntas: estamos presentes na maioria dos atos contribuindo e divulgando os 

ataques ao serviço público. Por meio da CNTSS/CUT, temos uma representação no 

CGNAD e no GT Pontuação. Dialogando sempre que pode com os parlamentares, 

conseguimos uma Audiência com o presidente da Câmara dos Deputados, em 

Brasília. A tendência é ampliar esse debate, estadual e nacional, junto as entidades 

que possam colaborar com nossa luta.  

 

SINTFESP GO/TO: Fizemos atividades por ocasião do dia 24 de janeiro - Dia dos 

Aposentados e Dia da Previdência Social. Foram comemorações conjuntas 

envolvendo três centrais sindicais, CUT, CTB e CSP CONLUTAS e as entidades 

sindicais das bases das referidas Centrais. Fizemos atos e mobilizações em 14 de 

fevereiro, Dia Nacional em Defesa do INSS. Em ambas as agendas foi possível uma 

boa repercussão na mídia local. Teremos um seminário chamado pelas três centrais a 

ser realizado agora em 17 de fevereiro cujo foco é a participação dos servidores 

públicos federais, estaduais e municipais. Na base da saúde, tivemos ataques desde o 

final do ano. A expulsão dos servidores lotados num dos maiores hospitais da capital, 

a pedido da OS. Com referência ao INSS seguem os ataques do governo que pretende 

fechar Agência e realiza fusão entre Agências. 

 

Paraíba: Ministério da Saúde - Questões de insalubridade ainda pendentes, 

principalmente AOSD's. Pequeno retorno informação de exercício anterior referente 
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ao período de 2019, somente mediante inexistência de ação judicial. A força-tarefa 

que atendeu ao Brasil inteiro nunca veio a João Pessoa – PB. Segundo informações do 

próprio Ministério da Saúde, a gestão local não considerou como prioridade essa 

vinda. 

 

O número elevado de aposentadorias no ano de 2019 aumentou o problema. A média 

de espera para a publicação da citada aposentadoria é de 70 dias. Os outros serviços 

foram redistribuídos para servidores, mas ainda sem eficácia. Atendimento de 

servidores pela CAP é realizado somente pela manhã, até o meio-dia, e com 

distribuição de apenas 25 fichas/dia. Não há uma distribuição a contento de servidores 

que restaram ficando turno da tarde completamente em descoberto. Atendimento 

presencial somente às quartas-feiras, o que é um absurdo, pois a demanda dos 

servidores ainda existe. O funcionamento da Instituição não é ininterrupto, pois de 12 

às 14 horas, segundo a recepção, não há atendimento.  

 

Atuação do chefe substituto nos parece que é concomitante com o titular, ou seja, não 

há a materialização da ausência do titular para que o substituto atuei como tal. 

Estranho. As ações judiciais têm tratamento diferenciado: para retirada do 

contracheque ator do mecanismo já pronto de acionar pessoas, já quando a ação é 

colocar no contracheque dos trabalhadores determinada coisa a espera é bem longa. 

Há uma dificuldade muito grande da gestão do Ministério da Saúde em responder 

ofícios da entidade que representa os trabalhadores e de cumprir o que fica acordado 

nas reuniões, mesmo com o superintendente presente.  

 

Ministério do Trabalho - Grande dificuldade de mobilização. As reuniões são feitas, 

algumas em conjunto com o SINSERF, mesmo assim não são produtivas. Nas 

paralisações é meia dúzia de gente fica. 


