
EXPEDIENTE: JORNAL DO SINDPREVS/PR
SEDE LONDRINA: Av. Jorge Casoni, 2575 - CEP 86010-250 - Fone: (43) 3321  38 14   -   SEDE CURITIBA: Av. Marechal Deodoro, 500 – Cj. 158, 15º andar -  CEP 80010-911    Fone (41) 3233  93 89

Edição sob responsabilidade da Direção Colegiada do SINDPREVS - Fotos:  Pedro Mesidor e Arquivos  FENASPS e SINDPREVS -  Arte Ângelo Gerônimo - Jornalista Responsável: Hugo Ramírez Filho
Impressão: GRAFINORTE- 6 mil exemplares8

DEVOLUÇÃO:
Av. Jorge Casoni, 2575
86010-250 Londrina PR

DEZEMBRO
DE 2016

PEC 55 É A PEC DA MORTE - PÁG 2
                                       O FUTURO DO INSS - PÁG 3
OS ATAQUES FASCISTAS
DO GOVERNO TEMER - PÁG 4
            PEC 287 - O QUE ESTÁ NO PACOTE - PÁG  5
SUPREMA VERGONHA NACIONAL - PÁG 5
                                 SINDPREVS COBRA AÇÕES DO
                               MINISTÉRIO DA SAÚDE - PÁG 6
ESCLARECIMENTOS SOBRE
A AÇÃO DA INSALUBRIDADE - PÁG 7
                     PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA
                            NA ASSEMBLEIA GERAL - PÁG 8
              ENCARTE DAS AÇÕES JURÍDICAS

Em 2017 vamos intensificar a luta
contra os ataques deste governo
No final do ano passado o SINDPREVS alertou a categoria que tempos

nebulosos indicavam que 2016 seria um ano de intensos ataques contra
direitos e conquistas do povo brasileiro. Pois bem, as elites exploradoras,
não satisfeitas com a derrota nas urnas em 2014, tramaram a derrubada da
presidente Dilma através de um falacioso processo de impeachment. Dilma
foi derrubada do poder e seu vice, o ilegítimo e golpista Michel Temer,  colocou
no governo mais de uma dezena de ministros investigados por corrupção,
com o aval dos neoliberais PSDB, DEM, PPS, PSB, PP, PR, PRB, PSD e
outros partidos coadjuvantes do golpe. Numa escalada assustadora Temer,
a serviço dos banqueiros e mega-empresários usurpadores das riquezas
nacionais, deixou cair a máscara da vergonha  e apresentou toda espécie de
Projetos e PECs para retirar conquistas do povo brasileiro, sobretudo aquele
mais carente. As mais nefastas foram as PECs 55 e a 287 representando a
volta do Brasil ao período escravagista, com os servidores, trabalhadores da
iniciativa privada e estudantes sendo massacrados em seus direitos e também
fisicamente pela violência das polícias militares dos Estados e do Distrito
Federal. E se levarmos em conta as derrotas sinistras que sofremos no
vergonhoso Supremo Tribunal Federal e a parcialidade da Operação Lava
Jato, vamos perceber que  estamos diante um monstruoso golpe pela retirada
de direitos com o congelamento das despesas por 20 anos e agora também
com esse nefasto projeto de Reforma da Previdência, que  recebe da
sociedade civil organizada os piores e desqualificáveis adjetivos.

Não tenhamos dúvida que essa gente que usurpa agora o poder fará
de tudo para colocar o povo brasileiro sob o cabresto do neoliberalismo
avassalador. E nós, servidores do Seguro e Seguridade Social, temos o dever
de combater tamanha desfaçatez destes pseudopolíticos  indo às ruas,
protestando e organizando, junto com outros setores da sociedade e
segmentos de servidores e trabalhadores, uma GREVE GERAL  que devolva
o poder e direitos ao seu verdadeiro dono: o povo brasileiro!

SINDPREVS/PR   PRESTA   CONTAS
           A Diretoria do SINDPREVS, na defesa e atendimento das reivindicações dos filiados do Sindicato não mede esforços para aplicar os recursos financeiros da melhor e mais produtiva forma possível.
Esta entidade é patrimônio dos seus filiados, que exigem muito cuidado e racionalidade na aplicação dos recursos arrecadados. Afinal, a principal razão da entidade é conduzir as lutas na defesa da classe
e dos direitos dos filiados e na busca de avanços na área salarial e de melhores condições de trabalho.          Em cumprimento às resoluções estatutárias e da legislação vigente, a Diretoria Colegiada do
SINDPREVS/PR, apresentou para apreciação a Prestação de Contas de 2015, Prestação de Contas parcial de Janeiro a Setembro/2016 e a Previsão Orçamentária para 2017. Confiram...

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015 APROVADA NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2016

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2016

AAAAAL CAPONE NO PLANALTO CENTRALL CAPONE NO PLANALTO CENTRALL CAPONE NO PLANALTO CENTRALL CAPONE NO PLANALTO CENTRALL CAPONE NO PLANALTO CENTRAL
Uma quadrilha está instalada hoje no Palácio do Planalto e Congresso

Nacional, o delator da Odebrecht citou 43 vezes como beneficiário de
corrupção o atual presidente Michel Temer, os ministros Eliseu (quadrilha)
Padilha, gentilmente chamado de amigo do peito do presidente da ANMP.
Moreira Franco Infra-Estrutura e os Senadores Romero Jucá, Renan,
Eunício de Oliveira e as denúncias atingem ainda José Serra e Aécio
Neves, entre outros 326 parlamentares.

É uma situação totalmente absurda e surreal, um país à beira do
precipício sendo governado por um presidente acusado por 43 crimes de
corrupção, aposentado aos 55 anos, e apresentou Proposta de Emenda
Constitucional 287/2016 para reformar a Previdência e obrigar os
brasileiros a se aposentarem aos 65 anos de idade com 49 anos de
contribuição. E humilharam os ministros da mais alta corte para manter
um outro gangster na presidência do Senado com o único objetivo de
aprovar a PEC 55 que congela salários e investimentos por 20 anos.

Estes indivíduos deveriam estar na cadeia, não governando o País.
Já está passando da hora de todos irmos para às ruas, paralisar o País e
botar definitivamente para fora o corrupto presidente Temer e toda a
quadrilha que está no comando da Nação.
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PEC 55/2016 É A PEC DA MORTE
PARA BENEFICIAR

OS BANQUEIROS E AGIOTAS
DO SISTEMA FINANCEIRO

O objetivo da PEC 55 é congelar todos os programas sociais, salários,
investimentos em Saúde e Educação para fazer superávit fiscal e aumentar a
destinação de recursos para pagamento de juros ao sistema financeiro. Para
isso, ela estabelece um teto para todas as obrigações da União por 20 anos. Mas
valem apenas para programas que beneficiam trabalhadores, serviços públicos,
não para pagamento da Dívida Pública que hoje consome 42.43% do PIB, ou seja
3 bilhões por dia 1,34 trilhões anuais (conforme explica o gráfico)

Poucas pessoas sabem que quando se fala em despesa primária estamos nos
referindo a todas as despesas de manutenção do Estado (poderes Executivo, Legislativo,
Judiciário e Ministério Público) e todas as despesas com os serviços públicos prestados
à população, exceto as despesas com o pagamento de juros da chamada dívida
pública…

A PEC 55 deixa fora do teto as despesas não-primárias que são justamente as
despesas financeiras. Dessa forma, tudo o que o país vier a crescer, arrecadar e auferir
em termos patrimoniais ou econômicos somente poderá destinar-se aos gastos
financeiros.

Assim, a PEC privilegia a destinação de recursos para os gastos financeiros, ao
mesmo tempo em que sacrifica todos os investimentos sociais.

É o maior ataque aos serviços e servidores públicos que não terão reajuste,
concurso público nem condições para atendimento ao público, o que levará a
terceirização em todas as áreas de trabalho, será o caos total nos serviços prestados à
população.

É um absurdo que demonstra o total descompromisso do governo com as
obrigações do Estado. Por esta razão deram o golpe parlamentar, não queriam apenas
tirar Dilma do cargo, nem acabar com o PT, querem mesmo é se apossar do total
controle do País, não tomar nenhuma medida para disciplinar os gastos abusivos e
financeiros do pagamento de juros, juros sobre juros, swaps cambiais ilegais,
remuneração de sobra de caixa dos bancos (disfarçada de operações compromissadas)
e demais mecanismos que têm gerado a chamada dívida pública ao longo dos anos e
consomem quase a metade do orçamento federal todo ano, como mostra o gráfico
anexo, com dados de 2015.

Esses mecanismos que geram dívida pública sem contrapartida funcionam como
uma engrenagem que, continuamente, promove a transferência de renda para o setor
financeiro privado. Estatísticas do próprio Banco Central demonstram que em 2015,
apesar da desindustrialização, da queda no comércio, do desemprego e da retração do
PIB em quase 4%, o LUCRO DOS BANCOS foi 20% superior ao de 2014, e teria sido
300% maior não fossem as exageradas provisões que atingiram R$ 183,7 bilhões, e
reduzem seus lucros tributáveis.

É infame incluir, no texto da Constituição Federal, o privilégio dos bancos, que
são o setor mais lucrativo do país.

A dívida pública nunca foi auditada, como determina a Constituição Federal, e,
conforme denunciado inclusive por Comissões do Congresso Nacional, é repleta de
indícios de ilegalidade, ilegitimidade e até fraudes, tais como a suspeita de renúncia à
prescrição, diversas transformações de passivos privados em dívidas públicas, além de
mecanismos financeiros que geram dívida sem contrapartida alguma ao país ou à
sociedade, a exemplo das escandalosas operações de swap cambial e operações
compromissadas, antes mencionadas.

Adicionalmente, essa PEC 55 (241) deixa fora do teto a garantia de recursos para
aumento de capital de “empresas estatais não dependentes”. Tais empresas são as
estatais recém criadas para emitir debêntures, em esquema semelhante ao que atuou
na Europa e quebrou a economia grega e de outros países europeus.

A ex-presidente do Parlamento Grego, Zoe Konstantopoulou, participou de
audiência pública no Senado brasileiro, quando proferiu emocionante depoimento,
detalhou o esquema que levou seu país ao caos social e econômico, e declarou que
Estados não foram feitos para fazer negócio: “Estados não são companhias, ao contrário,
devem ser garantidores de direitos do povo”.

O PLS 204/2016, em tramitação no Senado, visa “legalizar” esquema semelhante
ao que quebrou a Grécia, e a PEC 55 (241) privilegia a destinação de recursos para
esse esquema financeiro ilegal enquanto sacrifica a saúde, a educação, a assistência,
a segurança e todos os demais gastos e investimentos sociais.

A PEC 55 (241) parte de diagnóstico errado e propõe caminho contrário ao que
deveria ser feito no país. É por isso que importantes entidades têm se manifestado
publicamente, por meio de Notas contrárias a essa PEC, como a CNBB, o COFECON,
a Frentas, que reúne entidades de magistrados e carreiras do Judiciário, institutos de
pesquisa etc.

A Auditoria Cidadã da Dívida protocolou DENÚNCIA junto ao Senado Federal,
requerendo a sustação de sua tramitação a fim de que sejam verificadas as reais
consequências e graves danos que essa PEC significará para o país, antes de colocar
regra tão abrangente no texto constitucional, e para valer por 20 anos!

O Senado tem se mostrado surdo a todas essas manifestações, e no último dia
29/novembro/2016, a violenta força policial contra estudantes que vieram de todo o país
para se manifestar contra essa PEC dos Banqueiros mostrou que grandes interesses
estão por trás dessa PEC. A história há de mostrar. Cabe a todas as pessoas que já
enxergaram o enorme dano que essa PEC representa para a sociedade e para o país
continuar lutando e pressionando senadores e senadoras para que evitem mais esse
dano contra o nosso país e digam NÃO À PEC DOS BANQUEIROS!
(FONTE: Maria Lucia Fattorelli – Auditoria da Dívida Cidadã
http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2016/12/02/pec-552016-e-pec-dos-banqueiros/

Neste brevíssimo balanço está exposto um conjunto de decisões do Supremo Tribunal Federal
(STF) que retirou direitos dos trabalhadores. A Corte, com seu ativismo político e legiferante avança
sobre direitos trabalhistas e desequilibra ainda mais as relações de trabalho no Brasil. Para o diretor
de Documentação do Diap, Antônio Queiroz parece haver uma orquestração contra os trabalhadores.
A sociedade, as instituições e as relações sociais estão em crise no Brasil. Além, é claro, das crises
política e econômica. Estas, aliás, responsáveis pelas três primeiras. Ninguém escapou. Até o
Supremo Tribunal Federal está convulsionado pelas turbulências oriundas desses conflitos.
Com certeza, fruto dessas crises e pressões, nesse último ano e meio, o STF tomou decisões
importantíssimas que contribuíram para flexibilizar direitos trabalhistas e precarizar ainda mais as
relações de trabalho no Brasil. A continuar assim, o governo não precisará fazer reforma trabalhista.
É o que conclui o advogado trabalhista Eduardo Surian Matias, diante de tais fatos: “não vai ser
preciso a reforma trabalhista como o governo Temer pretendia, porque o STF já está fazendo isso
por ele”. Então vejamos.
Ultratividade, direito de greve e desaposentadoria
As mais recentes tratam de direitos relevantes, como o de greve do servidor, que agora se o fizer,
será punido com corte de ponto, mesmo que seja para defender, por exemplo, o direito ao salário, se
estiver atrasado. A decisão foi no dia 27 de outubro. O cancelamento, por liminar, do princípio da
ultratividade dos acordos e convenções coletivas de trabalho, contidas no entendimento do TST, por
meio da Súmula 277, agora cancelada.  No dia 26 de outubro, o Supremo decidiu considerar ilegal
a desaposentadoria ou desaposentação, que é a possibilidade de o aposentado pedir a revisão do
benefício por ter voltado a trabalhar e a contribuir para a Previdência Social.
Precarização da Justiça do Trabalho
Houve uma drástica supressão, na Lei Orçamentária de 2016, de cerca de 30% das verbas de
custeio e 90% dos recursos destinados para investimentos na Justiça do Trabalho. O responsável
por isto foi o então relator-geral da Lei de Diretrizes Orçamentária, deputado licenciado Ricardo
Barros (PP-PR). Esta decisão precarizou sobremodo as cortes trabalhistas regionais Brasil afora.
Prescrição quinquenal de FGTS
Em novembro de 2014, o plenário do STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam
prazo prescricional de 30 anos para ações relativas a valores não depositados no Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS). O entendimento foi que o “FGTS está expressamente definido na
Constituição da República (artigo 7º, inciso III) como direito dos trabalhadores urbanos e rurais e,
portanto, deve se sujeitar à prescrição trabalhista, de cinco anos”. O inciso XXIX fixa a prescrição
quinquenal para os créditos resultantes das relações de trabalho. Assim, se a Constituição regula a
matéria, a lei ordinária não poderia tratar o tema de outra forma. O direito dos trabalhadores foi usado
como argumento para retirar direito deles próprios.
Permissão para contratação de OSs na Administração Pública
Em abril de 2015, o STF decidiu confirmar a possibilidade de entidades privadas conhecidas como
organizações sociais (OSs) possam prestar serviços públicos nas áreas de ensino, pesquisa
científica, desenvolvimento tecnológico, meio ambiente, cultura e saúde. As OSs funcionam como
empresas privadas que se aproveitam desses benefícios, precarizando as condições trabalhistas
de funcionários que deveriam ser públicos. A decisão, portanto, admitiu a terceirização no serviço
público. O nome, contudo, não ficou como terceirização, mas como prestação de serviços por meio
de OSs.
PDV com quitação geral
O pleno do STF decidiu, em abril de 2015, que, nos planos de dispensa incentivada (PDI) ou
voluntária (PDV), é válida a cláusula que confere quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas
decorrentes do contrato de emprego, desde que esse item conste de Acordo Coletivo de Trabalho e
dos demais instrumentos assinados pelo empregado. A decisão reformou o entendimento do Tribunal
Superior do Trabalho no sentido de que os direitos trabalhistas são indisponíveis e irrenunciáveis.
Negociado sobre a lei
A decisão acima apenas antecipou que o “Guardião da Constituição” determinaria que um acordo
coletivo firmado entre sindicato e empresa prevalecesse sobre uma regra da legislação trabalhista,
a CLT. Assim, adecisão publicada no dia 13 de setembro deste ano, do ministro Teori Zavascki,
reformou acordão do TST, que havia derrubado acordo coletivo por entender que os termos acordados
iriam contra regras previstas na CLT. Para a Corte do Trabalho, a supressão da verba atenta contra
os preceitos constitucionais de garantia às condições mínimas de proteção ao trabalho.
Diante de tais fatos, o movimento sindical e a sociedade precisam atuar para reverter algumas
destas decisões, de modo a resgatar os direitos suprimidos. E, ainda, precisa dialogar mais com a
Suprema Corte para evitar que esses movimentos perpetrados pelo mercado/capital cheguem sem
que sejam detectados para impedir que prosperam, como aconteceu com a decisão sobre a regra
da ultratividade, por exemplo.
(FONTE: Marcos Verlaine – Agência DIAP)

Supremo retira direitos
e antecipa reforma trabalhista

Na reunião de 26/04/2016, entre Gerência Executiva do
INSS em Curitiba e Sindprevs dando continuidade à reunião
realizada no dia 17/11/2015, o jurídico do Sindprevs informou
a respeito da tramitação da ação coletiva n°
2004.70.00.039488-5 que trata sobre a averbação de tempo
insalubre para os servidores, onde está sendo feita a
execução coletiva do processo, e questionou quais seriam
os procedimentos adotados pela Gerência do INSS de
Curitiba para emissão da Certidão de Tempo de Contribuição
– CTC, com o fim de dar cumprimento à ação judicial e
possibilitar a averbação de tempo insalubre aos servidores
abrangidos pela ação proposta pelo SINDPREVS-PR.

A Gerência de Curitiba solicitou novamente que
apresentasse um levantamento de quantos servidores
precisariam da Certidão, pois precisam saber a quantidade
aproximada de servidores beneficiados no processo para
que possa verificar a viabilidade do setor responsável em
emitir todas as CTC necessárias.

Segundo o setor de Seção Operacional de Gestão de
Pessoas da GEX Curitiba e ADJ criaram uma rotina para
concessão da certidão para os servidores lotados nesta
Gerência, para tanto o servidor deve preencher um modelo
de requerimento (o qual segue em anexo) diretamente na
Seção Operacional de Gestão de Pessoas, o qual encaminha
para a ADJ com as informações necessárias para que seja
emitida nova certidão com a averbação, observou ainda que
os processos administrativos que encontram sobrestados
estão sendo feitos sem a necessidade de requerimento dos
servidores.

A Gerência coletiva colocou novamente sua preocupação
quanto as situações de períodos já reconhecidos
anteriormente que, em razão de alterações na legislação,
não poderão mais ser reconhecidos, o que poderá resultar
em prejuízos para o servidor requerente, com redução do
tempo de contribuição averbado, como aposentadoria em
que foram incluídos tempo de serviço rural, ou processos de
aposentadoria que já foram julgados pelo TCU. Observou
também que haverá alguma dificuldade na emissão da CTC
para servidores de outros órgãos pois os sistemas utilizados
são diferentes, e os quais são acessados apenas com
registro e senhas pessoais dos servidores destes órgãos, o
que dificulta o fornecimento de dados para emissão das
certidões.

Foi colocado pela direção do SINDPREVS-PR a
preocupação com os servidores do Ministério da Saúde,
Ministério do Trabalho, FUNASA e ANVISA onde possui
apenas um Núcleo Estadual localizado na Capital e
servidores ativos ou aposentados em todo o Estado do
Paraná.

Em razão disso foi proposto que a Gerência de Curitiba
entraria em contato com a Gislane, Chefe do Serviço de
Gestão Administrativa do Ministério da Saúde para buscar
uma forma destes servidores formalizarem o requerimento
e uma forma do Ministério da Saúde repassar as informações
necessárias para a emissão da CTC.

Assim, ficou acertado também, que a direção do
SINDPREVS-PR, juntamente com sua Assessoria Jurídica,
fará reuniões nas outras Gerências do INSS no Estado para
verificar os procedimentos para a emissão das certidões

Sendo que no dia 21/09/2016 a reunião entre gestão
administrativa do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde
no Paraná e Sindprevs, a diretoria iniciou a reunião
informando que havia conversado com a Chefe do Recursos
Humanos do INSS em Curitiba, e que havia sido informada
que ainda não estavam sendo emitidas as CTC dos
servidores do Ministério da Saúde por questões
administrativas, pois não entraram em consenso quanto a
forma de emissão das certidões.

A Chefe do Setor de Gestão de Pessoas do Ministério da
Saúde informou que fez questionamento à AGU quanto a
forma do cumprimento da ação judicial, e que foi orientada
a dar continuidade na averbação de forma administrativa.
Desta forma, entrou em contato com a Gerência Executiva
do INSS que se colocaram à disposição para emitir as CTC,
que foram feitas reuniões com a Chefe do serviço de Gestão
de Pessoas e da ADJ no INSS de Curitiba, que se mostraram
empenhadas em resolver a questão da emissão das CTC,
no entanto só não conseguiram concluir os procedimentos
das emissões das certidões em razão do impasse quanto a
forma de emissão, o impasse está no entendimento se seria
necessário apenas complementar a informação do período
insalubre na CTC ou fazer a revisão de toda a CTC para
incluir o período insalubre, e por isso não puderam dar
continuidade no processo de averbação.

O Dr. Marcelo informou que tem alguns servidores
procurando o Sindicato em razão da decisão do TCU
de cortar o tempo insalubre de servidores que já estão
aposentados e que utilizaram o tempo insalubre para
contagem de tempo de serviço, o que configura
descumprimento da decisão da ação judicial,
observou que já informou o Juiz do processo sobre o
descumprimento da ação, e que solicitou para que o
Juiz comunique ao INSS para que informe onde o
servidor deve solicitar a Certidão, e que muito
provavelmente se não forem emitidas as Certidões o
juiz deve estipular um prazo para cumprimento da
decisão, com a efetiva averbação do tempo nos
assentos funcionais, e que geralmente este prazo
não deve ser muito extenso, e isso pode causar
transtorno aos órgãos em razão do número de
servidores contemplados no processo.

Ficou então definido que em razão dos problemas
levantados nesta reunião, será agendada uma
reunião entre a Gestão Administrativa do Núcleo
Estadual do Ministério da Saúde-PR, Gerência
Executiva do INSS em Curitiba, Direção do
SINDPREVS e sua Assessoria Jurídica para tentar
resolver este impasse.

Na reunião do dia 30/09/2016 entre gerência
executiva do INSS em Curitiba e Sindprevs/pr, a
Gerência do INSS iniciou a reunião informando que
recebeu orientação da Divisão de Benefícios em
Brasília para operacionalizar o cumprimento da ação
judicial, e que foram tomadas as providências para
implantação dos procedimentos para emissão das
Certidões e  observou que estão aguardando um
parecer de força executória da Procuradoria Federal
em Brasília para dar início na emissão das certidões,
no entanto, espera que este parecer venha com
orientação para que façam apenas a
complementação de tempo de serviço nas certidões
e não a revisão total, pois esta segunda opção
demandaria muito tempo para análise de toda a
certidão e  colocou novamente sua preocupação se
a orientação for para rever toda a certidão, pois há
situações de períodos já reconhecidos anteriormente
que em razão de alterações na legislação não
poderão mais ser reconhecidos, o que poderá
resultar em prejuízos para o servidor requerente, com
redução do tempo de contribuição, como por exemplo
nos casos de aposentadoria em que foram incluídos
tempo de serviço rural, ou processos de
aposentadoria que já foram julgados pelo TCU.

Segundo, o setor de Seção Operacional de Gestão
de Pessoas da GEX Curitiba e ADJ criaram uma rotina
para concessão da certidão para os servidores lotados
nesta Gerência, onde alguns servidores já solicitaram
a averbação da CTC.

O Dr. Marcelo Alberto G. Borges, Procurador
Federal Chefe da AGU no PR, colocou que o
memorando mencionado anteriormente, como será
emitido pela Procuradoria Federal comtemplará
apenas as Autarquias Federais, ou seja, INSS,
FUNASA E ANVISA, e que o Ministério da Saúde como
é órgão vinculado diretamente ao Governo Federal
deverá ser emitido um parecer de força executória
por parte da Advocacia Geral da União, em razão de
uma divisão interna de competência entre a
Procuradorias Federal e a Advocacia Geral da União,
informou ainda que sem este parecer não será
possível o INSS emitir as Certidões para os servidores
vinculados ao Ministério da Saúde.

Assim, o Dr. Marcelo Trindade de Almeida
requisitou que desta forma fosse agendado uma
reunião com todos os presentes juntamente com o
chefe da Advocacia Geral da União no Paraná para
que possam discutir a emissão do parecer. Solicitou
ainda que discutissem o procedimento de como seria
feito a emissão das certidões para os servidores do
Ministério da Saúde, para que estes procedimentos
possam ser implantados assim que fossem superados
estas pendências dos pareceres.

A Chefe do Setor de Gestão de Pessoas do Ministério da
Saúde informou que são em torno de 1.800 servidores
vinculados ao Ministério da Saúde no Paraná que foram
contemplados pela ação do SINDPREVS-PR e terão direito a
averbação do tempo insalubre, e que estes processos estão
prontos, com as informações necessárias para a emissão ao
INSS, informou que já havia entrado em contato com a
Gerência Executiva do INSS em Curitiba, onde já discutiram
os procedimentos a serem adotados, e que se colocaram à
disposição para emitir as CTC.

A Gerência colocou sua preocupação quanto a
interpretação do parecer emitido pela Procuradoria Federal
no Paraná, onde algumas Gerências Executivas entendem
que ao tempo insalubre averbado não pode ser utilizado pelo
servidor para solicitar o abono de permanência.

O Diretor Moacir Lopes externou sua preocupação quanto
a interpretação dada a este parecer, pois como algumas
Gerências Executivas já estão revendo alguns processos de
forma administrativa, este entendimento pode causar sérios
prejuízos aos servidores, informou ainda que este
posicionamento já foi objeto de discussão em algumas
gerências onde o Sindicato tem feito reuniões.

Para esclarecer este ponto os procuradores do INSS
informaram que esta interpretação está equivocada, que no
parecer da Procuradoria informam que na ação proposta pelo
Sindicato o objeto do processo é averbar o tempo insalubre, e
que isso será feito conforme determinado no processo, o que
será feito após esta averbação, com a implementação deste
tempo de serviço ao servidor, será objeto de nova análise dos
setores responsáveis e pelo próprio servidor. A observação
que foi feita no parecer é quanto ao impedimento do
reconhecimento abono de permanência no caso de servidor
que contemplem os requisitos para a aposentadoria especial,
em razão da orientação normativa n° 16, de 23/12/2016 do
MPOG. Esclarecido este ponto, os procuradores informaram
que o parecer executório que será emitido pelo Procuradoria
Federam em Brasília deve vir com este entendimento.

Ficou então definido que em razão da necessidade da
emissão do parecer de força executória pela Advocacia Geral
da União, será agendada uma reunião entre todos os
presentes e os responsáveis pela Advocacia Geral da União
no Estado do Paraná.

 Na reunião do dia 24/10/2016 entre gestão administrativa
do núcleo estadual do ministério da saúde no paraná e
sindprevs, a  diretora Jaqueline iniciou a reunião informando
que com a finalidade de dar cumprimento à ação judicial e
possibilitar a averbação de tempo insalubre aos servidores
abrangidos no Processo n° 2004.70.00.039488-5, havia sido
feita uma reunião na Gerência Executiva do INSS em Curitiba
no dia 30/09/2016 onde ficou definido que em razão da
necessidade da emissão do parecer de força executória pela
Advocacia Geral da União para que possam ser emitidas as
Certidões de Tempo de Contribuição, seria agendada uma
reunião entre todos os presentes naquela reunião e os
Procuradores responsáveis pela Advocacia Geral da União
no Estado do Paraná, e então solicitou  informações sobre o
agendamento, ou se houve algum avanço na emissão do
parecer de força executória pela Advocacia Geral da União.

Desta forma, foi informada que já havia sido feito o pedido
do parecer para o Chefe da Procuradoria da AGU no Paraná
que prontamente respondeu a solicitação do Ministério da
Saúde, bem como entrou em contato diretamente com o Chefe
da Procuradoria Geral Federal no Paraná, para tratar de
assuntos inerentes a este parecer. Feito isso, comunicou ao
Ministério da Saúde que já emitiu o parecer de força
executória, porém o Ministério da Saúde ainda não recebeu o
documento.

Como a Procuradoria Geral Federal estava aguardando
um parecer de Brasília, a diretoria do Sindicato ficou de verificar
junto ao INSS se já o receberam, para dar continuidade nas
negociações para emissão das Certidões.

ESCLARECIMENTOS SOBRE
A AÇÃO DA INSALUBRIDADE - CERTIDÕES

AÇÃO COLETIVA N° 2004.70.00.039488-5
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A reunião teve início com a apresentação dos componentes do GT instituídos
pela Portaria 1425/2016 que trata do Teletrabalho no âmbito do INSS. O projeto
apresentado é baseado no modelo implementado no TCU, CNJ e AGU e uma das
justificativas do uso deste modelo é a maior facilidade de aprovação pelos órgãos de
controle já que está em efetividade nestes órgãos. A proposta básica deste projeto
apresentado na reunião, será disponibilizada para a FENASPS na próxima semana
para divulgação. Logo a seguir foi apresentado:

Conceito do Teletrabalho:
O conceito apresentado é de inovação, mais qualidade de vida do servidor da
Previdência com trabalhos realizados 100% em plataforma digital, dentro ou fora das
dependências do INSS exercido pelos servidores efetivos do quadro de pessoal.

Premissas:
a) O trabalho será executado 100% em forma eletrônica (VPN), sem necessidade de
qualquer interação presencial;
b) Os serviços serão expressos por meio de procedimentos padronizados;
c) Aumento de produtividade de serviço expresso em unidade padrão (pontos) a ser
definida posteriormente por área;
d) A definição dos serviços que poderão ser executados por teletrabalho ficarão a
cargo das respectivas diretorias;
e) É facultado a cada gestor da unidade e a cada usuário a adesão ao teletrabalho;
f) Quando da execução fora da unidade competirá ao servidor providenciar e arcar
com a estrutura para realização do teletrabalho, salvo o uso e licença dos aplicativos e
programas do INSS, bem como custo e responsabilização;
g) O servidor deve estar disponível para comparecer às dependências do INSS sempre
que chamado dentro do horário de funcionamento da unidade;

Requisitos:
a) Existência do serviço definido pela diretoria no catálogo de serviços do sistema;
b) Cadastramento pelo titular da unidade mediante habilitação do servidor e
disponibilidade para suporte e acompanhamento;
c) Proposta de máximo de 40% de servidores da unidade;
d) Funcionamento pleno dos setores de atendimento ao público interno e externo;
e) Pelo menos 1(hum) dia de trabalho presencial por semana previamente acordado.
4. Critérios de adesão:
a) Não estar em estágio probatório;
b) Cumprir prazos inicialmente acordados e fixados;
c) Atender as convocações do INSS;
d) Apresentar trabalho de qualidade dentro dos prazos estipulados;
e) Não ter falta disciplinar.

O projeto piloto se iniciará em 07/01/2017, em algumas áreas e locais ainda a
serem definidos pela direção central, com proposta de encerramento em 31/03/2017,
conforme cronograma estabelecido na Portaria.
Os representantes da Fenasps apresentaram os seguintes apontamentos, dentre outros:
a) A necessidade de divulgação e criação de polos de discussão com os servidores
sobre o projeto do teletrabalho antes da implementação do plano piloto, já que as
entidades não foram convidadas a compor o Grupo de Trabalho;

b) Estabelecimento de critérios objetivos para a escolha dos servidores que poderão
participar do projeto de teletrabalho, tendo em vista os inúmeros casos de assédio por
parte dos gestores;
c) Proteção da jornada de trabalho de forma a impedir que a demanda de serviço obrigue
o servidor a trabalhar em sobrejornada;
d) Criação do banco de pontos e a verificação da proteção legal para resguardar quanto
a responsabilização funcional ao servidor que aderir ao projeto;
e) Necessidade de capacitação dos servidores das unidades que aderirem ao projeto;
f) Necessidade de redimensionamento do fluxo de atendimento presencial e dos
processos de trabalho, expressando a real capacidade de atendimento, em face de nova
forma de trabalho, tendo como premissa que a função do INSS é o Reconhecimento de
Direitos;
g) Melhora na qualidade dos sistemas e rede tendo em vista as dificuldades atualmente
encontradas para a realização das atividades;
h) Previsão orçamentária para melhora dos sistemas e rede.

A Federação entende que os projetos de inovação tecnológica são importantes
como complemento, mas de forma alguma substituem a necessidade de servidores,
que são os responsáveis pela análise de direitos dos cidadãos. Ressaltou a preocupação
com a valorização da carreira, cobrou o cumprimento do acordo de greve no que tange
a formação do Comitê Gestor da Carreira, a convocação imediata dos aprovados no
último concurso, novo concurso para todos os cargos tendo em vista a perspectiva de
aposentadoria de aproximadamente 14 mil servidores.
Por fim, a Fenasps solicitou o acompanhamento do projeto piloto para a ampliação da
discussão com a categoria, visando que os servidores possam se apropriar e opinar
sobre o tema, antes da implementação.
Na avaliação que fazemos, qualquer projeto de inovação tem que está interagindo com
todos os setores do INSS, fazendo atualização permanente no sistema e adoção de
medidas que possibilitem melhorar as condições de trabalho em todas as unidades,
realizando treinamento como política permanente de gestão, de forma a assegurar direito
de oportunidade a todos os servidores incorporarem novos conhecimentos e uso de
novas tecnologias para melhor atender os segurados do INSS. E importante que estes
projetos portal de serviços, teletrabalho entre outras políticas de gestão seja amplamente
debatido com todos os servidores, e na medida que o governo venha implantar, esteja
assegurado o sistema de rotatividade no serviço para não termos diferentes categorias
de trabalhadores no mesmo Instituto. E fundamentalmente implantar o plano de carreira
e a jornada de 30 horas profissionalizando os serviços e contemplando as reivindicações
dos servidores.

Porém, nenhuma mudança de conceitos tecnológicos mudará de fato as
condições de trabalho, somente a luta sem tréguas dos trabalhadores fará com que o
INSS realize as mudanças necessárias para o cumprimento das atribuições. Entendemos
ainda que é necessário barrar os ataques da PEC 55 e as Reformas Trabalhista e
Previdenciária para que haja um futuro possível para os trabalhadores. Portanto a luta
continua!
17/11/2016  - Local: Direção Central do INSS

Plantão da Diretoria Colegiada da FENASPS
NOTA: A direção do SINDPREVS/PR tem discutido a situação de trabalho no INSS e
orienta a realização de reuniões por locais de trabalho e também a formação de Grupos
de Trabalho que discutam o REAT e Carreira, bem como a necessidade de intensificar
a mobilização frente aos ataques do governo como a PEC 55 e a PEC 287.

É O FUTURO DO INSS?
REUNIÃO DA FENASPS COM OS MEMBROS DO GRUPO DE TELETRABALHO NO INSS

O governo, mais uma vez, não cumpre Acordo de Greve. Desta vez, no Acordo
de 2015, em momento algum, na questão referente à incorporação das gratificações às
aposentadorias, estava previsto a Assinatura de Termo de Opção para fazer jus ao
recebimento da incorporação em três parcelas (2017, 2018 e 29019).

Diante da necessidade de opção imposta pelo governo, a Assessoria Jurídica
da FENASPS apresenta orientação para que os servidores da Carreira do Seguro Social
e da Carreira da Previdência Saúde e Trabalho assinem os Termos de Opção visando
às incorporações das respectivas gratificações de aposentadoria (GDASS, GDPSTe
GACEN), a fim de garantir o pagamento da primeira parcela, para os aposentados que
tiverem direito, já na folha relativa ao mês de janeiro de 2017.

Visando garantir o direito à vantagem obtida judicialmente e que seja superior
aos valores resultantes da incorporação decorrente das Leis referentes aos acordos de
greve de 2015, relativo à incorporação da GDASS, GDPST e GACEN, a Assessoria
Jurídica da FENASPS está preparando minuta de petição para que os sindicatos
estaduais entrem com ações pleiteando a declaração de nulidade da parte dos termos
de opção que estabelecem que o servidor abrirá mão de vantagens judiciais obtidas em
relação à tais gratificações de desempenho, uma vez que não consta tal previsão do
texto da lei. Cumpre salientar que foi protocolado requerimento administrativo pela
FENASPS para tentar retificar tal ponto, porém até o momento não houve resposta da
Administração.

É preciso esclarecer, ainda, que independente do êxito do pedido judicial
de declaração de nulidade da renúncia a vantagem obtida judicialmente, inserida nos
termos de opção, esta não tem efeitos retroativos, ou seja, todas as ações judiciais que
têm reconhecido o direito ao pagamento de diferenças para os aposentados, continuarão
tramitando normalmente, pois os valores devidos até dezembro de 2016 não serão
afetados.

Em outras palavras, mesmo que se admitisse a renúncia como válida, ela
teria efeitos para as diferenças devidas somente a partir de janeiro de 2017, em nada
alterando os valores devidos até dezembro de 2016.

Devemos esclarecer também que a grande maioria das ações judiciais
que estão tramitando na justiça tem obtido decisões que garantem somente as
diferenças nas gratificações de desempenho enquanto não havia avaliação de
desempenho para os servidores em atividade. A partir do momento em que passou a ser
realizada a avaliação de desempenho, os Juízes têm entendido, quase em sua totalidade,
que os aposentados somente têm direito a receber aquilo que está garantido em lei, ou
seja, 50 pontos, havendo uma chance muito remota de conseguirmos reverter esta
tendência. Assim, diante do que tem decido a grande maioria dos juízes, a renúncia em
nada afetaria as ações judiciais, uma vez que os efeitos daquilo que temos obtido na
Justiça não chegam até os dias atuais.

Finalizando, a orientação é para que os servidores que têm direito à
incorporação das gratificações, nos termos previstos, assinem o Termo de
Opção (GDASS, GDPST e GACEN), uma vez que a sua não assinatura faria com que
não houvesse a incorporação da parcela da gratificação prevista para janeiro de 2017.

Assessoria Jurídica da Fenasps

OBSERVAÇÃO: Para os aposentados e pensionistas que não foram
contemplados com a Incorporação das Gratificações previstas na Lei  13
324/16 (Acordo de Greve de 2015) prosseguem as ações judiciais cobrando
o aumento na pontuação para 80 pontos e também a integralidade da
pontuação de 100 pontos.

ORIENTAÇÕES SOBRE ASSINATURA DO TERMO DE OPÇÃO – GRATIFICAÇÕES E GACEN

SINDPREVS COBRA AÇÕES
DO MINISTERIO DA SAÚDE

O SINDPREVS-PR, encaminhou, em 12/10/16, documento à Chefia do Serviço
de Gestão Administrativa do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Paraná, fazendo
os seguintes questionamentos:
- Os servidores do Ministério da Saúde, alguns oriundos da Ex-FUNASA, decentralizados
ao Estado do Paraná e aos Municípios Paranaenses, são objeto de convênio entre a
União, Estados e Municípios;
- A Portaria 243, de 10/03/2015, em seu artigo 21, Parágrafo 1º estabelece o prazo de
3 (três) anos para celebração de novo Convênio entre o Ministério da Saúde e Secretaria
de Saúde para cessão de servidores públicos;
- Solicitamos a esta Chefia as informações a seguir:
1) Qual o número de servidores ativos do Ministério da Saúde que se encontram
descentralizados no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná?
2) Qual o número de servidores ativos do Ministério da Saúde que se encontram
descentralizados no âmbito dos Municípios Paranaenses?
3) Quantas e quais cidades são objeto de convênio com o Ministério da Saúde para
descentralização de servidores e qual o número de servidores em cada cidade?
4)  Em que situação se encontra o convênio de descentralização entre a União e o
Estado do Paraná (Secretaria Estadual de Saúde – Regionais de Saúde)
5) Em relação a Portaria 243 (10/03/2015), quais convênios de descentralização entre
a União e Municípios paranaenses estão terminando e quais os procedimentos e
prazos para suas renovações?

RESPOSTA ENVIADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Recebemos em 21/11/2016 os seguintes esclarecimentos enviados por Gislane Mari
França de Oliveira, Chefe do Serviço de Gestão Administrativa do MS/PR:

- De acordo com a Portaria nº 243/2015, que dispõe sobre a cessão dos servidores
públicos e ocupante de cargo efetivo do quadro de pessoal do Ministério da Saúde,
para atuação junto ao Sistema Único de Saúde, nos termos do artigo 20 da Lei nº
8.270/1991 em seu artigo 5 resolve:
Art. 5º Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal do
Ministério da Saúde e das autarquias e fundações públicas a ele vinculadas serão
cedidos, na forma desta Portaria, com ônus para o órgão ou entidade, sem prejuízo
dos direitos e vantagens do cargo efetivo, e ficarão subordinados administrativamente
ao órgão cessionário. (grifo não original)

-  A Secretaria de Estado da Saúde através do Grupo de Recursos Humanos Setorial,
reeditou em 15 de junho de 2016 a Informação nº 280/2016 que trata da Utilização do
Ponto Biométrico e cumprimento de Jornada de Trabalho encaminhada à todas as
unidades da SESA.

- Nessa Informação nº 280/2016 consta o Item SERVIDORES FEDERAIS COM
LOTAÇÃO NA SESA E CEDIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS PARA A SESA que trata
especificamente dos horários em que ocorram eventos/compromissos fora do local
de trabalho “cabe ao servidor comunicar aos encarregados do relógio, visando o
registro do evento no sistema para evitar desconto na sua remuneração. Esse registro
é muito importante e deve ser realizado com precisão pelos encarregados do relógio.
É o caso de reunião, viagens, licenças, férias.”.(grifo não original)

- Diante da informação podemos concluir que nos casos em que os servidores
deslocaram para realizar as atividades de campo como as elencadas as folhas 01 e
02 do Doc. Adm. n.º 100/2016 estão contemplados e esclarecido que o servidor deverá
comunicar ao encarregado do relógio para lançar a ocorrência com antecedência, já
que todas essas atividades tem programação antecipada, logo, não havendo a
necessidade de preencher o formulário de justificas do ponto biométrico.

- Temos conhecimento de outras unidades que utilizam controle biométrico, e todos
os servidores cedidos deste Ministério não tiveram nenhuma dificuldade no registro
através da leitura biométrica, esclarecemos que são servidores cedidos também, para
o Sistema único de Saúde, com a mesma jornada de trabalho/carga horária e mesmo
cargo de Guardas de Endemias e/ou Agente de Saúde Pública, que desenvolvem as
mesmas atividades, entre elas Supervisão, Monitoramento, Assessoria, atividades de
Entomologia e utilização de UBV e etc.

- Outro questionamento trata de Equipamento de Proteção Individual- EPI não temos
conhecimento do não fornecimento, estivemos em visita na Central de UBV no
município de Maringá, onde fomo informados que é fornecido todo o Equipamento de
Proteção Individual-EPI à todos os servidores que necessitam utilizar o equipamento
para desenvolverem suas atividades, não só aos servidores cedidos à Secretaria de
Estado da Saúde para alguns servidores cedidos ao SUS/Municipal onde a Prefeitura
tem dificuldades em fornece o referido equipamento.

- Esclarecemos nos foi fornecido pela Secretaria de Estado da Saúde e também pelas
Secretarias Municipais de Saúde, onde este Ministério mantém convênios para cessão
de servidores âmbito do Sistema Único-SUS, registro de fornecimento do Equipamento
de Proteção Individual – EPI nos moldes do item 6.6.1, Inciso “h” da NR-6 para fins de
atender a solicitação do Ministério Público do Trabalho através da Procuradoria
Regional do Trabalho da 9ª Região no Inquérito Civil nº 001038.2014.09.000-9.

- As outras reivindicações elencadas deverão ser tratadas e discutidas exclusivamente
com a Secretaria de Estado da Saúde não cabendo a este Serviço de Gestão
Administrativa opinar.

Anistiados obtém vitória
contra o governo

A FENASPS - Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde,
Trabalho, Previdência e Assistência Social, obteve importante vitória contra a Portaria Nº
05/2016 do Planejamento, que versa sobre a revisão da anistia da Lei 8878/94, no Ministério
do Planejamento, no Congresso Nacional, Ministério da Saúde, FUNASA, INSS e ANVISA,
na semana de 07 a 10 de Novembro do corrente onde, através da mobilização da Comissão
de anistiados da Fenasps conseguiram a reversão da Portaria.

Embora a reversão não atenda a todas as categorias anistiadas, entendemos
ter conseguido uma importante vitória com a publicação do Comunica Nº 557807 de 16/
11/2016, que somente atinge os trabalhadores anistiados até 2002. Os anistiados após 31
de dezembro de 2002, infelizmente, estarão atingidos pela Portaria Nº 05/2016.

A Fenasps juntamente com a Comissão de anistiados continua na luta para
que todos os servidores atingidos sejam abrangidos pelo Comunica Nº 557808.

Embora tenhamos conseguido esta vitória a luta não cessa aqui, o trabalho no
Congresso Nacional, Planejamento, Casa Civil, demais órgãos e nos Estados continua
para que nenhum servidor tenha seus direitos retirados.

A Mensagem 557807 com o Memorando Circular nº 35 de 17/11/2016  pode
ser conferida no site do sindicato: www.sindprevspr.org.br  - (Fonte: FENASPS)

Servidores do Ministério do Trabalho
em mobilização

O governo de Michel Temer, o usurpador, implementou grande desmonte no Seguro
e Seguridade Social. Além de extinguir o Ministério da Previdência, também transformou o
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apenas em Ministério do Trabalho (MT). Com o
sempre faz, o governo coloca como ministros pessoas que pouca afinidade tem com o
órgão que deveriam administrar, nomeia apenas para atender ingresses políticos, nem
sempre republicanos.

A atual estrutura do MT é insuficiente para atender a demanda da população, e a
FENASPS tem cobrado reiteradamente audiências com o Ministro Ronaldo Nogueira, que
é deputado federal do PTB do Rio Grande do Sul e, pelo que apuramos não tem autonomia
para negociar avanços para a categoria.

O m´mínimo que se espera de um ministro é que consiga, pelo menos, conhecer
seu ministério. Nos últimos anos, ocorreu espécie de ‘encantamento’ e nenhum ministro se
dispôs as negociar com os servidores do MT. A situação é a pior possível, faltam milhares de
servidores para recompor a perda de recursos humanos e muitos dos que lá estão, apesar
de resistirem por muitos anos, parece que decidiram buscar a aposentadoria porque a
conquista da greve de 2015, a incorporação da GDPST, amenizará as perdas futuras.

Como já dissemos, a FENASPS, logo no início de 2017, estará voltando a pressionar
por abertura de negociações efetivas que atendam as reivindicações da categoria.
Lembramos ser fundamental a mobilização nos locais de trabalho para que obtenhamos
sucesso em nosso pleito.

PLENÁRIA  ESTATUTÁRIA  DA  FENASPS
APROVA  PLANO  DE  LUTA

Mais de 150 delegados, representando 16 Estados da Federação participaram
da Plenária Estatutária realizada dias 10 e 11 de Dezembro de 2016 em Brasília. Foi
aprovado como Plano de Luta participar de todas as lutas contra a Reforma da
Previdência e a PEC da morte, a 55.

Foi definida a realização do próximo Congresso da FENASPS em maio de
2017.  A Fenasps vai realizar Encontros para compor o Coletivo Nacional de
Comunicação e de Formação política e sindical. Em breve estará disponível no site
o Relatório com as resoluções.
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Na história dos direitos e garantias fundamentais no Brasil, o dia 06/12/2016
ficará marcado. No Congresso começa a tramitar a proposta da Reforma da
Previdência através da Emenda Constitucional – PEC 287, talvez s maior contrarreforma,
termo para designar a subtração de direitos, jamais vista, desde que superamos a
ditadura militar e conquistamos com novos consensos e pactos o enfrentamento da
desigualdade social através dos compromissos firmados com a Constituição Federal
de 1988 (CF/88). Essa \Carta Magna, desde a sua conquista, sofre com seguidos
ajustes econômicos da ordem global econômica financeirizada associada a ortodoxia
neoliberal, parâmetros seguidos pelo Brasil desde os anos de 1990, até que em 2003,
a era petista subverte essa ordem com a adoção do neodesenvolvimentismo que, em
síntese, aposta no desenvolvimento econômico com a distribuição de renda pela via
do consumo.

As políticas de seguridade onde a Previdência Social foi cravada na CF/88 é
um fundamental sistema dinamizador da economia com a distribuição de renda do
fundo público, cuja maior expressão é o orçamento público. Nesse sistema estão a
Saúde, a Assistência Social e a Previdência, direitos sociais art. 6º, Título II que trata
das Garantias Fundamentais e do Título VIII sobre a Ordem Social. Um sistema
integrado com objetivos e desafios de universalidade de cobertura, equidade, erguido
sob a diversidade da base de financiamento sob um orçamento único. Entre os
paradoxos, está a desconsideração desse orçamento único, gerando o ‘mito do déficit’
que embasa a mentira do déficit nas contas da Previdência, com único objetivo de
desmontar conquistas sociais dos trabalhadores. São ‘assaltos’ ao orçamento único
da seguridade as desvinculações de receitas (DRUs) que retiram 30% desse
orçamento para outros fins(260 bilhoes), sonegações (Sinprofaz/2015 informa perda
de 103 bilhões), dívida ativa, desonerações para setores econômicos. Enquanto isso,
pagamento de juros da dívida levam 43% do orçamento público, destinações intocáveis
porque privilegiam o capital financeiro que hoje domina o mundo. Embora com tantos
desvios, Anfip (2014) informa históricos superávits do Orçamento da Seguridade: em
2013 de R$ 76,2 bilhões – em 2014 de R$ 53,8 bilhões e em 2015 de R$ 23,9 bilhões.

Desde maio/2016, com o denominado golpe jurídico-político e midiático, com
o afastamento da Presidente eleita e assumindo um Governo não emanado da vontade
do povo, temos recebido lastimáveis retrocessos nos direitos sociais, representados,
sobretudo pelas PECs 55 (Limite dos Gastos Públicos) agora associada a PEC 287
(Reforma da Previdência). As duas PECs da desigualdade são assustadoras pelos
desdobramentos que representam, a PEC 287 reestrutura todo o sistema previdenciário
de direitos do Brasil. Propõe uma idade única de 65 anos para acesso a aposentadoria
como condição à todos os trabalhadores(as) do país, desconsiderando a equidade
de gênero e dos contrastes entre áreas urbana e rural. Eleva os atuais 15 para 25 anos
de contribuição. A pensão por morte, hoje integral, deverá ser reduzida para 50% e
proíbe a possibilidade de acúmulo entre aposentadoria e pensão por morte. Tudo
isso atinge igualmente ao Regime Geral (RGPS) e Regime Jurídico (RJU). Na Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS, temos o Benefício de Prestação Continuada
(BPC). Direito social não contributivo destinado para idosos e pessoas com deficiência
que não conseguem trabalhar com renda familiar inferior a ¼ do Salário Mínimo. A
PEC 287 propõe que o BPC passe a ser reajustado pela inflação  e a idade seja
alterada parta 70 anos, hoje é de 65 anos (conquista do Estatuto da Pessoa Idosa).
Autora: Evania Maria Oliveira Severiano – Profª Drª Assistente Social do INSS,
Especialista em Estudos de Seguridade e Previdência Social.

O desgoverno de Temer, desde seu início, já deu provas da guinada neoliberal que
viria na economia e também no arrocho imposto pelas elites exploradoras e também por
um Congresso servil aos interesses do capital em detrimento do trabalho. A extinção do
Ministério da Previdência Social feriu de morte a Seguridade Social. Os ataques advindos
dessa mistura fascista pode ser visto tanto na PEC da Morte (55) quanto agora na PEC 287
(Reforma da Previdência), ambas as PECs de aspectos assustadores e porque não dizer
destruidoras das estruturas sociais necessárias ao povo brasileiro. Congelar gastos por 20
anos significa privar a população mais carente dos serviços básicos como Saúde, Educação
e Segurança, com reflexos nos transportes, moradia e trabalho. A precarização da PEC 55 é
vista como uma experiência neoliberal que atrasará o desenvolvimento do Brasil nos próximos
50 anos. A PEC 287 se encarregará de sepultar qualquer possibilidade de aposentadoria
digna ou de pensão suficiente para prover a subsistência de viúvos e viúvas. Nos estados do
Norte e do Nordeste, onde a expectativa de vida nem chega aos 70 anos, as aposentadoria
e pensões serão bens de curtíssima duração. Além desses ataques mortais, ainda há
deputados, senadores e megaempresários questionando a continuidade dos programas
sociais com Bola Família e cotas raciais e sociais na Educação e no Trabalho.

A situação por que passa o Brasil é surreal, não encontrando parâmetro mundial de
comparação. As mesmas elites que sempre governaram e sugaram as riquezas do País
estão com nova roupagem e conseguiram aliados entre setores que deveriam defender os
trabalhadores, centrais como Força Social, o movimento Vem Pra Rua (patinhos) e os
fascistas do MBL. E navegando na onda conservadora que assola o mundo estão ainda
mais vorazes do que nunca e querem ganhar mais dinheiro ainda, e desta vez, miram a
destruição de direitos sociais e trabalhistas, já que a terceirização é a pérola da vez, com
olhos grandes voltados ao filão dos serviços públicos, que já estavam sucateados na estrutura
e nos recursos humanos, e agora passarão a ser cobiçados por essa elite exploradora/
discriminatória. E ainda há colegas pregando a necessidade desta reformas por
desconhecimento das reais intenções dessa gente que quer destruir nossos avanços
conquistados através de muitas e históricas lutas.

Quando os trabalhadores reagem são impiedosamente atacados por fascistas
vestidos de policiais militares, que tratam diferentes: aqueles que defendem o governo
recebem flores e os que combatem recebem bombas, gás de pimenta e balas de borracha.

A exemplo do que já ocorreu em SP, na marcha contra a PEC 55, realizada em
Brasília no dia 29 de novembro, a extrema direita infiltrou propositalmente seus aliados que
fizeram todo tipo de vandalismo, queimando carros e destruindo prédios públicos, provocando
o caos na Esplanada. Confiram o texto abaixo:

Fascistas infiltrados atuaram como provocadores, instigando a polícia contra
ato pacífico em repúdio à PEC 55 realizado na terça, 29 de novembro

Felipe Porto é líder de um grupo de extrema-direita de Brasília. Há duas semanas, participou
da invasão do plenário da Câmara dos Deputados, pedindo intervenção militar no Brasil,

com gritos de “Viva Sérgio Moro!” Em novembro de 2015, ele e sua turma acamparam
na Esplanada dos Ministérios; na ocasião, foi flagrado com arma de fogo.

O Jornalista Rogério Tomaz Jr, do portal Viomundo publicou a seguinte matéria: “Por causa
desse fascistas infiltrados, a Polícia Militar do DF atacou os participantes da Marcha com Bombas de
gás, spray de Pimenta e agrediram a todos com violência desproporcional.  Eu estive em algumas
manifestações no #Fora Collor em 1992, quando tinha 16 anos, mas posso dizer que participo
efetivamente de atos públicos desde 1999. Após 17 anos acompanhando, cobrindo jornalisticamente ou
organizando protestos políticos nas ruas, a gente aprende a discernir os fatos. E o fato é que JAMAIS
houve em Brasília, nem nos tempos de #FHC, tamanha brutalidade da polícia militar do DF, que já é
conhecida por ser estupidamente truculenta e perfeitamente merecedora da alcunha de fascista.  Após
ver quase uma centena de vídeos e fotos, tenho duas convicções ABSOLUTAS.  Primeira: havia
muitos P2 infiltrados no ato. Segunda: estavam lá também os chamados “intervencionistas” — a turma
dos “bolsonazi”. E temos provas disso. Em sua página na rede social, o deputado federal Jorge Solla
(PT-BA) denunciou: 
“FASCISTAS INFILTRADOS NOS MANIFESTANTES”

Equipados para fazer vandalismo, com óculos contra gás e máscaras, e a camisa dos fascistas
que querem o golpe militar. Esta corja de fascistas se infiltrou no meio dos manifestantes contra a
#PEC55 para descaracterizar um movimento pacífico e que tem como único objetivo evitar que se
aprove a PEC que compromete o futuro da nação por 20 anos. Tá aí as imagens de um dos fascistas
que não deixam negar.

O fascista em questão é Felipe Porto, líder de um grupo de extrema-direita em Brasília. Ele foi
flagrado na manifestação contra a PEC 55, portando máscara contra gás, junto com outros “bolsominions”
disfarçados que atuaram como provocadores, instigando a violência policial. Há duas semanas (em 16
de novembro), ele fez parte do grupo que invadiu o plenário do Congresso Nacional, pedindo intervenção
militar no Brasil e gritando “Viva Sérgio Moro!”.
O fascismo está vencendo as batalhas recentes no Brasil e no mundo, mas a guerra da história, no
decorrer dos séculos, tem sido amplamente favorável aos sonhos e às lutas por igualdade, justiça e
liberdade efetiva.

Prova disso é que, enquanto a polícia se divertia sadicamente jogando centenas de bombas
(cada uma ao custo de R$ 800) sobre estudantes, o STF — em que pese sua participação no golpe que
nos levou à situação atual — decidiu que aborto até o 3° mês não pode ser considerado crime. Isso
contribui um pouquinho para o Brasil sair do século XIX neste tema e se aproximar de nações
“bárbaras”, como França, EUA, Canadá, Alemanha, Itália (onde fica o Vaticano) e outros 60 países no
mundo.

Os ataques fascistas do governo Temer
contra conquistas históricas dos trabalhadores

Contrarreforma da Previdência:
o Maior Golpe contra o Povo Brasileiro

• No caso dos servidores públicos, a proposta extingue a integralidade e a
paridade para homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de
45 anos na data de promulgação da PEC e que ingressaram antes da
Emenda Constitucional 41, de 2003. Quem está acima desses padrões
terá os seus direitos respeitados. Para ambos os sexos valerá a idade
mínima de 65 anos. Menos de 5% dos atuais servidores federais será
atingidos por esta Reforma.
• Os governos estaduais precisarão construir uma previdência complementar.
Será dados prazo de 2 anos de transição para isso.
• Idade mínima para a aposentadoria de 65 anos, para homens e mulheres.
• Fim da integralidade nas pensões. Nas pensões por morte, o valor pago
à viúva ou ao viúvo será de 50% da aposentadoria do morto com um
adicional de 10% para cada dependente. O valor pago será então igual a
60% no caso de um  dependente e de 100% no caso de cinco dependentes.
Essa cota não se reverterá para o parente ainda vivo quando o filho completar
18 anos de idade.
•Não será possível acumular pensão com outra aposentadoria ou pensão.
• Mínimo de 25 anos de tempo de contribuição, para todos.
• As novas regras valerão integralmente para homens até 50 anos e
mulheres até 45. Haverá medidas de transição para quem está acima dessa
faixa e ainda não preencheu as condições para se aposentar.
• Para essas pessoas, vale a regra de transição: aplica-se acréscimo de
50% sobre o tempo de contribuição que resta com base na regra antiga.
• As novas regras só passam a valer após o texto da reforma ser aprovado
pelo Congresso e promulgado.
• Por enquanto, os militares ficam fora da reforma. Novas regras virão em
projeto.
• Todos os que já recebem aposentadoria ou que já completaram as
condições para se aposentar, mas ainda não a solicitaram, terão os direitos
garantidos.
• Nenhum país foi tomado como referência para a elaboração da reforma,
mas que foram seguidos alguns padrões internacionais.
• O piso previdenciário permanece de um salário mínimo.
• Muda a fórmula de cálculo. A Previdência calculará média pelo histórico
salarial de contribuição. Sobre essa média, será aplicada essa taxa em vez
do fator previdenciário em vigor. Um contribuinte com 65 anos e 45 de
contribuição receberá como aposentadoria, 91% do salário. Para receber
o valor integral, de 100%, precisará ter 49 anos de contribuição.
• Nesse caso, parte-se de uma taxa de 76%, padrão do valor previdenciário.
Só quem ganha o mínimo já sairá com 100%.

PEC 287 – Reforma da Previdência
O que está no pacoteO que está no pacoteO que está no pacoteO que está no pacoteO que está no pacote

O preconceito e a desconstrução
da democracia

A crise política brasileira, fruto da arrogância das elites que, vencidas
nas eleições presidenciais de 2014, jamais aceitaram a derrota, avança
assustadoramente. Surgiu desta postura antidemocrática um preconceito que
levou a nação a um corte dualista, e qualquer manifestação contra ao golpe
parlamentar e o seu corolário imediatamente é associada a partidos de esquerda.

Ninguém pode mais exercer o seu direito de livre manifestação contra
as arbitrariedades do Governo e do Congresso nacional sem ser tachado de
‘esquerdista radical’ ou ser acusado de ter perdido a “boquinha”. É a negação
do bom debate e da boa política. Penso que pode até ser uma autodefesa
para quem apostou no golpe e agora se deu conta do que ganhou. Enquanto
isso, a instabilidade política aprofunda a crise econômica e atinge a todos.

O País assiste perplexo à crise estabelecida entre os poderes da
república, enquanto surge um questionamento: até que ponto pode um
presidente sem voto popular impor tantos sacrifícios aos brasileiros? Esse é o
enredo que custa tão caro ao País. Um cenário caótico que se agrava a cada
dia e nem os artífices do golpe, responsáveis por tudo isso, conseguem agora
resolver.

O que fazem os próceres da república que labutam em nome do povo?
Onde estão aqueles que negaram a democracia e mergulharem o país nesta
zorra? A criminosa invasão da Câmara dos Deputados no dia 16 de novembro
passado assim como a violenta repressão policial à manifestação dos estudantes
em Brasília no último dia 29 soam como um alerta a quem ainda acha que está
tudo bem. É hora de relevar diferenças e pensar no futuro do país. Neste
momento de crise profunda, o maior inimigo da democracia é o preconceito.

Em A Louca da Casa, Rosa Montero destaca que “os preconceitos nos
aprisionam, diminuem a nossa mente e nos idiotizam: e quando esses
preconceitos coincidem, como costuma acontecer, com as convenções da
maioria, eles nos transformam em cúmplices do abuso e da injustiça”. E eu
acrescentaria: cúmplices também da barbárie!
Jesualdo Farias – professor da Universidade Federal do Ceará (UFC)

SUPREMA VERGONHA NACIONAL
Numa decisão inédita, o dia 07 Dezembro, ficará marcado na história do País

como o dia em que os magistrados do Supremo Tribunal Federal,
envergonhadamente baixaram a cabeça para um gangster transvestido de Senador
da República. Se bem que naquele Congresso o que não falta é bandido condenado,
fazendo leis e retirando direitos da classe trabalhadora. Hoje somos todos reféns
desta quadrilha organizada, que condena à miséria o futuro de milhões de brasileiros.
O cantor, poeta e vidente líder da banda Legião Urbana, Renato Russo, compôs e
encantou gerações com a música QUE PAIS É ESTE?

“Nas favelas, no Senado
Sujeira pra todo lado
Ninguém respeita a Constituição
Mas todos acreditam no futuro da nação

Que país é esse?
Que país é esse?
Que país é esse?

No Amazonas, no Araguaia-ia-ia
Na baixada fluminense
Mato Grosso, Minas Gerais
E no nordeste tudo em paz

Na morte eu descanso
Mas o sangue anda solto
Manchando os papéis, documentos fiéis
Ao descanso do patrão

Que país é esse?
Que país é esse?
Que país é esse?
Que país é esse?

Terceiro mundo se for
Piada no exterior

Mas o Brasil vai ficar rico
Vamos faturar um milhão
Quando vendermos todas as almas
Dos nossos índios num leilão

Que país é esse?
Que país é esse?
Que país é esse?
Que país é esse?”

É a maior humilhação que o STF passa desde a Edição do Ato Institucional nº
5, editado pelo regime militar, se ampliarmos para os dias atuais é situação similar
no impeachment de Dilma e agora na referência que fizeram ao político alagoano
Renan que e réu em 12 ações no Supremo Tribunal Federal.

Um dia muito triste para todo nós que lutamos por justiça, que sonhamos com
o mundo melhor. Porém, como diz o poeta Cazuza: “mas se pensam que estou
derrotado saibam que ainda estão rolando os dados o tempo não para”.

VAMOS CONTINUAR NAS RUAS LUTANDO E MOBILIZANDO A POPULAÇÃO,
CONSTRUIR UMA GRANDE GREVE GERAL E DAR UM BASTA. À LUTA
COMPANHEIROS!

A imagem apenas traduzA imagem apenas traduzA imagem apenas traduzA imagem apenas traduzA imagem apenas traduz
o que a alma escancara.o que a alma escancara.o que a alma escancara.o que a alma escancara.o que a alma escancara.

As más companhias sem luzAs más companhias sem luzAs más companhias sem luzAs más companhias sem luzAs más companhias sem luz
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