
 
 

PLENÁRIA ESTADUAL DO SINDPREVS 
(Assembleia Geral Ordinária) 

DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2016  
Primeira Camada 08:00 horas-Segunda Chamada: 09:00 horas 

Auditório do SINDPREVS/PR  
Av. Jorge Casoni, 2575, Londrina, PR 

Com a discurso de buscar soluções a crise que passa o País, nem bem assumiu o governo, Temer vem adotando 
medidas que atacam direitos e conquistas dos trabalhadores, como a MP 726 que desmantelou a Previdência Social e 
transferiu o INSS para o Ministério do Desenvolvimento Social, e Medida Provisória 739, para fazer revisão nos 
benefícios por incapacidade de longa duração pagando um bônus aos Peritos Médicos, mas reduzindo a agenda de 
atendimento para permitir uma imoralidade que é pagar por um serviço extraordinário dentro do horário de trabalho, 
embora o MP-DF esteja investigando esta prática é importante que possamos acompanhar esta questão. E todos os 
servidores de outras áreas que tiverem algum problema com a execução das suas atribuições favor informar ao sindicato 
para que possamos tomar as providências cabíveis. 

Após publicar Medida Provisória fazendo intervenção na Educação Pública, Temer trama agora a aprovação da 
PEC 241.Esta Emenda Constitucional, além de congelar salários concursos e todos os investimentos públicos por 20 
anos, segundo a Procuradoria Geral da República é Inconstitucional porque interfere e fere a autonomia dos poderes, e 
não traz nenhum benefício a nação. A Contrarreforma da Previdência deste governo, quer aumentar para 65 anos a 
idade para os trabalhadores do setor público e privado se aposentarem, desvincula o reajuste dos benefícios do Salário 
Mínimo e estabelece a idade mínima de 70 anos para benefícios assistenciais. E na outra ponta o INSS, após exonerar 
todos os servidores dos cargos de responsáveis técnicos do Serviço Social e Reabilitação Profissional, está discutindo 
com a FIESP, com objetivo de fazer convênios para as Federações de Indústrias fazerem a reabilitação profissional do 
INSS. Ou seja todas as medidas que tomam caminham a passos largos para a terceirização dos serviços. 

Para fazer frente aos ataques os trabalhadores aprovaram a realização de Jornada de luta com Atos e 
manifestações dia 24 e 25 de outubro e INDICATIVO DE MOBILIZAÇÃO GERAL DIA 11 DE NOVEMBRO. Diante 
destas questões o SINDPREVS/PR convoca todos os servidores filiados para participarem de Plenária Estadual 
dia 05 de novembro que será realizada em Primeira Chamada a partir das 08:00 horas e, não havendo quórum, 
em Segunda Chamada às 09:00 horas, na Sede do sindicato, Av. Jorge Casoni, 2575, em Londrina, PR com os 
seguintes Pontos de Pauta: 
 
01) Informes;  
02) Avaliação de Conjuntura - Plano de Luta: 
- Reorganização Sindical; 
03) Prestação de Contas Exercício 2015 e Previsão Orçamentaria 2017; 
04) Eleição de Delegados à Plenária Estatutária da FENASPS; 
05) Assuntos Gerais. 
 

Orientamos a eleição dos representantes dos locais de trabalho e fazer contato nos telefones (43) 3326 1075 e 
(41) 3323 9389 para providenciar deslocamento até Londrina. 
 

Luiz Alfredo Gonçalves 
Pela Diretoria Colegiada do SINDPREVS 
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