
Órgão Informativo do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado do Espírito Santo 
Rua Barão de Monjardim, 190, Centro – Vitória/ES – CEP: 29010-390 – Tel: 2121-2600- 2121-2618 

Nº 238
JULHO A OUTUBRO DE 2021

4

JORNAL DO

FI
LI

AD
O

 À
 F

EN
AS

PS
 

E 
À 

C
SP

-C
O

N
LU

TA
S 9912325785/2014-DR/ES

Sindprev-ES

2 3CTC para aposentadoria, 
gratificações para 
aposentados e  
ação do Pasep

Contas aprovadas pela 
categoria: Sindprev-ES 
tem superávit de quase 
R$ 50 mil em 2020!

Sindprev reforça a luta 
pela democracia, em 
defesa da vida e contra 
a PEC 32

Governo Bolsonaro e Congresso se unem para 
cortar salário e demitir servidores e servidoras
Se a PEC 32 for aprovada será o fim do serviço público, o fim do SUS, da Previdência Pública e da Assistência 

Social. Por isso, é a hora de pressionar os parlamentares contra essa “reforma” administrativa

No dia 23 de setembro, a comissão especial que anali-
sa a proposta de reforma administrativa, enviada pelo 
governo Bolsonaro, aprovou o texto-base da PEC 32, 

por 28 votos a 18. 
A proposta aprovada contém dispositivo que estipula corte 

de salário de servidores em até 25% em caso de crise fiscal e a 
possibilidade de demissão por desempenho insuficiente.

Além disso, o texto aprovado da PEC 32 ampliou para dez 
anos o prazo para contratação temporária sem a necessidade 
de realização de concurso, um verdadeiro ‘cheque em branco’ 
para o aumento de apadrinhamentos e rachadinhas, e a sub-
sequente extinção dos concursos públicos.

Por fim, o relator da PEC da reforma administrativa, Arthur 
Maia (DEM-BA), reincluiu no texto a possibilidade da União, 
estados e municípios firmarem contratos de “cooperação” 
com órgãos privados para a execução de serviços públicos, 
inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a uti-
lização de recursos humanos de particulares. Isso abre as por-
tas para a terceirização irrestrita no Serviço Público.

A PEC segue para o plenário da Câmara dos Deputados. Lá, 
precisará de, no mínimo, 308 votos, dos 513 deputados, em 
votação em dois turnos, para ser aprovada. Se passar, o texto 
vai ao Senado e precisará de 49 votos, de um total de 81 sena-
dores, também com votação em dois turnos.

A meta é acabar com o serviço público 
As servidoras e servidores públicos vêm travando longas ba-

talhas nas últimas décadas. E os ataques do governo se intensi-
ficam cada vez mais, com o objetivo de acabar com os serviços 
públicos. Destacamos as lutas de 2019 para cá, contra a reforma 
da Previdência (EC 103/19), a PEC nº 186 (‘PEC Emergencial’), e 
agora contra a PEC 32, que é o desmonte do Estado Brasileiro e 
dos direitos sociais previstos na Constituição de 1988.

“Com essa proposta de reforma, o governo Bolsonaro pro-
põe o fim do serviço público, o fim do SUS, da Previdência Pú-
blica, da Assistência Social. É mais um ataque violento contra 
o serviço público, contra os servidores e contra a população. 
Mas a tramitação ainda tem pela frente votações nos plená-

Pressione os parlamentares contra a PEC 32
Pelo site do Sindprev: acesse o site do sindicato e no de-
staque acesse a matéria com os contatos dos parlamentares 
capixabas. Aí é só enviar a mensagem contra a PEC 32, pelo 
canal que for mais fácil para você.
Pelo Instagram do Sindprev: acesse a página 
@sindpreves, vá até a Bio. Clique no link e você terá 
acesso aos contatos de whatsapp dos parlamentares. 
Envie a sua mensagem contra a PEC 32.

rios, nas duas casas. Por isso, é fundamental reforçar a mobili-
zação agora, sobre os deputados e senadores, e reafirmar que 
quem votar a favor da PEC 32, não volta em 2022”, convoca a 
diretora do Sindprev-ES, Marli Brigida.
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Jurídico

Exigiram a apresentação de CTC para aposentadoria e 
você está com dificuldades? Procure o Sindprev-ES!

Muitos servidores têm sido sur-
preendidos com a exigência de 
apresentação, ao seu órgão de 

origem, da Certidão de Tempo de Contri-
buição (CTC) relativa ao período traba-
lhado na condição de celetista quando 
do requerimento de sua aposentadoria.

A estranheza decorre do fato de que, 
na grande maioria dos casos, esse tem-
po de serviço já havia sido averbado 
pela administração, tornando a entrega 
desse documento, de certo modo, des-
necessária.

Ocorre que, após a edição da Medida 
Provisória nº 871/19, convertida na Lei 
nº 13.846/19, esse procedimento passou 
a ser obrigatório. Essa foi uma medida 
adotada pelo Governo Federal com o 
intuito de evitar o cômputo de tempo 
de serviço sem a devida contribuição, 
bem como a contagem recíproca sem a 

O Sindprev tem obtido conquistas nas ações 
judiciais que pedem o pagamento integral das 
gratificações de desempenho (GDASS, GDPST, 
GDAMP, GDAPMP, etc.) para os servidores apo-
sentados proporcionalmente, de todos os órgãos.

As servidoras e os servidores aposentados 
proporcionalmente que ainda não entraram 
com o processo devem procurar o sindicato 
com urgência.

Entenda! No ano de 2008 o governo, que 
pagava integralmente essas gratificações, re-
solveu reduzir o seu pagamento, limitando-o 
à proporção da aposentadoria. Ou seja, o servi-
dor aposentado proporcionalmente, que rece-
bia 100% do valor do ponto, passou a receber 
o valor de cada ponto na mesma proporção de 
sua aposentadoria.

O Sindprev obteve vitória em ação coletiva e 
outras vitórias em ações individuais. 

Sindprev conquista 
pagamento integral das 

gratificações de desempenho 
aos aposentados

O que se busca com a ação do Pasep?
Nesse processo, o Sindprev pede o pagamento da diferença da correção 

monetária na conta vinculada ao PASEP. Durante anos, o Banco do Brasil 
(gestor do PASEP) fez repasses menores do que o devido, não repondo se-
quer a inflação do período, e causando enormes prejuízos aos servidores.

Geralmente após a aposentadoria, quando o servidor buscava o 
saque de valores depositados e aplicados durante anos, encontrava 
valores irrisórios.

A ação do Sindprev-ES (nº 5018233-96.2020.4.02.5001), que foi ajuizada 
para todos os filiados e filiadas ao sindicato na data de 07/08/2020, visa 
corrigir este problema e ressarcir os servidores dos prejuízos acumulados 
ao longo dos anos.  

emissão da CTC correspondente.
Em que pesem as justificativas para 

a mudança, na prática, essa exigência 
tem tornado o processo de concessão 
de aposentadoria mais moroso e traba-
lhoso, já que o tempo para obter essa 
certidão junto ao já sobrecarregado 
INSS é bastante considerável.

“Se você está com alguma dificul-
dade durante esse processo, procure o 
sindicato para que possamos avaliar as 
medidas administrativas e/ou judiciais 
cabíveis”, orienta o coordenador da Se-
cretaria de Assuntos Jurídicos do Sind-
prev-ES, José Carlos Candeias.

O ponto positivo é que, assim como 
é possível averbar o tempo de serviço 
celetista perante o Regime Próprio, é 
igualmente possível averbar o tempo de 
serviço prestado ao serviço público pe-
rante o Regime Geral.

Se você possui mais de 35 (trinta e 
cinco) anos de trabalho enquanto em-
pregado/servidor público, pode pedir ao 
seu órgão a emissão da respectiva CTC 
e, quem sabe, postular um outro benefí-
cio previdenciário junto ao RGPS.

Pasep: ações foram suspensas 
 em todo o Brasil por ordem do STJ

O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão em todo o 
território nacional das ações individuais e coletivas do Pasep.

Com a suspensão dos processos, o STJ busca unificar entendimento 
sobre uma série de pontos importantes sobre a matéria e que geram 
divergência em todo território nacional. Em suma, a suspensão tem o 
objetivo de evitar recursos que podem ampliar, em muito, o tempo de 
tramitação dos processos.

Ao suspender a tramitação, o ministro ressaltou que estariam em 
trâmite em todo o país mais de 35 mil ações relacionadas ao Pasep.
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Gestão responsável: Sindprev-ES tem 
superávit de quase R$ 50 mil em 2020

Mantendo o seu compromisso com a transparência 
e a boa gestão, a diretoria do Sindprev-ES realizou 
a assembleia geral para apreciação do balanço pa-

trimonial do sindicato, relativo ao exercício de 2020. A as-
sembleia ocorreu no dia 3 de julho de 2021, na Rua Barão de 
Monjardim, 218, no Centro de Vitória. 

Conforme o balanço, o sindicato teve um superávit (arrecada-
ção menos despesas) de R$ 48.960,24 em 2020. Após a apresen-
tação e apreciação do balanço, a categoria votou e aprovou as 
contas do Sindprev-ES.

“Prestar contas aos filiados e filiadas é fundamental e reforça 
o compromisso da direção do Sindprev-ES com a transparência, 
democracia e responsabilidade”, destacou o coordenador da Se-
cretaria de Administração do Sindprev-ES, Willian Aguiar Martins.

Em assembleia geral, categoria aprova as contas do sindicato 

Acesse o site www.sindprev-es.org.br e confira o balanço patrimonial do sindicato, relativo ao exercício de 2020.

Sindprev-ES retoma o atendimento presencial, mas com segurança
O funcionamento segue em horário especial, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. 

A pandemia não acabou, por isso cuide de você e dos outros!

No mês de julho, o Sindprev voltou a realizar atendimentos 
presenciais, na sede do sindicato, em Vitória. O atendimento 
está sendo feito em horário especial, devido à pandemia de 
Covid-19: de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. O atendi-
mento remoto continuará sendo realizado nos mesmos dias 
e horários do presencial.

O sindicato segue os protocolos de segurança sanitária para 
proteger os seus trabalhadores e trabalhadoras e os filiados e fi-
liadas. Portanto, ao ir à sede do Sindprev, o uso de máscara de 
proteção facial e de álcool para higienização das mãos são obri-
gatórios, e também é necessário manter o distanciamento social.

JURÍDICO
O setor jurídico também voltou a realizar atendimentos pre-

senciais na sede do Sindprev, às quartas-feiras, a partir das 14 
horas, mas apenas com agendamento prévio, que deve ser feito 
pelo telefone (27) 2121-2600. O atendimento por telefone ou te-
leconferência continua, às terças e quintas, das 10 às 12 horas, 
também por meio de agendamento no mesmo telefone.

Já fez o seu recadastramento? 
O recadastramento dos filiados e filiadas ao Sindprev-ES 

continua. A medida tem o objetivo de atualizar os dados e os conta-
tos da categoria junto ao sindicato. 

Se você mudou de endereço ou trocou o número do seu telefone e 
não informou ao sindicato, entre em contato pelos telefones: (27) 2121-
2613, 2121-2600 e 2121-2604, das 9 às 15 horas, de segunda a sexta e infor-
me as mudanças. 

Você também pode enviar as mudanças pelo  
e-mail: organizacao@sindprev-es.org.br 

Sindprev-ES nas redes sociais!
Para ficar cada vez mais próximo 

da categoria, o sindicato investe nas redes so-
ciais. Acesse @sindpreves no Instagram ou 
www.facebook.com/Sindpreves/ siga o sindi-
cato e fique por dentro das atividades! Confira 
também o canal do Sindprev-ES no Youtube, 
inscreva-se e ative o sininho para receber as 
notificações sempre que houver uma novidade.

Confira os contatos do sindicato:
Geral – (27) 2121-2600
Organização – (27) 2121-2613
Administração e Finanças – (27) 2121-2604
Emails:organizacao@sindprev-es.org.br, 
financeiro@sindprev-es.org.br e juridico@sindprev-es.org.br .
Contatos da diretoria do sindicato: (27) 98128-8313 e  
(27) 99266-4311. Whatsapp do Sindprev-ES: (27) 99311 0450
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No Grito dos Excluídos, Sindprev-ES 
reforça a luta contra a Reforma 

Administrativa e em Defesa da Vida
Além de cobrar participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda, 

o ato engrossou a luta pelo Fora Bolsonaro e em defesa da democracia

O Sindprev-ES marcou presença no Grito dos Excluídos, 
que tomou as ruas de Vitória, no dia 7 de setembro. 
A manifestação, criada pela Igreja Católica, também 

contou com a organização de outras entidades religiosas e 
com a participação de movimentos sociais e sindicais. 

Na sua 27ª edição, o Grito dos Excluídos teve como pau-
tas a participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho 
e renda. Mas também reforçou a luta pelo Fora Bolsonaro, 
contra a Reforma Administrativa e em defesa da democracia.

“O 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil, 
é para reafirmar que todos os símbolos nacionais são nossos, 

inclusive o dia da independência, que é do povo brasileiro. É 
um momento também para reafirmarmos o valor da demo-
cracia, que é o melhor instrumento para incluir os que estão 
excluídos. Esse movimento também luta pelo impeachment 
de Bolsonaro. Já passou da hora de tirar Bolsonaro, porque 
ele está desrespeitando a Constituição. Ao invés de feijão, 
eles querem arma para população”, denunciou a diretora do 
Sindprev-ES Marli Brigida.

O ato teve concentração na Praça Getúlio Vargas, no Cen-
tro de Vitória, e seguiu pela Avenida Beira Mar, em direção à 
Prefeitura de Vitória, onde foi finalizado.

O Sindprev-ES busca parcerias e oferece convênios aos filiados e filiadas. São diversos benefí-
cios, como descontos em serviços de saúde, em graduação, pós-graduação, escolas de idiomas, 
acesso a espaço de lazer e outros. Acesse o site www.sindprev-es.org,br ou as redes sociais do 
sindicato e saiba mais!

Filiados ao Sindprev-ES têm benefícios! 


