
INSS, SAÚDE, TRABALHO E ANVISA

         trabalho que é feito pelo INSS é de interesse de toda a sociedade: trabalhadoras e
trabalhadores do setor público e do setor privado, ativos e aposentados, idosos, idosas, pessoas
com deficiência e a população em geral.   
      Sabe por quê? Porque é através dele que são concedidos, para quem paga e atende as
exigências, 04 tipos de aposentadorias (por idade, invalidez, contribuição e especial), 03 tipos de
auxílios (doença, acidente e reclusão), 02 tipos de salários (maternidade e família), 01 tipo de
pensão (por morte). São concedidos, também, para quem tem direito, o BPC/LOAS (benefício de
prestação continuada). Esse benefício, pago pela sociedade,  é para idosos, idosas, pessoas
com deficiência que atendem os requisitos e não têm condições de se manterem por conta
própria ou com ajuda da família. É concedido, ainda, o seguro defeso, para pescadores e
pescadoras no período em que são proibidos de pescarem, para a preservação da espécie.  
Vale lembrar que são esses direitos que movimentam a economia de muitos municípios e
sustentam milhões de famílias. São esses direitos que estão sendo negados para quem tem
direito ou cassados de quem os recebe.  
      Mas o que fez o Governo? Sucateou de vez e está destruindo as agências e os serviços
prestados pelo INSS!  Reduziu ao extremo o número de funcionários e apesar da propaganda
enganosa, não oferece as condições para realização do atendimento através de telefone e
computador.  
      O desespero é grande e a situação é desumana, pois milhares necessitam de seus direitos
ou vivem de suas aposentadorias e benefícios assistenciais há muitos anos e não tem condições
de trabalhar ou de se manterem! Mas, de forma brutal, o Governo Temer está acabando com
tudo e para iludir a população diz que está acabando com as filas e com a fraude no INSS e que
tudo será mais ágil.  
      O Sindprev-ES já denunciou toda essa situação para o Ministério Público do Trabalho e
Ministério Público Federal.  
      Assim como acabou com os direitos trabalhistas contidos na CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho) e na Constituição Federal, através da Reforma Trabalhista, que está em vigor desde
novembro de 2017, o governo tentou acabar com os direitos previdenciários e assistenciais,
através da Reforma da Previdência, mas não conseguiu. 

Governo impõe Reforma da Previdência  
na marra e prejudica a população! 

FIQUE DE OLHO!  

Diga NÃO à Reforma da Previdência, pois se o

governo está acabando com o INSS e com os direitos

na marra, se conseguir aprovar a Reforma da

Previdência os ataques sobre a população serão

ainda mais brutais.

O Governo está
acabando com
os direitos da

população e de
quem trabalha!REAJA! Essa luta é nossa!

o

SOB ATAQUES



Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e
Anvisa: a Política de Destruição do Governo é a
mesma, vem de longe e atende aos banqueiros!

       Esses ataques vêm de longe, mas se intensificaram no Governo Collor, que em nome da
modernidade fez um verdadeiro desmonte. Prosseguiram no Governo Fernando Henrique, com
a reforma da previdência e a reforma administrativa. Continuaram, ainda, nos governos de Lula
e Dilma, que, também fizeram a reforma da previdência e criaram o Funpresp (fundo de
previdência do servidor público). Esse fundo tenta forçar os servidores e servidoras a aderirem
à previdência privada, para favorecer os banqueiros e fundos de pensão.  
       Para favorecerem os laboratórios e empresários da saúde, inclusive, estrangeiros, fizeram
o desmonte do Ministério da Saúde, fragmentaram e enfraqueceram suas ações, prejudicando
a população e os servidores e servidoras. E tentam fazer o mesmo com a Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária). 
       O Governo Temer acelerou a retirada desses direitos! Acabou com o Ministério da
Previdência, atacou o Ministério do Trabalho, impôs a Reforma Trabalhista e quer acabar com a
Justiça do Trabalho!  
       Os trabalhadores e trabalhadoras desses ministérios e da Anvisa têm lutado muito contra a
política de desmonte e destruição imposta pelo Governo. 

TUDO PARA FAVORECER OS BANQUEIROS  
E GRANDES EMPRESÁRIOS!

Preste bem atenção em
quem você vai votar

nessas eleições!  
Muitos dos candidatos
a presidente que estão
aí, principalmente os

dos partidos que
apoiam o Governo,

estão pregando
abertamente que vão

acabar com o
Ministério do Trabalho

e fazer a reforma da
previdência, dentre
outras medidas de

destruição dos
serviços públicos,

penalizando ainda mais
a população./Sindpreves

       O que o Governo Temer e seus aliados estão fazendo  é
atender as exigências dos banqueiros e grandes empresários.
Esses só visam o lucro e desejam que a saúde, educação,
previdência e assistência social, segurança, dentre outros
direitos e serviços públicos, passem a ser explorados pelo setor
privado. Ou seja, pelos banqueiros, empresários e latifundiários.
Eles têm os mesmos interesses e, muitas vezes, os mesmos
negócios articulados. Ao mesmo tempo que são donos dos
bancos, são também donos das terras e das empresas.  
       E eles querem continuar esse "serviço" após as eleições de
outubro. Por isso, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde,
Trabalho e Previdência Social no Estado do Espírito Santo
(Sindprev-ES) e a FENASPS (federação à qual o sindicato é
filiado) estão na luta Em Defesa dos Direitos de Todos os
Trabalhadores e Trabalhadoras, Contra a Terceirização e
Privatização dos Serviços Públicos, Em defesa do Concurso
Público, por Melhores Condições de Trabalho, Plano de Carreira
e Reajuste Salarial. 

FIQUE DE OLHO!  


