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LUTO: BRASIL TEM MAIS DE 115 MIL MORTOS PELA
COVID-19 E FIM DA PANDEMIA ESTÁ LONGE
Mesmo diante dessa tragédia, governo Bolsonaro insiste em atacar as servidoras e servidores públicos, tão
importantes no combate à pandemia e às suas consequencias

D

esde o começo da pandemia, as atitudes do governo
Bolsonaro assombraram o Brasil e o mundo. Foram
falas absurdas desrespeitando as pessoas. Foram atos
irresponsáveis, como negar a ciência, estimular aglomerações, não usar máscara e desestimular o uso da mesma,
defesa e divulgação de medicamentos e procedimentos sem
comprovação científica e retenção dos recursos financeiros
para combate à Covid, que têm sido liberados a conta gotas
para o Ministério da Saúde, estados e municípios.
“Todo esse descalabro do governo federal, junto a governadores, prefeitos e demais autoridades que negaram a
gravidade da pandemia gerou esse resultado de mais de 115
mil mortes e mais de 3 milhões de pessoas contaminadas.
O pior é que não acabou. E esse número tende a subir mais,
infelizmente. Isso é fruto de toda essa irresponsabilidade do
governo que aproveita a pandemia para atacar os servidores
e beneficiar os banqueiros e grandes empresários”, denunciou o diretor do Sindprev-ES, Willian Aguiar.
Para o coordenador da Regional Norte II, Himilco Affonso
Borgo, Bolsonaro não tem condições de ser presidente. “Eu
não faço parte do time desse governo federal, mas quando
o Bolsonaro ganhou, pedi a Deus para ele melhorar e fazer
o bem para a população, mas o bicho tá pegando. Ele falou
que era resfriadinho, e agora temos milhões de contaminados e milhares de mortos. Ele não tem capacidade, não estava preparado para ser presidente da república. Ganhou com
aquelas mentiradas todas”, apontou Borgo, que fez questão
de dizer. “Eu estou fazendo a minha parte, andando com a
minha máscara e só vou na rua quando necessário mesmo”.

Servidores e serviço público na mira:
“parasitas” e “granada”
Um dos setores mais atacados pelo governo Bolsonaro
durante a pandemia foi o do serviço público e seus trabalhadores e trabalhadoras.
Além de proibir reajuste salarial do funcionalismo por
dois anos, o governo buscou colocar a população contra
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Vitória em processo
judicial e novidades
sobre ações na Justiça
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os servidores e servidoras. “Não podemos nos esquecer do
Paulo Guedes, ministro da economia, que nos chamou de
parasitas. Logo ele, que é investigado na Operação Greenfield, da Polícia Federal, por fraudes que chegam a R$ 1
bilhão em fundos de pensão, como Previ, do Banco do Brasil, Funcef, da Caixa, a Petros, da Petrobras. Guedes disse
ainda, em plena reunião ministerial, que tinha colocado a
granada no bolso do inimigo, ao deixar os servidores dois
anos sem reajuste salarial. Ele se referiu aos servidores
públicos como inimigos. Eles estão aproveitando a pandemia para lançar várias granadas contra os servidores, dizimar os povos indígenas e aumentar a dívida pública em
trilhões, de forma fraudulenta”, denunciou a diretora do
Sindprev-ES, Marli Brigida.
O governo tentou e tenta, ainda, reabrir as agências
da previdência social (APSs) mesmo com a pandemia em
crescimento e o governador quer reabrir as escolas. “Uma
irresponsabilidade que combatemos com muita luta, além
de buscar proteção para toda a categoria”, destacou Marli.

Saiba mais sobre as
ações do Sindprev-ES
durante a pandemia
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Sindprev-ES
homenageia as
vítimas da Covid-19

Jurídico

Sindprev conquista vitória em ação da
proporcionalidade da GDASS do INSS

O

Sindprev-ES foi vitorioso na ação coletiva que pedia o
pagamento integral da GDASS para as servidoras e os
servidores do INSS aposentados proporcionalmente.
“É uma vitória importante. A decisão favorável determina a integralização do valor mensal no contracheque e o
pagamento das diferenças devidas desde 2008, para as servidoras e os servidores filiados ao sindicato naquele ano”,
explicou o coordenador da Secretaria de Assuntos Jurídicos
do Sindprev-ES, Jose Carlos Candeias.
Relembre o caso: no ano de 2008 os servidores com aposentadoria integral e proporcional recebiam a GDASS no mesmo valor (equivalente a 60 pontos). No decorrer do ano de
2008, o valor da GDASS dos aposentados proporcionalmente
foi reduzido para a mesma proporção da aposentadoria.
Aqueles servidores que não estavam filiados no ano de 2008,

Confira informações sobre a contagem
de tempo insalubre para fins de abono
de permanência!
O Sindprev-ES entrou com diversas ações pedindo
o pagamento do abono de permanência em razão do
exercício de atividade insalubre por parte dos servidores e servidoras. Mas parece que depois de toda a pressão da justiça – com julgamento favorável de dezenas
de ações – os órgãos responsáveis passaram a conceder o abono de permanência pela via administrativa.
Com o parecer favorável os órgãos deverão calcular as diferenças para pagamento das parcelas
retroativas. Uma vez informados dos valores, os
servidores e servidoras poderão entrar com o pedido judicial de pagamento.
O jurídico está de prontidão para atender os
trabalhadores e trabalhadoras e entrar com essas
ações na justiça.

também podem ingressar com ação. Basta enviar a documentação completa para o e-mail: juridico@sindprev-es.org.br.

Proporcionalidade da GDPST
O sindicato também tem ajuizado ações individuais para
as servidoras e os servidores aposentados proporcionalmente dos demais órgãos (Ministério da Saúde, Funasa,
DRT e Anvisa), pleiteando o pagamento integral das gratificações de desempenho.
Vários processos já transitaram em julgado com resultado
favorável, havendo inclusive processos em fase de execução.
Se você é servidor ou servidora e recebe aposentadoria
(ou pensão) proporcional também tem direito a entrar com
a ação. Basta enviar a documentação completa para o e-mail: juridico@sindprev-es.org.br.

Sindprev entra com ação na justiça para
cobrar valores do PASEP
O sindicato entrou com ação coletiva em favor dos seus filiados e filiadas pleiteando o pagamento das diferenças de correção do PASEP.
Entenda o caso: todos os trabalhadores e trabalhadoras admitidos no serviço público entre 1970 e 1988 possuem um número
de PASEP. Nessa conta, a União depositava valores mensais, cuja
administração ficou a cargo do Banco do Brasil.
Quando o servidor era autorizado a sacar o valor da sua conta
de PASEP, geralmente por ocasião da sua passagem para a inatividade, deparava-se com um valor inexpressivo, muito inferior ao
que realmente tinha direito. Isso porque os bancos não repassam
corretamente os valores que, por Lei, pertencem aos servidores.
Diante dessa injustiça, o Sindprev-ES resolveu mover uma
ação coletiva para que os servidores e servidoras possam receber integralmente aquilo que têm direito.

Durante a pandemia, Sindprev atende via telefone, e-mail e teleconferência
ATENDIMENTO GERAL – De segunda a sexta, das 09 às 15h:
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
A categoria também pode entrar em contato com a diretoria
do sindicato pelos seguintes telefones: (27) 98128-8313, (27)
99266-4311. Os filiados e filiadas também podem entrar em
contato pelo grupo de WhatsApp. Para participar do grupo é
preciso entrar em contato com a diretoria, por meio de um

dos contatos informados, e solicitar a participação.
ATENDIMENTO JURÍDICO – Realizado via telefone e
teleconferência. Os advogados estão atendendo nos seguintes
dias e horários: terças e quintas – das 10 às 12 horas; quartas –
das 14 às 16 horas. Agendamentos: (27) 2121-2600.
Havendo necessidade de enviar documentos, envie
para: juridico@sindprev-es.org.br. Não sendo possível o
envio por e-mail, os documentos devem ser enviados via
Correios para o seguinte endereço: Avenida Nossa Senhora
dos Navegantes, nº 955, sala 1306, Enseada do Suá, VitóriaES, CEP: 29.050-335.

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado do Espírito Santo (SINDPREVES) | Edição: Diretoria do Sindprev-ES |Edição Nº 236 | Ilustrações: Marlon Ludovico
FILIADO À FENASPS E À CSP-CONLUTAS

ENDEREÇO: Rua Barão de Monjardim, 190, Centro – Vitória - ES. CEP: 29.010-390 - Tels: (27) 2121-2600 - 2121-2618| www.sindprev-es.org.br | organizacao@sindprev-es.org.br
O conteúdo dos textos publicados neste informativo é de inteira responsabilidade da diretoria executiva do Sindprev-ES. E os artigos assinados, responsabilidade dos seus autores.

2

Durante a pandemia, Sindprev-ES
reforça a luta!
O sindicato cobrou a distribuição EPIs, álcool gel, a dispensa de servidores acima de 60 anos, de pessoas
portadoras de problemas e doenças mais vulneráveis ao coronavírus, servidores com filhos de até seis
anos de idade e a vacinação dos servidores contra a gripe

D

esde o começo da pandemia, o
Sindprev-ES tomou medidas para
proteger a categoria. O sindicato
encaminhou ofícios aos órgãos cobrando
medidas protetivas aos servidores e servidoras e o respeito às determinações da
Organização Mundial de Saúde (OMS) e
das entidades de saúde.
A Fenasps também cobrou a adoção de
medidas protetivas aos servidores e servidoras ao INSS, Ministério da Economia e
da Saúde. E lutou contra os ataques dos
patrões que queriam expor a categoria
aos riscos.
A federação ainda realizou diversas rodas de conversa (lives) para manter os servidores e servidoras informados.

Sindprev cobra EPIs e liberação de
servidores no grupo de risco

Logo no começo da pandemia, o Sindprev-ES cobrou dos
chefes do MS, INSS e MTE, por meio de ofício, medidas protetivas aos servidores e servidoras para que pudessem desempenhar suas atribuições com segurança.
O sindicato cobrou a distribuição imediata de equipamentos de proteção individual (EPIs), álcool gel, a dispensa de
servidores e servidoras acima de 60 anos e de pessoas portadoras de problemas e doenças mais vulneráveis ao coronavírus, bem como de servidores e servidoras com filhos e filhas
de até seis anos de idade. Cobrou, ainda, a vacinação dos
servidores e servidoras contra a gripe.

Durante a pandemia, Sindprev-ES tem
realizado reuniões e assembleias onlines
para definir as ações do sindicato em
defesa da categoria

“Agimos com rapidez para dar proteção à categoria. Lutamos juntos à Fenasps e demais sindicatos do Brasil contra
os ataques do governo e dos patrões à classe trabalhadora.
Lá no começo, vendo o que acontecia em países da Europa
e outros locais, o governo federal deveria ter liderado uma
grande união, com governadores, prefeitos, sociedade, para
fazermos um isolamento sério, eficaz, responsável. Com políticas de preservação de empregos e renda. Se tivéssemos
seguido esse caminho, estaríamos com a situação controlada. Evitaríamos dezenas de milhares de mortos. Evitaríamos sofrimentos, enquanto aguardamos uma vacina ou tratamentos mais eficazes, mas o governo seguiu o caminho
do confronto, de aproveitar para ‘passar a boiada’, como o
ministro do meio ambiente falou na reunião. E o resultado
é essa tragédia que estamos vivendo”, apontou o diretor do
Sindprev Willian Aguiar.

Sinpdrev-ES aciona a Justiça contra a reabertura
das agências do INSS
O sindicato entrou com uma Ação Civil Pública buscando a suspensão da reabertura das agências do INSS.
O objetivo é resguardar a saúde das servidoras, dos servidores e da população que correm risco com a ameaça
do coronavírus.
A maioria dos servidores e servidoras do INSS pertence
ao grupo de risco. Mais da metade tem idade superior a 60
anos, fora outros problemas de saúde como hipertensão,
câncer, cardiopatias, asma etc.
Para o retorno das atividades, a presidência do INSS estabeleceu uma série de procedimentos de segurança, que
também não foram atendidos. “Não bastasse a maior parte dos servidores estar no grupo de risco, o que já é preocupante, o INSS não cumpriu as regras que ele mesmo
estabeleceu para a reabertura. Não há equipamentos de
segurança, álcool em gel, máscaras, divisórias ou marcações adequadas nas agências. Isso motivou a instituição a

prorrogar o trabalho remoto e o retorno dos atendimentos
presenciais nas agências”, apontou o coordenador da Secretaria de Condições de Trabalho do Sindprev-ES, Francisco dos Santos Filho, o Chiquinho.
A decisão do juiz indeferiu o pedido de liminar, entendendo que os estudos apresentados pelo INSS, e que fundamentam os protocolos a serem observados para a reabertura das APSs, são condizentes com a situação atual de
combate à pandemia e, ao menos no momento, não vê
justificativa para intervenção do judiciário.
“Não é o que pensa o sindicato e o que demonstra o
número de pessoas mortas e contaminadas no Brasil e no
Espírito Santo. Um dos estados com o maior índice de pessoas mortas. E tanto é assim que, graças à pressão da Fenasps e sindicatos filiados e da categoria, mais uma vez o
governo prorrogou a reabertura das APS para 31 de agosto
ou 8 de setembro”, informou Chiquinho.
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Sindprev-ES em luto!
Sindicato homenageia os mais de 115 mil mortos e mortas no Brasil. E, em especial,
aqueles e aquelas que deram suas vidas trabalhando e lutando pela Saúde,
Trabalho, Previdência e Assistência Social

N

este momento de muita insegurança, medo, temor,
tristeza e dor pelo qual passa a humanidade, o Sindprev-ES presta homenagem a todos e todas que partiram, especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras, da
ativa e aposentados, aposentadas que perderam suas vidas
vítimas da Covid-19 ou por doenças que se agravaram em
virtude do momento em que estamos vivendo.
E no momento em que prestamos essa homenagem e
nos solidarizamos com suas famílias, parentes, amigos,
amigas e colegas de trabalho, não podemos deixar de registrar que quem está provocando esta mortandade no
Brasil e no mundo não é só o Coronavírus 2019, são as
décadas de desrespeito à vida das pessoas, de destruição
da natureza e da saúde, de desvalorização e desmonte de
conquistas históricas do povo brasileiro, como o Sistema
Único de Saúde – SUS e a Seguridade Social (Saúde, Previdência e Assistência Social).
Se as nossas riquezas naturais, o dinheiro arrecadado e
extraído de diversas formas dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país fossem aplicados, investidos nos serviços públicos, nas políticas sociais, no desenvolvimento
da saúde, educação, ciência e tecnologia, moradia, saneamento básico, cultura, lazer, trabalho digno e valorizado,
não estaríamos hoje com mais de 115 mil pessoas mortas
e milhões de pessoas contaminadas.
Essa dolorosa realidade só demonstra que o Sindprev
está certo quando faz a defesa intransigente, em todos os
momentos e em todos os governos, dos direitos dos traba-

Cruzes na Praia da Costa, em Vila Velha, em memória das vítimas
da Covid-19. Sindprev-ES participou do ato

lhadores, das trabalhadoras, do povo brasileiro e de todos
os povos do mundo. Só a luta garante a vida com dignidade.
Aos familiares, amigos e amigas nossa solidariedade. E aos trabalhadores e trabalhadoras da Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social que partiram
nossa eterna gratidão pela contribuição que com o seu
trabalho, deram à humanidade!

Sindprev inicia recadastramento dos filiados e filiadas
A medida tem o objetivo de atualizar os contatos da categoria junto ao sindicato. O recadastramento começa em agosto e as funcionárias
do Sindprev-ES Danielly Serra, Carmem Saraiva e
Vilma Santos vão fazer a ligação e confirmar os
endereços residencial e eletrônico (e-mail) dos
filiados e filiadas.
Se você trocou o número do seu telefone e não
informou o sindicato, entre em contato pelos telefones: (27) 2121-2613, 2121-2600 e 2121-2604, ou
pelo e-mail: organizacao@sindprev-es.org.br.
Contribua no recadastramento! Você não
precisa esperar a ligação do sindicato: pode
entrar em contato com as funcionárias, nos telefones
acima, das 9 às 15 horas, de segunda a sexta. Ou pode enviar as informações para o
recadastramento pelo e-mail acima. Nesse caso, é importante informar os telefones
de contato e o endereço residencial, atualizados.
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Diretoria Colegiada do Sindprev-ES.

Sindprev-ES agora
está no Instagram!

Para ficar cada vez mais
próximo da categoria, o
sindicato vem investindo a
cada dia nas redes sociais e
nas novas ferramentas de
interação digital. Acesse @
sindrpeves no Instagram,
siga o sindicato e fique por
dentro das atividades do
seu sindicato!

