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O que esperar 
de 2023?

Editorial

Findamos mais um ano com 
algumas vitórias. A principal 
delas, talvez, foi no cenário 
nacional com o resultado das 
eleições presidenciais. Der-
rotamos a extrema direita 
fascista que tanto fez sofrer 
o povo brasileiro, principal-
mente os trabalhadores, os po-
bres, as mulheres e os negros.
No entanto, mesmo com a 
perspectiva de tempos melho-
res, nós, trabalhadores, nunca 
podemos baixar a guarda. É 
preciso reverter, novamente, 
a fome, a carestia e o desem-
prego, que aumentaram no 
último governo. A eleição de 
Lula trouxe ares de esperança 

em dias melhores, com menos 
retrocessos para os trabalha-
dores. 
Entre algumas propostas do 
novo governo estão a valo-
rização do salário mínimo, 
o auxílio de R$600, a isen-
ção do imposto de renda para 
quem ganha até R$5 mil e o 
fim do teto de gastos que con-
gelou os investimentos públi-
cos até 2036. 
Mas, para garantir mais 
avanços, a luta da classe tra-
balhadora não pode parar.  
Na esfera pública, a PEC 32 
ainda segue na pauta do Con-
gresso. Os servidores púbicos 
precisam se rearticular na de-

fesa do serviço público.
Nós, do Sindprevs/SC, sem-
pre estivemos à frente das 
lutas e não podemos nos isen-
tar. Queremos resgatar a luta 
sindical unificada. Também 
queremos nos aproximar cada 
vez mais da nossa base. De-
pois de um processo eleitoral 
democrático, no qual duas 
chapas concorreram ao Sindi-
cato, agora é a hora de somar, 
unificar e irmos todos e todas 
à luta para que não percamos 
mais direitos, para retomada 
da economia, pelo fim da ca-
restia e reconstruirmos nosso 
País.
Ontem hoje e sempre na luta!

HOJE
ONTEM E
SEMPRE 
NA LUTA!

Gestão 
2022-2025
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Nacionais

Chapa “Ontem, hoje e sempre 
na luta” vence as eleições

A Chapa 1, “Ontem, hoje e 
sempre na luta”, venceu as 
eleições para a nova Direto-
ria do Sindprevs/SC, gestão 
2022/2025.
A apuração dos votos aconte-
ceu na sede no Sindprevs/SC, 
com início no dia 14 e encer-
ramento na madrugada do 
dia 15 de outubro. Também 
no dia 17, foram incluídos os 
votos de duas urnas que ainda 
não haviam chegado no dia 
da apuração, mas que não al-

Nova diretoria toma posse em Florianópolis 

teravam o resultado eleitoral.
A Chapa 1 obteve 887 votos 
(77,33%) e a Chapa 2, 253 
votos (22,06%). Foram 7 vo-
tos nulos (0,61%), totalizan-
do 1147 votos. 
Para a Comissão Eleitoral, 
tudo transcorreu de forma 
tranquila, atingindo o obje-
tivo de um processo transpa-
rente e democrático. A cate-
goria participou ativamente 
em todas as regiões  do Es-
tado.

A nova Diretoria Execu-
tiva Colegiada (DEC) do 
Sindprevs/SC tomou posse  
no dia 28 de outubro, após 
a sua primeira reunião, que 
elegeu como coordenador 
geral o servidor aposenta-
do do Ministério da Saúde 
(MS), Valmir Braz de Sou-
za. 
O ato foi dirigido pela Co-
missão Eleitoral (CE) que 
cumpriu seu último com-
promisso neste processo, 
iniciado no 10º Congres-
so do Sindprevs/SC com a 
eleição da CE e a inscrição 
das chapas que concorreram 
ao pleito.
Valmir assume a coorde-

nação novamente, após a 
gestão “Nenhum Direito a 
Menos”, que contou com a 
coordenação geral da ser-
vidora aposentada do MS, 
Vera Lúcia da Silva Santos. 
“Tivemos uma gestão lon-
ga, por conta da pandemia 
e da prorrogação do nos-
so mandato. A gestão se 
alongou, mas o sindicato 
não parou. Temos a certe-
za de que sempre tomamos 
as decisões mais acertadas 
para manter o Sindprevs/
SC forte, diante dos ataques 
que a classe trabalhadora e 
os servidores públicos vêm 
sofrendo nos últimos anos”, 
afirma Vera Lúcia. 

A nova gestão “Ontem, hoje 
e sempre na luta” já começou 
seu calendário de atividades 
com a reunião da diretoria, 
e com um planejamento es-
tratégico realizado nos dias 
10 e 11 de novembro.
“Assumo a coordenação ge-
ral do sindicato com o com-

promisso de manter a força 
do Sindprevs/SC e sua his-
tória de lutas. Saímos forta-
lecidos do processo eleitoral 
e cientes de que precisamos 
de muita unidade para en-
frentar esse momento de 
ataque aos trabalhadores”, 
reforça Valmir.
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“Nenhum Direito a Menos”
Mobilização

Em 2017, quando o Sin-
dprevs/SC realizou o seu 
9º Congresso Estadual, na 
cidade de Itá, no oeste ca-
tarinense, ninguém podia 
prever que a futura gestão 
enfrentaria uma pandemia. 
A emergência sanitária nos 
colocou o desafio de poster-
gar muitos de nossos sonhos 
e projetos. O tempo de con-
finamento foi fundamental 
para que mais vidas não se 
perdessem. A situação nos 
obrigou a prorrogar o 10º 

17 de outubro: Homenagem aos 30 anos do Sindprevs/SC 
na sessão da Câmara dos Vereadores de Florianópolis. 

17 e novembro: Reunião com o Chefe do Núcleo Estadual 
do Ministério da Saúde.

Congresso e a eleição para a 
nova diretoria, forjando uma 
situação atípica de um man-
dato sindical de 5 anos. Esta 
edição do Sindprevs/SC em 
Pauta traz uma breve res-
trospectiva da Gestão “Ne-
nhum Direito a Menos” que 
teve à frente, pela primeira 
vez, uma mulher negra, sím-
bolo de resistência nesse País 
que enfrenta todos os tipos 
de violência, seja por causa 
de gênero, raça ou condição 
de classe.

2017

2018

20 de outubro: 
Posse da gestão “Nenhum Direito a Menos”. Pela primei-
ra vez, a coordenação geral do Sindprevs/SC foi exercida 
por uma mulher negra, Vera Lúcia Silva Santos. Lançada a 
programação dos 30 anos do Sindprevs/SC e o selo come-
morativo.

26 e 29 de outubro: XVº 
Confenasps, em Serra Ne-
gra/SP. 

5 de novembro: Dia Nacio-
nal de Paralisação contra a 
agenda neoliberal de Michel 
Temer.

O ano inicia com a distribui-
ção das Agendas comemo-
rativas dos 30 anos do Sin-
dprevs/SC. Chuvas fortes 
atingem a APS Continente, 
em Florianópolis e servido-
res trabalham em condições 
precárias.

19 de fevereiro: Paralisa-
ção contra a Reforma da 
Previdência.

Também em fevereiro é 
lançado o folder do Núcleo 
de Gênero, Raça e Etnia e 
os cartazes da campanha 
“Sindprevs/SC diz não ao 
machismo, ao racismo e a 
LGBTQIA+fobia”. 

23 de fevereiro: Encontro 
Estadual de Assistentes 
Sociais do Sindprevs/SC.

13 e 16 de março: Sindpre-
vs/SC participa do Fórum 
Social Mundial, em Salva-
dor. 

29 de agosto a 1 de setembro: 13º Encontro Estadual de 
Aposentados e Pensionistas, em Balneário Camboriú.

19 e 20 de outubro: Encontro Nacional de Servidores da 
Vigilância Sanitária, em Florianópolis.

28 e 29 de novembro: Curso de Formação na Fecesc.

24 de março: Dia de Mobi-
lização contra o Desmonte 
da Previdência e da Saúde 
Pública.
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22 de março: Dia Nacional 
de Luta em Defesa da Pre-
vidência.

14 de fevereiro: Dia Na-
cional de Luta Unificado 
contra a militarização do 
INSS. 

03 de março: Audiência 
Pública sobre o SUS na 
ALESC.

11 de março: ONU decla-
ra a pandemia de corona-
vírus. 

Em maio, Sindprevs/SC 
passa a integrar o Comitê 
Popular de Solidariedade 

Em março, a Assembleia 
Estadual Online adia para 
2022 o 10º Congresso e as 
Eleições da Diretoria .

Em maio, é efetuada a com-
pra do imóvel no Centro de 
Florianópolis para a sede 
nova.

15 de outubro: A Chapa 1 
Ontem hoje e Sempre na 
Luta venceu a eleição.

2019

2021

2020

2022

28 de março: Seminário 
contra a Reforma da Previ-
dência

20 e 21 de novembro: Se-
minário de Gênero e Raça 
do Sindprevs/SC.

20 de novembro: lança-
mento do novo projeto grá-
fico do jornal “Sindprevs/
SC em Pauta”, que comple-
tava à época 27 anos. Apre-
sentação do novo site e do 
aplicativo do Sindicato.

18 de fevereiro: Assembleia 
Online aprova adesão à gre-
ve dos SPFs.

23 de março: deflagração da 
Greve no INSS.

21 de maio: Entidades e 
governo assinam o termo 
de compromisso que dá fim 
à Greve do INSS.

Junho e julho, a direção do 
Sindprevs/SC realiza reu-
niões nos locais de trabalho 
para eleição dos delegados 
ao 10º Congresso Estadual. 

10 a 12 de agosto, foi re-
alizado o 10º Congresso 
Estadual do Sindprevs/
SC.

Ainda em agosto, Juris-
prev mostrou os resultados 
financeiros obtidos pelo 
Departamento Jurídico do 
Sindprevs/SC entre 2017 e 
2022. 

10 e 11 de outubro: pro-
cesso eleitoral do Sindpre-
vs/SC. 

14 de outubro, foram apu-
rados os votos, na sede no 
Sindprevs/SC. 

Em dezembro, lançado o 
Jurisprev especial com novo 
projeto gráfico.

de SC e de prevenção à con-
taminação por Covid-19.

14 de agosto: Primeira As-
sembleia Estadual Geral 
Online da história da enti-
dade.

13 de setembro: reabertura 
da sede do Sindprevs/SC 
para atendimento presen-
cial.

25 de outubro: Assembleia, 
em 25 de outubro, autorizou 
o Sindprevs/SC a firmar 
convênio com a Unimed. 
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Atendimento

Entidades entregam pauta 
à equipe de transição

Assembleia do Sindprevs/SC aprova agenda de 
atividades e previsão orçamentária para 2023

A última Assembleia do 
Sindprevs/SC de 2022 , re-
alizada em 25 de novembro, 
trouxe informes importan-
tes sobre as negociações em 
Brasília, realizadas pela Fe-
nasps, e também apresen-
tou as perspectivas da nova 
diretoria do sindicato para o 
próximo ano.
Nos informes nacionais, foi 
pontuada a articulação das 
entidades sindicais, através 
do Fonasefe e Fenasps, junto 
à equipe de transição para o 
novo governo, para discutir 
as pautas dos servidores pú-
blicos federais. Também foi 
colocado que o plantão da 
Fenasps apresentou a pauta 
específica da categoria in-
cluindo suas demandas. 
Os dirigentes ainda apre-
sentaram questões rema-
nescentes das negociações 
da greve do INSS realiza-
da no primeiro semestre de 
2022. O esforço da Fenasps 
é para  incluir recursos que 
viabilizem a reposição das 
perdas inflacionárias para o 
conjunto dos servidores no 
orçamento federal do próxi-
mo ano.

A direção apresentou infor-
mes sobre a posse da nova 
diretoria que aconteceu em 
28 de outubro. Também es-
tiveram nos informes a reali-
zação do Encontro Estadual 
de Aposentadas (os) e Pen-
sionistas, em maio de 2023 
em Bombinhas; a data de 
abertura do camping, fixa-
da para 10 de dezembro e a 
agenda de atividades para os 
35 anos do Sindprevs/SC. A 
Assembleia ainda foi infor-
mada sobre a nova disputa 
para o Conselho Estadual de 
Saúde.
Na sequência, a mesa apre-
sentou a proposta orçamen-
tária para 2023, já discutida 
na Plenária Sindical de Base, 
realizada ontem (24), diri-
mindo dúvidas sobre gas-
tos e aplicações de recursos 
em atividades sindicais e na 
manutenção do patrimônio, 
dentro da proposta de ações 
para o próximo ano.
Seguindo a pauta da Assem-
bleia, Antônio Camilo dos 
Santos foi eleito por una-
nimidade o Representante 
Estadual de Aposentados e 
Aposentadas e Pensionis-

tas. Para o Conselho Fiscal, 
foram eleitas(os) como titu-
lares: Maria Magui Schli-
ckmann, Marilda Lima e 
Rejane Maristela Bortoluzzi; 
e como suplentes: Nires Sol-
di e Vilbio Pereira. A Comis-

são de Ética será composta 
por: Marina da Silva Lucas, 
Marinês Chiamenti, Priscila 
Borgonovo, Rosemeri Nage-
la de Jesus, Roberto Macha-
do de Oliveira, Valteni Maria 
Martins e Yolanda Medeiros. 
O assessor jurídico do Sin-
dprevs/SC, Luis Fernando 
Silva, também trouxe in-
formes sobre os processos 
jurídicos, notadamente, as 
pendências referentes aos 
processos do PCCS do Mi-
nistério da Saúde e do INSS, 
além do Plano Bresser. Luis 
Fernando também falou so-
bre outras ações que o sin-
dicato vem encaminhando 
junto à categoria e alertou 
para os golpes que prome-
tem o recebimento de valo-
res inexistentes.

A Fenasp,s junto com as 
entidades do Fonasefe, 
encaminhou, no dia 17 
de novembro, um do-
cumento com as reivin-
dicações dos servidores 
públicos federais para 
protocolar com a equipe 
de transição. No pedi-
do, as entidades solici-
tam o agendamento de 

uma audiência, em data 
a confirmar, onde serão 
discutidas as demandas 
das diversas categorias.  
O principal assunto deve 
ficar por conta do  reajus-
te salarial que precisa de 
previsão orçamentária.

Com informações da Fe-
nasps

Foto: arquivo Fonasefe
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INSS

Atendimento presencial no RH do INSS e Ministério da Saúde 
Com o objetivo de ajudar os 
servidores e servidoras do 
INSS com o contato, junto ao 
Recursos Humanos da Ins-
tituição, estamos informan-
do dados sobre os atendi-

Dirigentes da nova gestão 
do Sindprevs/SC reuniram-
-se com a Superintendente 
do INSS da Região Sul, Ka-
thia Maria Moreira Braga, 
no dia 9 de novembro.
O Sindicato ressaltou que a 
IN 02 de 2018, do Ministério 
da Economia, tem dificulta-
do as atividades e eventos 
sindicais. A Superinten-
dente se comprometeu em 
intermediar a conversa com 
as chefias e manter aberto o 
canal de negociações com o 
Sindicato.
Os dirigentes também infor-
maram sobre a dificuldade 
que os servidores estão ten-
do para conseguir registrar o 
excedente para reposição da 
greve. O servidor não pode 
ser ainda mais penalizado, 
uma vez que já está sob a 
pressão permanente de me-

tas, muitas vezes de difícil 
atingimento. A Superin-
tendente se comprometeu 
em verificar a situação e 
dirimir os problemas.
O Sindprevs/SC também 
questionou a Superinten-
dência sobre as perícias 
médicas. Káthia informou 
que o SIASS vem funcio-
nando em Florianópolis, 
em parceria com o Minis-
tério da Saúde e que, em 
breve, os servidores pode-
rão fazer suas perícias no 
próprio local de trabalho. 
Outro ponto levantado 
com destaque pelo Sindica-
to foi a imensa dificuldade 
de orientação e atendimento 
a servidores que procuram 
o setor de gestão de pesso-
as. Ressaltamos que existe o 
compromisso da Direção de 
Gestão de Pessoas em Bra-

sília de alocar ao menos um 
servidor em cada Gerência 
para atendimento presencial 
dos servidores nas questões 
institucionais relativas à sua 
vida funcional.
O Sindicato também soli-
citou apoio ao processo que 

abona os dias de participação 
dos servidores no 10º Con-
gresso. A Superintendente 
se comprometeu a auxiliar e 
não criar nenhum obstáculo. 

Leia o relatório completo em 
nosso site.

Sindicato reúne com Superintendência 
Regional Sul do INSS

mentos presenciais no setor. 
Os atendimentos presen-
ciais do RH na GEXFLO 
ocorrem todas as quintas-
-feiras, a partir de 10h. Os 
servidores também po-

Foto: arquivo Fonasefe

dem agendar um horário 
de atendimento, através do 
telefone (48) 3298-8044.  
Nos demais dias, um estagiá-
rio é responsável por receber 
as demandas. Dependendo 
do assunto, a Assessora Téc-
nica também atenderá pre-
sencialmente.
 
Joinville 
Na GEX Joinville, um ser-
vidor do RH atende presen-
cialmente todas às  segundas e 
quartas-feiras, das 8h às 11h. 
 
Criciúma 
Na GEX Criciúma, tem 
atendimento presencial com 
um servidor todos dias das 
8h às 14h.

Blumenau
O atendimento é presencial, 
todos os dias, das 10h às 13h 
e das 14h às 18h.

Chapecó
O RH em Chapecó atende 
de segunda a sexta-feira, em 
horário agendado com um 
dia de antecedência.

No setor de Recursos Hu-
manos (RH) do Núcleo do 
Ministério da Saúde, em 
Florianópolis, informamos 
que o horário de atendimen-
to tem sido realizado entre 
às 10h e 16h.

MS Estadual
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Assembleia

Temporada 2022/2023

Novo horário de atendimento no 
Sindprevs/SC

Sede nova em 2023

No dia 07 de novembro, 
o Sindprevs/SC voltou a 
atender em dois turnos. A 
decisão visa retomar a nor-
malidade no atendimento 
de nossas filiadas e filiados, 
considerando a melhora no 
quadro da pandemia.
O horário de funciona-
mento da sede do sindicato 

é de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h. O Sindpre-
vs/SC reforça que ainda é 
necessário realizar o agen-
damento pelo telefone 48 
3224-7899.

Atendimento na sede do 
Sindprevs/SC:
Segunda à sexta-feira, das 

9h às 18h.
Atendimento do Departa-
mento Jurídico:
Segunda à sexta-feira, das 
9h às 18h.
Atendimento das advoga-
das e advogados
Segunda e terças-feiras, das 
9h às 11h30 (via telefone ou 
videochamada) e das 13h às 

18h (presencialmente, via 
telefone e videochamada). 
Nas quartas, somente das 
13h às 18h (presencial e via 
telefone ou videochamada).

Todos os tipos de aten-
dimento devem ser agen-
dados  pelo telefone: (48) 
3224-7899.

O calor já começa a dar 
os primeiros sinais de ve-
rão em Santa Catarina e o 
Sindprevs/SC já está pre-
parando o Complexo Ade-
mir Rosa para a Temporada 
2022/2023.
A abertura do camping está 
prevista para o dia 10 de 
dezembro. A estrutura em 
Ponta das Canas já está to-
talmente organizada para 
receber campistas de todo 
o Estado. Neste ano, espe-
ramos retomar as atividades 
coletivas sempre com aten-
ção ao quadro da pandemia. 

As obras no novo prédio 
do Sindprevs/SC já estão 
a todo vapor! A expecta-
tiva era de transferirmos a 
sede ainda em 2022, mas 
a necessidade de algumas 
licenças da Prefeitura pro-
longaram as etapas da obra. 
Por isso, a previsão de en-
trega da obra e a mudança 
devem acontecer somente 
em 2023. Estamos traba-
lhando para oferecer o me-
lhor ambiente para nossos 
filiados e filiadas o mais 
breve possível.


