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Durante os anos de pande-
mia, foi preciso adiar, por 
duas vezes, o Congresso do 
Sindicato e as eleições da Di-
retoria Executiva Colegiada, 
para garantir a segurança de 
nossas filiadas e filiados.
Agora, em 2022, estamos 
a todo vapor para realizar 
um Congresso que fortale-
ça o Sindicato e encaminhe 
os próximos passos da nos-
sa luta. No dia 11 de junho, 
convocamos o 10° Congres-
so Estadual do Sindprevs/
SC, que será realizado de 10 
a 12 de agosto de 2022, no 
Oceania Hotel, em Floria-
nópolis.
Com um calendário de mo-
bilização iniciado no dia 21 
de junho, e estendido du-
rante todo o mês de julho, a 
direção realizou reuniões nos 
locais de trabalho e reuniões 
regionais de aposentadas, 

aposentados e pensionistas 
para eleger delegadas e de-
legados ao 10º Congresso. 
As reuniões também elege-
ram suplentes e observado-
res. Você que participará do 
Congresso, fique atento/a em 
nosso site e em nossas redes 
sociais! Divulgaremos infor-
mações relevantes para que 
a sua participação no evento 
seja a melhor possível.

Teses ao 10º Congresso

Duas teses foram inscritas ao 
Congresso do Sindprevs/SC 
até o encerramento do prazo, 
ocorrido dia 15 de julho. Por 
ordem de chegada, foram 
enviadas as teses: “Ontem, 
Hoje e Sempre na Luta”, 
assinada por 19 diretores da 
atual gestão do Sindprevs/
SC e um Diretor de Base da 
Anvisa, e a tese “Unir, Lutar e 

10º Congresso Estadual do sindprevs/sc

ontem 
hoje e 
sempre

DE 10 A 12
AGOSTO 
2022
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Gestão 2017/2022

na
luta

Greve do INSS 
pressionou governo a 
ouvir os trabalhadores
Seguindo o chamado da Greve Unificada dos Serviço Público Federal, 
os servidores do INSS mantiveram a greve por 62 dias e garantiram 
vitórias importantes para a categoria. pág. 4

Vencer”, envia-
da pelo Dire-
tor de Base do 
INSS, Márcio 
Vargas, iden-
tificada como 
uma “Tese em 
construção pela 
Oposição à li-
nha de direção 
do Sindprevs/
SC”.
Os dois docu-
mentos farão 
parte do Ca-
derno de Teses 
do Congresso. 
A versão virtual 
será divulgada 
até o dia 1º de 
agosto, já a versão impressa 
do Caderno será distribuída 
durante o evento. 
O Congresso é a instância 
máxima de deliberação, res-
ponsável pela definição do 

Plano de Lutas da categoria 
para os próximos três anos. 
Ninguém está só! Vamos 
todas e todos definir coleti-
vamente os rumos da nossa 
luta!
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• Maria Lúcia Bittencourt da Silva 
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Esportivo) • Murilo Cardoso (Diretor 
do Depto. Sócio-Cultural e Esportivo) 
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do Depto. de Relações Intersindicais e 
Relações de Trabalho) • João Olimpio 
Ferreira (Diretor do Depto. de Relações 
Intersindicais e Relações de Trabalho) 
Conselho Fiscal
Titulares: Maria Magui Schlickmann, 
Marilda Lima, Vilbio Pereira •  Suplentes: 
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Atendimento externo do SindicAto dAS 13h àS 18h
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Sindprevs Santa Catarina sindprevs.sc

Com profunda tris-
teza, diretoria e tra-
balhadores do Sin-
dprevs/SC viveram a 
perda do amigo Frank 
Maia, no dia 5 de 
junho de 2022. Jor-
nalista e chargista, ao 
longo dos últimos 30 
anos, Frank produziu 
um conjunto artístico 
e crítico de obras em 
defesa dos direitos so-
ciais e trabalhistas.
No Sindprevs/SC, 
era parceiro de longa 
data, responsável pela 
direção de arte e pela 
estética visual de todo 
o conteúdo produzido 
pelo Departamento de 
Comunicação.
A partida prematura 
e lastimável de Frank 
deixa uma lacuna 
para o movimento 
sindical, assim como 
para o meio artísti-
co e intelectual, não 
apenas de Santa Ca-
tarina, mas de todo o 
Brasil. Somos gratas 
e gratos a Frank pela 
sua dedicação enquanto artista 
e jornalista engajado, amigo 
querido, sensível e dedicado.
A história de luta do Sindpre-
vs/SC, nesses mais de 30 anos, 
contou com o traço forte e inte-

ligente do companheiro Frank 
Maia. Sua arte e genialidade 
marcam profundamente toda 
a nossa jornada em defesa da 
classe trabalhadora brasileira. 
Frank foi fundamnetal para 

Frank Maia, 
presente!

Memória

retratar nossas ideias, mas 
também para nos fazer refletir 
sobre tudo que ainda é neces-
sário conquistar: um mun-
do mais justo e mais fraterno 
para todas e todos.

Arte: Bruno Barbi - @artedobrunobarbi

Sua memória será eterna em nossas vidas.
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Eleições sindicais

Assembleia do Sindprevs/SC 
aprova mudança na data de 
posse da nova diretoria

Eleições para nova diretoria do 
Sindprevs/SC será em outubro

Servidores do INSS, do Mi-
nistério da Saúde e da An-
visa participaram, no dia 20 
de junho, em Florianópo-
lis, da Assembleia Estadu-
al Geral do Sindprevs/SC. 
Na pauta da Assembleia, 
informes gerais e dos locais 
de trabalho, além do debate 
sobre a conjuntura atual e 
os desafios enfrentados pela 
categoria.
A falta de trabalhadores e 
de concurso público para o 
Ministério da Saúde foram 
temas levados à Assembleia, 
considerando que o gover-
no vem trazendo servidores 
de outras áreas para fazer o 
serviço em vez de realizar 
concurso público. Também 
foi colocado sobre o assédio 
moral sofrido nos locais de 
trabalho e que as negocia-
ções com o Ministério estão 
sendo realizadas com muita 

dificuldade neste governo.
A Anvisa enfrenta os mes-
mos problemas com falta de 
servidores e fechamento de 
postos. Com a realização de 
várias reuniões, em Brasília, 
entre servidores e governo, 
através do Devisa/Fenasps, 
trabalhadores tentam avan-
çar nas demandas e pautas, 
mas tudo com muita difi-
culdade.
Já o comando de mobiliza-
ção do INSS, após a Greve, 
segue negociando a reposi-
ção dos dias parados com 
o governo para evitar per-
das para quem participou 
da Greve. Na Assembleia, 
os dirigentes do Sindprevs/
SC expuseram sobre as tra-
tativas da reposição dos tra-
balhos com o governo em 
Brasília. O Sindicato orien-
ta ainda que as dúvidas so-
bre reposição ou descontos 

indevidos na folha de paga-
mento após a Greve sejam 
comunicados ao Sindicato 
para que as providências se-
jam tomadas junto à Admi-
nistração Central.
Foi aprovada também uma 
moção de apoio aos servi-
dores da Funai, diante da 
atrocidade das mortes do 
indigenista Bruno Pereira e 
do jornalista britânico Dom 
Phillips, caso chocou o País 
e expôs as dificuldades dos 

servidores públicos do ór-
gão na defesa da Amazônia 
e contra os desmandos do 
capital que explora o local.
A Assembleia aprovou ain-
da a mudança da data esta-
tutária da posse da diretoria 
Gestão 2022/2025, de 17 de 
outubro para 28 de outu-
bro de 2022 e, automatica-
mente, este será um período 
transitório para a mudança 
entre a nova diretoria eleita 
e a atual.

No dia 14 de julho, foi publi-
cado o edital de convocação 
das eleições para a nova dire-
toria do Sindprevs/SC refe-
rente ao triênio 2022/2025. 
As eleições serão realizadas 
nos dias 10 de 11 de outu-
bro de 2022, das 9h às 17h. 
Haverá urnas itinerantes nos 
locais de trabalho e urna 
fixa na sede do Sindprevs/
SC. As chapas deverão ser 
inscritas junto à Comissão 

Eleitoral no 10º Congresso 
Estadual do Sindprevs/SC 
que acontece de 11 a 12 de 
agosto de 2022, em Floria-
nópolis. A posse da nova di-
retoria eleita será dia 28 de 
outubro de 2022, conforme 
já aprovado em Assembleia 
Geral da categoria.  Fique 
ligado nos informativos do 
Sindicato para saber tudo 
sobre as eleições e participe 
votando!
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Greve do INSS trouxe 
avanços na luta

Mobilização

Com uma Greve de 
62 dias, os serviodres 
do INSS consegui-
ram levar a pauta da 
categoria para as me-
sas de negociação em 
Brasília. 
A Greve foi deflagra-
da em  23 de março 
de 2022 e suspensa 
em  21 de maio, após 
assinatura de acor-
do entre Ministério 
do Trabalho e Pre-
vidência, presidente 
do INSS, Fenasps e 
demais entidades sin-
dicais. 
Participaram da Greve 25 
estados e o Distrito Federal. 
Os servidores retornaram ao 
expediente normal no dia 24 
de maio.
Entre as conquistas da Greve 
está o compromisso do Mi-
nistro da Previdência de en-
caminhar à Casa Civil o pe-
dido para que a carreira dos 
técnicos e analistas do Segu-
ro Social seja considerada tí-
pica de Estado, desvinculan-
do essa discussão à aprovação 
da PEC 32, a chamada Re-
forma Administrativa. Essa 
mudança na carreira, entre-
tanto, depende de aprovação 
do Ministério da Economia.
Também houve o compro-
misso, por parte do gover-
no, de recompor a folha de 
remuneração dos servidores, 
corrigindo as graves dis-
torções que haviam entre o 
Vencimento Básico (VB) e a 
Gdass. 

Em relação às metas, que 
adoecem os servidores, 
chegando a forçar uma 
jornada de até 12 horas 
de trabalho diárias, devi-
do ao déficit de servidores 
no INSS e ao aumento 
da demanda para con-
cessão de benefícios pre-
videnciários (a fila virtual 
superou 2,85 milhões de 
benefícios represados em 
março passado), houve o 
compromisso para redis-
cussão das mesmas e dos 
processos de trabalho. A 
rediscussão será através de 
um Comitê permanente 
com a participação das 
entidades sindicais. 
A criação do Comitê 
Gestor sobre a Carreira 
também foi debatida. 
Este Comitê é uma de-
manda não cumprida do 
acordo da greve anterior, 
de 2015.

Ato na Superintendência Regional Sul do INSS, em Florianópolis, 
no dia 27 de abril, reuniu servidores grevistas de SC, RS e PR.

Acima: ato em Brasília no 50º dia de greve. Abaixo: assinatura do 
acordo com o governo. Fotos: Pedro Mesidor
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Greve do INSS trouxe 
avanços na luta

#GreveINSS: reajuste salarial e concurso público  

O governo divulgou du-
rante a Greve, na mídia, 
que daria um reajuste de 
5% para o funcionalis-
mo, o qual não foi aceito 

pelas entidades repre-
sentativas dos servido-
res públicos, entre elas 
a Fenasps, porque não 
teve nenhuma discus-

são sobre o assunto. 
Ou seja, as entidades 
não foram chamadas 
para debater o reajus-

te salarial nas mesas. 
Segundo avaliação da 
Fenasps, o índice é in-

suficiente para recompor 
as perdas salarias, que 
só nos últimos três anos 
foi de cerca de 19,99%. 
Em relação a concurso 
público, uma das pautas 
da Fenasps na Greve, o 
que se avançou, mesmo 
que de forma insuficien-
te, foi a autorização do 
Ministério da Economia Com informações da Fenasps

Saúde e Anvisa na luta
Greve na Saúde pautou 
demandas emergenciais 

Os servidores do Ministé-
rio da Saúde dos Estados 
do Paraná, Espírito Santo e 
Minas Gerais também para-
lisaram as atividades a partir 
de 23 de março/2022.
A Greve foi suspensa, após 
o Ministério da Saúde, em 
reunião realizada da 8 de 
junho/2022 com a Fenasps, 
autorizar a compensação do 
período de paralisação, po-
dendo ser feito por horas ou 
mutirão.
O Ministério da Saúde tam-
bém se comprometeu em 
devolver os valores descon-
tados, bem como suspender 
quaisquer descontos refe-
rentes à Greve. 
O Comando Nacional de 
Mobilização da Fenasps so-

licitou, via ofício, a instala-
ção dos grupos de trabalho 
ou comitês, para tratar das 
questões específicas da cate-
goria.
Apesar de a Greve não ter 
conseguido paralisar ati-
vidades em todo o País, o 
movimento dos servidores e 
servidoras do Ministério da 
Saúde foi importante por-
que recolocou na ordem do 
dia as demandas dos traba-
lhadores(as) da Saúde.

Devisa organizando 
a luta

O Devisa/Fenasps realizou 
no mês de junho reuniões 
para debater questões da ca-
tegoria e organizar a luta. 
No dia 6 de junho reuniu-se 
com a Coordenadora Es-
tadual da Anvisa em Santa 

Catarina. O objetivo foi tra-
tar de diversos pontos de in-
teresse coletivo dos servido-
res, enfatizar que o papel do 
Devisa/Fenasps em conjun-
to com os sindicatos estadu-
ais de base da categoria e de 
discutir e pontuar aspectos 
divergentes motivados pela 
gestão buscando o consenso 

para a solução de conflitos 
que afetem os servidores e 
os resultados de suas ações 
de fiscalização.  Os relató-
rios das reuniões realizadas 
pelo Devisa/Fenasps foram 
divulgados através das nos-
sas redes sociais e site.

Registro da reunião Devisa/Fenasps com a coordenação do RH 
do MS, em junho, em Brasilia. Foto: Pedro Mesidor.

Com informações da Fenasps

para a contratação de 1000 
vagas para técnicos admi-
nistrativos. Número abai-
xo do que o INSS solici-
tou (7.500) e bem aquém 
do que a Fenasps pleiteia. 
Na análise da Federação, 
o INSS tem um déficit 
de ao menos 23 mil tra-
balhadores e esta é a prin-
cipal razão para a enorme 
fila de processos repre-
sados nos últimos anos. 
Vale lembrar que nenhu-
ma conquista que tivemos 
até hoje veio sem luta. 
Mesmo com as dificul-
dades após a pandemia, 
que desmobilizou os tra-
balhadores e suas lutas, 
pela necessidade de iso-
lamento social, com as 
dificuldades do trabalho 

remoto, sendo que vários 
servidores trabalham de 
casa, das dificuldades de 
negociação com o atual 
governo e do descaso do 
mesmo com os servidores, 
os trabalhadores do INSS 
tiveram a coragem de, 
mais uma vez, não se ca-
lar diante dos ataques e ir 
em busca dos seus diretos.  
Uma greve diferenciada, 
com muita mobilização 
também nas redes sociais 
e reuniões virtuais, mas 
provando que a paralisa-
ção dos trabalhos é ainda 
o caminho mais certo para 
a conquista de direitos.  
Parabéns a todos que ti-
veram a coragem de lutar!
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Atendimento

#VivaPecúlio

Mudanças no atedimento visam dar mais 
atenção às pessoas filiadas ao Sindprevs/SC

Você sabia que para fazer 
a prova de vida, essencial 
para manter seus venci-
mentos em dia, ou acessar 
o seu contra-cheque, é ne-
cessário fazer um cadastro 
Gov.Br?
Com esse cadastro você 
pode acessar diversos ser-
viços públicos, entre eles 
o SouGov.br que fornece 
essas e outras informa-
ções. O SouGov.br é uma 
área restrita para servi-
dores públicos ativos/as 
e aposentados/as ou para 
pensionistas em que você 
realiza a sua prova de vida. 
Ele mantém você atualiza-
do/a sobre quando a prova 
de vida deve ser realizada e 
garante que você não fica-
rá sem seus vencimentos. 
Para fazer um cadastro 
Gov.Br, você pode proce-
der de duas formas: você 

#SouGov
pode acessar o site www.
gov.br, por meio do na-
vegador web, ou baixar 
o aplicativo Gov.Br no 
Google Play ou App Sto-
re.
Com o login e senha 
cadastrados no Gov.
Br, você pode acessar o 
SouGov.br da mesma 
forma, tanto pelo nave-
gador web (www.gov.br/
sougov) como baixando 
o aplicativo específico 
do SouGov.br. Essa é a 
maneira de você realizar 
tarefas como a prova de 
vida, acessar informações 
como seu contracheque, 
pegar fichas financeiras, 
certidão de aposentado-
ria e outras ações neces-
sárias, como autorizar 
o desconto em folha da 
mensalidade do Sindpre-
vs/SC.

Desde que a sede do Sin-
dprevs/SC reabriu, em se-
tembro do ano passado, o 
atendimento passou a acon-
tecer por meio de agenda-
mento prévio. A decisão 
foi uma forma de agilizar o 
atendimento e também para 

que mais pessoas pudessem 
ser atendidas em melhores 
condições.
Por isso, lembramos que, 
para você ser atendida/o 
com qualidade, é necessário 
entrar em contato pelo tele-
fone 48 3224-7899 e agen-
dar um horário com a nossa 
equipe de funcionárias/os 
ou integrantes da direção 
do Sindprevs/SC. Nes-
sa primeira ligação, vamos 
precisar saber o assunto que 
você pretende tratar para 
um melhor direcionamento. 
Depois disso, marcamos a 
data e o horário de seu aten-

dimento.
O atendimento pela Di-
reção e equipe de funcio-
nárias/os, após o agenda-
mento, será por telefone ou 
presencial. Já advogadas/os 
atenderão segundas e ter-
ças-feiras, pela manhã, por 
videochamada e telefone, ou 
na parte da tarde, nas segun-
das, terças e quartas-feiras, 
por telefone, videochamada 
e presencialmente.
Os atendimentos presen-
ciais serão das 13h às 18h 
todos os dias. Reforçamos 
que é preciso ligar para o 
Sindicato para agendar e 

a/o filiada/o deverá chegar 
cinco minutos antes para ser 
atendido no dia e horário 
marcados. 
Videochamadas serão so-
mente para o atendimento 
com os advogados. O filia-
do receberá uma chamada 
de vídeo na data e horário 
agendados, via Whatsapp, 
no número informado ao 
sindicato, no dia do agenda-
mento.
Não é necessário retornar a 
ligação. O contato será rea-
lizado pela equipe do Sin-
dprevs/SC (advogadas/os, 
direção ou funcionárias/os).

Fique atento! Temos no-
vidades para quem faz 
parte do Viva Pecúlio.
Se você é peculista, saiba 
que com a nova destina-
ção de suprávit você terá 
direito ao recebimento de 
uma nova parcela do Be-

nefício Especial de vida 
(BEV). 
Ligue para a central de 
atendimento do Viva Pe-
cúlio no número 0800 520 
5600 para obter mais in-
formações sobre seu direi-
to ao BEV.
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Mudanças no atedimento visam dar mais 
atenção às pessoas filiadas ao Sindprevs/SC

Estrutura

Sindprevs/SC de 
sede nova em 2022!
Nova sede do Sindicato deve 
ser inaugurada no dia da pos-
se da nova diretoria, em 28 de 
outubro

A direção do Sindprevs/
SC vem trabalhando, desde 
2019, para que a categoria 
possa usufruir de uma nova 
sede no centro de Florianó-
polis, atendendo à demanda 
por mais espaço e melhor 
localização. Com a venda 
de parte da área Complexo 
Ademir Rosa, em Ponta das 
Canas, foi possível efetivar, 
em 2021, a compra de um 

Sindprevs/SC recebeu campistas 
para a temporada 2021/2022

O Camping do Sindprevs/
SC reabriu para a temporada 
2021/2022. No entanto, para 
que isso ocorresse com segu-
rança, por conta da pandemia 
de Covid-19, uma série de me-
didas foram tomadas para ga-
rantir o bem estar de campistas 
e trabalhadores. Eventos não 
foram realizados e houve limi-
tação do número de pessoas nas 
dependências do Complexo 
Ademir Rosa.
A temporada teve início no dia 
18 de dezembro, com o sorteio 
dos boxes, mas a equipe de tra-
balho já estava a postos desde 
o dia 13 de dezembro, traba-
lhando para implantar melho-
rias no local. Foram realizadas 
manutenções para deixar tudo 
em ordem. Fornos elétricos e 

novo imóvel no centro de 
Florianópolis, na rua Dom 
Jaime Câmera, 259. 
Desde a compra desse novo 
espaço, uma série de pro-
vidências foram tomadas 

ventiladores novos foram insta-
lados e vários equipamentos fo-
ram consertados para garantir o 
conforto de nossos/as filiados/
as. O encerramento da tempo-
rada 2021/2022 aconteceu no 
dia 6 de março.
Embora não tenha sido possí-
vel atender os campistas como 
as temporadas anteriores, os re-
encontros entre colegas de lon-
go tempo voltaram a acontecer 
no camping do Sindprevs/SC. 
Tudo com muito cuidado, res-
peitando o distanciamento so-
cial, uso de álcool gel e máscara.
O Sindprevs/SC espera que, 
nas próximas temporadas, o 
Camping possa voltar a receber 
mais pessoas e realizar eventos 
de confraternização entre nos-
sos filiados.

Sindprevs/SC reabriu o complexo Ademir Rosa, em 
Ponta das Canas, em Florianópolis/SC, para a tem-
porada 2021/2022. 

para garantir que a mudan-
ça ocorra em outubro deste 
ano. As obras já estão em 
andamento e estima-se que 
tudo esteja pronto para a 
posse da nova diretoria.

Nova sede do Sindprevs/SC 
passará por reformas para a 
abertura ainda em 2022.




