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Boletim eletrônico
NÃO FOGE À LUTA!

ATO CONTRA A RETIRADA DA INSALUBRIDADE

O SINDIPREV/SE, a convite do Sindicato dos trabalhadores da 

FUNASA – SINDMISFU, participou da atividade política contra a 

“suspensão da INSALUBRIDADE” dos servidores do Ministério 

da Saúde. O ato, que aconteceu na porta do Núcleo do Ministério 

da Saúde em Aracaju no dia 22 de janeiro, pela manhã, contou 

com a presença de servidores da FUNASA, CTB, Vereador Seu 

Marcos e servidores lotados no Núcleo. 

O Governo Bolsonaro ao invés de solicitar a fiscalização dos 

recebimentos da INSALUBRIDADE no âmbito do Poder 

Executivo para corrigir distorções, ordenou à Secretaria de 

Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão – SGP/MP – SGP/MP, o 

recadastramento suspendendo o pagamento dos chamados 

“Adicionais Ocupacionais” (insalubridade, periculosidade, 

irradiação ionizante ou gratificação por trabalhos com raios-x ou 

substâncias radioativas), para todos os servidores, até 

elaboração de novos laudos ambientais. A medida com efeitos a 

partir de janeiro de 2019, com reflexo na folha de pagamento de 

fevereiro de 2019, caiu como uma bomba no seio dos servidores 

federais pela falta de comunicados, responsabilidade e respeito a 

todos os servidores. Como a maioria dos órgãos não dispunha de 

equipes técnicas, nem autorização para contratar profissionais 

para realizar os novos laudos, os Ministérios cumpriram o que foi 

“determinado”.

Dentre deste cenário, o SINDIMISFU e SINDIPREV/SE 

agiram unificados para manter o direito à INSALUBRIDADE dos 

servidores filiados aos dois sindicatos. Após o Ato, comissão 

formada por dirigentes sindicais e base dialogaram com o 

Coordenador de Recursos Humanos do Núcleo do Ministério da 

Saúde, Sr. Rondineli. A reunião serviu para esclarecer os pontos 

da suspensão do adicional, além das medidas administrativas 

para recuperá-lo.

No período da tarde, o Coordenador Geral do SINDIPREV/SE, 

Joaquim Antonio, acompanhado do Secretário de Finanças, 

Gildo Goes, retornaram ao Núcleo, sendo informados, pelo 

Coordenador Rondineli, do retorno das rubricas no mês de 

fevereiro com pagamento retroativo a janeiro.

Preocupados com a falta de reajustes e perspectivas, o 

SINDIPREV/SE iniciou uma série de convênios para garantir 

benefícios de descontos aos seus filiados e dependentes.

Cartão BOOM CARD - Descontos em até 5 mil estabelecimentos 
                             no Brasil;

UNIT - Em fase de negociação para cursos de    graduação e
         pós graduação (aguardando proposta);

ESTÁCIO DE SÁ - Em fase de conclusão com desconto de  40%
                      para graduação e pós graduação;

SESC SERGIPE - Em fase de   conclusão   para   descontos   de
                     20 % aos filiados e dependentes.

CONVÊNIOS EM ANDAMENTOS



A fiscalização constante do SINDIPREV/SE conseguiu resolver a 

falta de climatização aos servidores que trabalham no arquivo do 

Posto de Saúde Cemar. Após denúncia, o SINDIPREV/SE, 

através do Coordenador Geral, Joaquim Antonio, e vereador 

ISAC SILVEIRA, se reuniu com a coordenação do Posto de Saúde 

do CEMAR, município de Aracaju, para discutir a falta de estrutura 

aos trabalhadores do arquivo e a necessidade de agilidade para o 

restabelecimento da climatização para aqueles servidores. 

No prazo de 05 (cinco) dias, o problema foi resolvido!

Nossos agradecimentos à gestão do CEMAR pelo pronto 

atendimento.

02
CLIMATIZAÇÃO RESTABELECIDA

O Coordenador Geral do SINDIPREV/SE, Joaquim Antonio,  

concedeu entrevista à TV SERGIPE, afiliada à Rede Globo, sobre 

a falta de investimento em concurso público para o INSS. A falta 

de concursos públicos está gerando revolta entre os servidores e 

segurados do INSS, numa demonstração de falta de respeito com 

a população brasileira que efetua o pagamento de alta carga 

Entrevistas

TV SERGIPE

TV INFONET

O Coordenador Geral do SINDIPREV/SE, Joaquim Antonio, 

concedeu entrevista à TV INFONET, sobre a Reforma da 

Previdência e os seus impactos na economia brasileira, 

principalmente nos pequenos municípios. Na entrevista, o 

Coordenador falou sobre o “CAOS NO INSS”, extinção do Mtb e a 

suspensão da Insalubridade dos servidores do Ministério da 

Saúde. Para o SINDIPREV/SE, o ano de 2019 será marcado por 

uma luta entre os trabalhadores e o capital.

TV SINTESE
TV ATALAIA

Na TV SINTESE, o SINDIPREV/SE participou de uma roda de 

esclarecimentos sobre a proposta da Reforma da Previdência 

Capitalizada, em pauta pelo atual governo. A entrevista foi 

dinâmica e descontraída ao lado da presidente do SINTESE, 

Ivone Cruz.

DIA DO APOSENTADO É COMEMORADO COM 
ESCLARECIMENTO SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O ato “Unidos em defesa da Aposentadoria”, ocorrido hoje, 24, 

no Calçadão da João Pessoa no centro de Aracaju,foi a forma 

série e comprometida que fez o SINDIPREV/SE, SINTESE e 

CUT/SE comemorar o DIA NACIONAL DOS APOSENTADOS. 

As entidades convidaram trabalhadores, Parlamentares, 

Movimentos Populares e Entidades para dialogar com a 

população sergipana a Medida Provisória 871/2019, Reforma da 

Previdência, Modelo Previdenciário por Capitalização e, 

também, o caos estabelecido no INSS em Sergipe pela falta de 

investimento em estrutura e pessoal. 

O Ato contou com a presença de vários sindicatos, trabalhadores, 

movimentos populares, além dos parlamentares ISAC SILVEIRA, 

João Daniel e Ana Lúcia.
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