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Aracaju, 29 de abril de 2013.

MINISTÉRIO DA SAÚDE - SINDIPREV/SE VAI INSS - TURNOS ESTENDIDOS SÃO MANTIDOS
NAS APS SERGIPANAS
AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Conforme definido na assembleia, 27 de março, o
SINDIPREV/SE representado pelo Coordenador Geral
do SINDIPREV/SE, Isac Silveira, Secretário de
Articulação do Ramos da Seguridade, Luiz Carlos Vilar,
e os servidores do lotados no Núcleo do Ministério da
Saúde José Adail, Análio e Josevalda protocolaram, 01
de abril, denúncia junto ao MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL relacionando as péssimas condições de
trabalho a que são submetidos diariamente.
O SINDIPREV/SE, através do Engenheiro do Trabalho,
Paulo Santos, está realizando levantamento técnico que
venham a justificar as denúncias de falta de condições de
trabalho na DICON/SE. O Ministério Público irá
designar membro para apurar as denúncias.
SINDIPREV/SE NEGOCIA REPOSIÇÃO DE
HORAS NO POSTO MARIA DO CÉU
O Coordenador Geral do
SINDIPREV/SE, Isac
Silveira, acompanhado dos
diretores Gildo Goes, Sílvia
Maria, Luiz Carlos Vilar e
estiveram reunidos com a gerente do Posto de Assistência
Médica Maria do Céu, Jéssica Carvalho, para discutir
alguns problemas referentes à compensação de horas
negociadas, em acordo de greve, no período da greve
entre as entidades e o Ministério do Planejamento.
O SINDIPREV/SE seguirá negociando com os chefes
dos Postos assim como os representantes do Poder
Público municipal, levando em conta a necessidade de
discutir com os gestores o combate ao Assédio Moral no
serviço público.

Muita polêmica envolve os critérios que definem a
avaliação das APS do INSS no que se refere aos Turnos
Estendidos. Desde a saída do Mauro Haulshild, os
servidores, do INSS, vivem um verdadeiro clima de
instabilidade devido à falta de segurança, por parte do INSS,
em manter o acordo assinado entre Ministério da
Previdência e Entidades nacionais. Em Sergipe, o
SINDIPREV/SE tem atuado fortemente na preservação dos
turnos estendidos, seja negociando com o gerente local ou
atuando junto ao Superintendente Regional, José Maria,
para justificar o direito das APS em manter os turnos
estendidos.
A maior clareza da instabilidade dos Turnos Estendidos
aconteceu quando o Ministério Público Federal
recomendou a suspensão dos turnos das APS, alegando
avaliação, e o INSS prontamente passou mail institucional
estipulando o prazo para o retorno das 40 horas. O
SINDIPREV/SE fez um estudo, coordenado e defendido
pelo Secretário Geral, Davi Eduvirges, na reunião com a
cúpula do INSS que gerou um acordo de manutenção dos
Turnos Estendidos.
No dia 27 de março, o SINDIPREV/SE, através do
Secretário Geral e membro do CGNAD, Davi Eduvirges,
participou da discussão do GT DO SEGURO SOCIAL e
INSS na revisão dos critérios que avaliam as APS do INSS
brasileiras. Todo o empenho do SINDIPREV/SE e CNTSS
foi vencedor no debate com o INSS, conseguindo assegurar
o s T U R N O S E S T E N D I D O S PA R A A S A P S
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