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HOME OFFICE
Dando continuidade aos atendimentos aos
filiados e filiadas ao SINDIPREV SERGIPE,
disponibilizamos
acesso
remoto
via
WhatsApp e e.mail. O SINDIPREV segue as
remendações da OMS para proteção ao
filiado e funcionário do sindicato.

REAJUSTE SÓ EM 2023
Atacar os servidores públicos sempre foi
prioridade da dupla Bolsonaro/Guedes, que
já tentaram várias vezes congelar salários e
acabar com os concursos públicos. Agora,
sob o pretexto de liberar recursos para
estados e municípios combaterem o
coronavírus, eles conseguiram, apesar do
dinheiro que vai ser liberado ser muito
aquém do que governadores e prefeitos
precisam para atender a população durante
a pandemia.
Segundo o assessor jurídico da FENASPS,
Dr Luis Fernando e Silva, o artigo 7º prevê
proibição de reajustes parcelados ou
integrais em até 1 ano e meio antes do final
do mandato. Sendo assim, a previsão de
reajuste salarial será para 2023, na GRANADA
DE GUEDES aos Servidores públicos de todo
Brasil

A
aprovação
da
LEI
DE
CONGELAMENTOS seguiu na contramão
daquilo que deveria ser feito em um
momento tão grave da saúde pública do
Brasil que é preservar os salários e taxar
as grandes fortunas, o setor financeiro,
àqueles que mais enriquecem no Brasil
mesmo em tempos de pandemia, diz o
dirigente que considera a proposta
inaceitável.
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CNTSS SOLICITA SUSPENSÃO DOS EFEITOS
FINANCEIROS NO 23º CICLO DA GDASS/INSS
As dificuldades enfrentadas pelos servidores do INSS, no atingimento de metas,
estão claras e evidentes pelas inúmeras informações coletadas pelo SINDIPREV
SERGIPE através dos diálogos diários com os servidores que estão em isolamento
social devido a pandemia

O Secretário Geral do SINDIPREV SERGIPE e membro do CGNAD, Deivid Christian,
juntamente com os representantes da CNTSS, apresentou na última reunião com a
Direção Geral do INSS, exposição de motivos para a suspensão dos efeitos financeiros
do 23° Ciclo de Avaliação de desempenho da Gratificação de Desempenho de
Atividade do Seguro Social – GDASS e que se mantenham os efeitos financeiros do 22°
onde todos os servidores do INSS receberam 80 pontos na parte institucional da
gratificação.
Leia o documento na íntegra.

MOBILIZAÇÃO GARANTE SUSPENSÃO DO 10º CICLO
DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO MINISTÉRIO
DA SAÚDE
Os(as) servidores(as) do Ministério da Saúde obtiveram uma importante vitória na
última semana! Após mobilização da Fenasps e demais entidades sindicais, a
Coordenação-geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde (CGESP/MS)
suspendeu o 10º ciclo de Avaliação de Desempenho para os(as) servidores(as) deste
ministério enquanto perdurar a declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (Espin) decorrente do novo coronavírus (Covid-19).
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SINDIPREV INVESTE EM LIVES PARA MANTER A
BASE ATUALIZADA
Mesmo em tempos de pandemia e
isolamento social, o SINDIPREV
SERGIPE inova na utilização das
ferramentas
de
reuniões
por
videoconferências e
LIVES
para
manter
a
direção
trabalhando e a base atualizada.

No dia 02 de junho, o
SINDIPREV
fez
um
debate importante com
a
presença
do
Coordenador Joaquim
Antonio, mediador da
LIVE,, Vereador ISAC
SILVEIRA,
Secretário
Geral e membro do
CGNAD/CNTSS, DEIVID
CHRISTIAN
e
do
Assessor Jurídico da
FENASPS,
Dr
Luis
Fernando e Silva.

Neste mês, foram 03 (três) LIVES
importantes que mobilizaram
a base do SINDIPREV, sindicalistas de
outras bases, dirigentes nacionais e,
principalmente, a base do SINDIPREV que
pôde participar através do facebook do
SINDIPREV.

No dia 03 de junho, o
SINDIPREV realizou a
LIVE com a presença e
mediação
do
Coordenador Geral do
SINDIPREV,
Joaquim
Antonio,
do
expresidente Nacional da
OAB, CEZAR BRITTO, do
Secretário de Finanças
do SINDIPREV, Ulisses
Freitas e do Vereador
ISAC SILVEIRA.

No dia 08, o SINDIPREV
SERGIPE realizou a LIVE
DO JURÍDICO com a
presença da Assessoria
Jurídica do sindicato
para
debater
e
esclarecer
sobre
as
ações
judiciais.
Os
assessores Lucas Rios,
Wágner
Queiróz,
e
Wágner
Filho,
transmitiram a tod@s
sobre os andamentos
processuais. Todas as
dúvidas foram sanadas.

Todas as LIVES estão disponíveis no Portal do SINDIPREV SERGIPE
SINDIPREV-SE.ORG.BR/

JUNHO 2020

PAGE 5

SINDIPREV SERGIPE CONVOCA ASSEMBLEIA POR
VIDEOCONFERÊNCIA PARA OS SERVIDORES DO
INSS
GOVERNO DESCONSIDERA MORTES POR COVID E TENTARÁ ABRIR O INSS
NO DIA 22.
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BENEFÍCIOS PARA OS FILIADOS
O SINDIPREV proporciona uma série de benefícios aos seus filiados e
dependentes, sendo:

UNIT
Desconto de 15% para filiado e 10% para dependentes.

FACULDADES PIO X - FANESE
Desconto de 20% para filiados e dependentes

FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ
Desconto de 40% para filiados e dependentes

CARTÃO BOOM CARD
Cartão dá acesso a descontos em 5 mil estabelecimentos em todo Brasil

PSICOTERAPEUTA
O SINDIPREV está disponibilizando Psicoterapeuta em tempos de isolamento social

SESC / SENAC
Desconto de 20% em Sergipe

Contatos: Fale com Thaís pelo fone 98801 0090
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