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Terça-feira  

Condsef/Fenadsef discutem pauta de reivindicação 
da categoria com o MS 

No último dia 05 de março, 
a Condsef/Fenadsef e o Ministé-
rio da Saúde (MS), reuniram-se 
para tratar sobre a pauta de rei-
vindicações da categoria. 

Durante a reunião o MS se 
comprometeu em retomar o 
Grupo de Trabalho (GT) da Insa-
lubridade para resolver as mais 
de 30 mil pendências existentes 
por estados. 

De antemão, o Ministério 
informou que não pagará os va-
lores atrasados das pendências 

da insalubridade. 
Nesse contexto estão os 

servidores cedidos a estados e 
municípios que não receberam o 
adicional de insalubridade entre 
janeiro de 2019 e dezembro.  

A suspensão do pagamen-
to havia sido feita a partir de um 
primeiro laudo onde a insalubri-
dade foi negada. 

Sobre os outros pontos da 
pauta, o MS acabou se compro-
metendo em responder ponto a 
ponto por escritos às entidades. 

Ao final da reunião, as par-
tes apresentaram um indicativo 
para uma próxima reunião que 
deverá acontecer na primeira 
quinzena de maio. 

Ainda na reunião, as enti-
dades apresentaram ao MS a 
pauta de reivindicações da cate-
goria. O Ministério se compro-
meteu a responder todos os 
pontos por escrito. A pauta con-
tém 14 itens. Cumprimento de 

acordos firmados em 2015, in-
corporação de gratificações ao 
Vencimento Básico, gratificação 
da Sesai, concursos públicos, 
aposentadoria especial, gratifica-
ção de qualificação e revisão de 
valores dos benefícios como au-
xílio-alimentação, creche, entre 
outros, estão na lista de reivindi-
cações. 

O Sindsep/MA esteve repre-
sentado nesse encontro pelo pre-
sidente, Raimundo Pereira de 
Souza. 

“A reunião foi bastante sa-
lutar, no que tange, a questão re-
ferente à insalubridade. Foi devi-
do à pressão do movimento sindi-
cal que o Governo se comprome-
teu a retomar o GT da Insalubrida-
de. É nesse espaço que vamos 
travar as discussões para que pos-
samos resolver as mais de 30 mil 
pendências que existem em todo 
o país“, afirmou. 

Com informações repassa-
das pela Condsef. 
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Projeção do PIB cai pela 4ª vez e enterra discurso 
de que reforma aquece a economia 

Analistas diziam que econo-
mia só voltaria a subir com refor-
mas como a da Previdência. A mu-
dança nas regras foi aprovada, mui-
tos perderam o direito à aposenta-
doria e a economia continua pati-
nando   

Projeção das instituições fi-
nanceiras consultadas pelo Banco 
Central (BC) sobre crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) para 
este ano jogam uma pá de cal nas 
análises de especialistas e colunis-
tas. Ele diziam que a economia bra-
sileira só voltaria a crescer com a 
aprovação de reformas que tiram 
direitos da classe trabalhadora, co-
mo as mudanças nas regras da Pre-

vidência. Sem essa reforma, diziam 
os analistas, o país não voltaria a 
crescer porque o governo de Jair 
Bolsonaro (sem partido) não teria 
recursos para investir. 

O Centro de Economia Mun-
dial da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) chegou a projetar que a re-
forma da Previdência poderia am-
pliar o crescimento do PIB -  soma 
de todos os bens e serviços produ-
zidos no país - de 2,5% para 3% ou 
mais. 

No mundo real, apesar de 
milhares de trabalhadores e traba-
lhadoras terem perdido o direito à 
aposentadoria, o Boletim Focus, di-
vulgado pelo BC esta segunda-feira 

(9), derrubou pela quarta vez a pro-
jeção do PIB em 2020 - de 2,17% pa-
ra 1,99%. 

Em 2019, como revelou o IBGE 
na quarta-feira (4), o PIB registrou 
crescimento pífio, de 1,1%, percen-
tual menor do que o registrado em 
2018 e em 2017 (1,3%), depois da 
aprovação, em novembro de 2017, 
da reforma Trabalhista do ilegítimo 
Michel Temer (MDB-SP), que tam-
bém ajudaria a aquecer a economia 
e a gerar emprego e renda. 

A estimativa das instituições 
financeiras para os anos seguintes - 
2021, 2022 e 2023 – permanece em 
2,50%. 

Fonte: CUT 

ASSEMBLEIA POR LOCAL DE TRABALHO – MINISTÉRIO DA SAÚDE-MA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2020 

O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão – SINDSEP/MA, 

em consonância com o Estatuto, convoca todos os associados em gozo dos seus direitos estatutários no MI-

NISTÉRIO DA SAÚDE- MA, para participarem da Assembleia Por Local de Trabalho no dia 10 de março de 

2020, às 10:00h, na sala do Ministério da Saúde, localizado no Jaracati Shopping – Avenida Prof. Carlos Cu-

nha, 1000 - Jaracati – São Luis/MA, nesta, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta: 1-– Greve 

Geral dos Servidores Públicos Federais prevista para o dia 18/03/2020 e 2 - Informes. 

 

São Luís - MA, em 09 de março de 2020. 

Raimundo Pereira de Souza 

Presidente 


