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Vamos seguir lutando por nossos direitos!Vamos seguir lutando por nossos direitos!

Estamos há quase dois anos 
em luta contra a pandemia, 
em defesa da nossa saúde 
física e mental. Sobrevive-

mos. Porém, perdemos mais de 600 
mil vidas nesse percurso.

A pandemia evidenciou o que 
defendemos arduamente há muito 
tempo: A importância dos serviços 
e servidores públicos. Nesse contex-
to de crise sanitária destacamos os 
valorosos trabalhadores da área da 
saúde.

Mesmo correndo riscos, cente-
nas de milhares foram às ruas pedir 
o fim desse governo; contra a PEC 

32, que mira o funcionalismo, ata-
cando inclusive direitos dos apo-
sentados e pensionistas e destrói o 
serviço público. Também ocorreram 
manifestações nas redes sociais. 

A vacinação está avançando e 
esperamos que em breve possamos 
nos reunir presencialmente. Porém, 
a pandemia ainda não acabou. Preci-
samos manter todos os cuidados. Fi-
que atento ao calendário de vacina-
ção para tomar sua dose de reforço, 
mantenha o uso correto da máscara 
(cobrindo boca e nariz) e higienize 
às mãos, seja com álcool em gel ou 
água e sabão. 

Nesse período o Sindsef-SP se 
manteve firme na luta em defesa dos 
direitos e pela valorização dos servi-
dores e dos serviços públicos. 

Junte-se a nós! Participe das 
atividades virtuais! Pra não ficar 
de fora, entre em contato pelo 11 
96861-9598 (WhatsApp).

Sindsef-SP realiza diversas iniciativas durante a pandemia!
Quando a classe trabalhadora 

sofre, a organização sindical tam-
bém sofre. Continuar funcionando 
ativamente enquanto o mundo parou 
foi um grande desafio que o Sindsef-
-SP buscou superar se reinventando. 

As atividades, como as assem-
bleias e reuniões, passaram a acon-
tecer online. Para tanto, buscou-se 
tirar as dúvidas dos servidores, seja 
por meio de tutoriais, WhatsApp ou 
ligação telefônica.

Plantões Jurídicos acontecem 
desde o início da pandemia. Os ser-
vidores podem entrar em contato por 
telefone, e-mail ou agendar atendi-
mentos online com os advogados.

Foram criados os coletivos te-
máticos dos aposentados, imprensa 
e comunicação, jurídico, cultura, 
formação política e sindical, comba-
te à opressão das mulheres, combate 
à opressão racial, servidores do in-
terior e saúde do trabalhador. Esses 
coletivos têm o objetivo de buscar 

envolvimento da base e trazer dife-
rentes ideias para dentro do sindi-
cato. 

O Sindsef-SP colocou em prá-
tica os novos projetos: Sind Voz – 
espaço dedicado aos textos, contos, 
crônicas ou poesias dos servidores; 
Sind Dicas – dicas semanais de fil-
mes, livros, músicas, teatro e outras 
ações indicadas pelos coletivos te-
máticos; Nossa Gente – conta a his-
tória de pessoas que contribuíram 
para a construção e fortalecimento 
do sindicato; Bordando e Lutando 
– oficina de bordado e diálogo so-
bre cotidiano e política. Há, ainda, 
o Sindsef-SP em Movimento, man-
tido com as aulas de ginásticas on-
line toda quarta-feira, às 9h. 

Essas são algumas das ativida-
des frequentes, mas há ainda muitas 
outras, a exemplo das transmissões 
ao vivo de debates, seminários, o 
Cinesef e campanhas de solidarie-
dade. 

Filiação e recadastramento
O sindicato está em campanha 

de filiação e recadastramento até o 
Dia do Servidor Público, celebrado 
em 28 de outubro. Nesta data, quem 
tiver atualizado ou realizado o cadas-
tro irá participar do sorteio de uma 
Samsung Smart TV 58”.

Aproveite a ocasião e faça tam-
bém seu recadastramento, divulgue e 
convide os colegas para se filiar ao 
Sindsef-SP! 

26º Congresso do Sindsef-SP 
Nos dias 03 e 04 de dezembro o 

Sindsef-SP realiza seu 26º Congresso 
Estadual. Em virtude da pandemia da 
Covid-19, os trabalhos serão realiza-
dos online, na plataforma Zoom. 

A assembleia dos aposentados  
para eleger delegados ao congresso 
será no dia 03 de novembro, às 17h. 
Em pauta, estará a conjuntura e re-
forma administrativa, a situação dos 
servidores e demandas específicas e 
informes. Participe!

 Ato Fora Bolsonaro na Av. Paulista
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Aposentados e pensionistas 
também são alvos da reforma 
administrativa

Não se deixe enganar pelo 
discurso dos defensores 
da reforma administra-
tiva, que alegam que 

somente os futuros servidores serão 
afetados pelas mudanças presentes 
na Proposta de Emenda Constitucio-
nal nº 32/2020, também conhecida 
como PEC da Rachadinha. 

Se aprovada, a PEC atingirá os 
direitos dos servidores ativos, apo-
sentados e pensionistas. Isso por 
que, a proposta prevê a criação de 
novos vínculos de contratação, a 
possiblidade de extinção de cargos e 
carreiras e ainda permite redução de 
25% da jornada e de salário.

Com a extinção de cargos, tam-

bém seria extinto o parâmetro da 
paridade. Portanto, não haveria revi-
são salarial e “o salário do servidor 
aposentado ficaria congelado eterna-
mente”, alerta o advogado do Sind-
sef-SP, César Lignelli. 

Mas não para por aí. Essas mu-
danças vão impactar o financiamen-
to do Regime Próprio da Previdên-
cia Social (RPPS), gerando menos 
receita. O primeiro efeito desse de-
sequilíbrio vai ser a redução salarial, 
pois todos passarão a recolher mais 
contribuição previdenciária.

Atualmente, quem recebe até R$ 
6.433,57, que é o teto do INSS, está 
isento da contribuição previdenciá-
ria. Porém, havendo desequilíbrio 

nas contas do RPPS, o teto para 
isenção baixa para um salário míni-
mo, que hoje é R$ 1.100,00. Ou seja, 
além de não ter reajuste ainda vai ter 
perda salarial. 

A PEC ainda não foi levada à 
votação no plenário da Câmara dos 
Deputados pois o governo ainda não 
possui 308 votos favoráveis. Com 
isso, a luta para barrar essa proposta 
que ataca os direitos dos servidores 
ativos, aposentados e pensionistas 

continua a todo vapor.
Vamos fazer pressão e mostrar 

aos políticos que a população não 
vai reeleger quem votar a favor des-
se brutal ataque contra toda a classe 
trabalhadora. Envie mensagens para 
os e-mails ou nas redes sociais dos 
deputados usando o mote: quem vo-
tar contra os serviços e servidores 
públicos não volta. 

Confira os endereços dos parla-
mentares em www.sindsef-sp.org.br

A pauta da Campanha Sala-
rial Unificada do funcio-
nalismo público federal 
foi protocolada em 24 de 

março de 2021, durante a Jornada de 
Lutas dos Servidores Públicos e das 
Servidoras Públicas. 

Durante meses, as entidades na-
cionais que representam mais de 1,2 
milhão de servidoras e servidores pú-
blicos federais ativos, aposentados e 
pensionistas, de todo o país, reforça-
ram a importância em negociar com 
o governo ao menos o primeiro item 
da pauta, que é a reposição das per-
das salariais do período 2010-2021 e 
a preservação do poder de compra.

Isso é fundamental no contexto 
do aumento da inflação, que no mês 
de setembro teve alta recorde desde 
o Plano Real e bateu 10,25% em 12 

meses, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

A campanha também visa der-
rubar as Emendas Constitucionais 
109/2021 e 94/2016, do “teto de 
gastos”. De maneira geral, a EC 
109, resultante da aprovação da PEC 

186/2019, conhecida como “PEC 
Emergencial”, aprofunda o teto de 
gastos criado em 2016 e adota medi-
das com imenso potencial desestru-
turante de políticas públicas.

Reinvindicações
Na pauta de reivindicações 

da Campanha Unificada, além do 

item mencionado,  também está a 
isonomia de benefícios e parida-
de entre ativo-aposentado-pensio-
nista; os direitos previdenciários; 
a valorização do serviço público e 
dos direitos trabalhistas; a liberda-
de de organização e manifestação; 
o cumprimento dos acordos assi-
nados com o governo federal; a 
correção da tabela do Imposto de 
Renda da Pessoa Física (IRPF) em 
113,9%, referente à defasagem cal-
culada pela inflação acumulada no 
período de 1996 a 2020, conforme 
estudos do Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Fede-
ral (Unafisco Nacional); e, ainda, 
medidas de garantia à saúde, como  
vacinação das e dos servidores con-
tra a Covid-19 para retorno seguro 
às atividades presenciais.

Funcionalismo público federal reivindica 
reposição das perdas salariais da última década

 Sindsef-SP presente no ato pelo Fora Bolsonaro e Mourão

Seminário como parte das atividades do lançamento da campanha salarial, em 12/02/2021



Os servidores assistidos 
pela Geap enfrentam, 
além do alto valor da 
mensalidade, problemas 

com as constantes reduções dos cre-
denciamentos de médicos, hospitais 
e laboratórios. 

Muitas vezes essas alterações in-
terrompem tratamentos de anos, onde 
o paciente já possui uma relação de 
confiança com aquele especialista, 
hospital/clínica ou laboratório.

Nesse momento de pandemia, 
essa relação de confiança, entre mé-
dico e paciente, requer uma atenção 
ainda maior. Portanto, não basta ape-
nas cumprir as regras previstas pela 
Agencia Nacional de Saúde para ofe-
recer as especialidades médicas.

As reclamações dos servidores 
indicam que nem mesmo as exigên-
cias da ANS (Agência Nacional de 
Saúde) estão garantidas. Há relatos 
de assistidos obrigados a buscarem 
atendimentos em cidades distantes 
do seu domicílio. Como foi o caso 
de um morador de Campinas que só 

conseguiu internação para realizar 
um procedimento cirúrgico em So-
rocaba. Uma distância de mais de 
80km do seu domicílio. 

O Sindsef-SP e o Sinsprev estão 
buscando agendar reunião com o su-
perintendente regional da Geap/SP 
para pedir a manutenção e ampliação 
da rede credenciada.  Em breve tere-
mos mais informações sobre isso.

Alto custo das mensalidades 
Enquanto os servidores não rece-

bem nenhum acréscimo em seus sa-

lários desde 2016, os planos de saú-
des sofrem reajustes anuais e com 
percentuais elevadíssimos. 

Com a Geap não foi diferente. 
Mesmo nesse período de crise sani-
tária, a Geap reajustou as mensalida-
des com valores acima da inflação. 
Já a União, não desembolsará nem 
um centavo a mais no pagamento 
per capita dos planos de saúde dos 
servidores. Ou seja, mais uma vez 
os trabalhadores ficam no prejuí-
zo. Bem diferente do que acontece 
com os gastos do governo federal. 

Segundo o Ministério da Econo-
mia, entre março de 2020 e junho 
de 2021, o governo economizou R$ 
1,419 bilhão com o trabalho remo-
to de servidores públicos durante a 
pandemia da Covid-19, enquanto 
os trabalhadores lidaram com o au-
mento das despesas, sem nenhuma 
contrapartida.

Quem também economizou 
nesse período foi a Geap. Já que a 
procura por consultas e atendimen-
tos de rotina diminuíram expressi-
vamente para evitar a exposição ao 
coronavírus. 

O Sindsef-SP defende o aumen-
to da contrapartida do governo nos 
planos de saúde dos servidores, que 
ainda enfrentam a baixa qualidade 
dos serviços oferecidos pela Geap.

Aqueles que tiverem dificulda-
des de atendimento, especialmente, 
em virtude do descredenciamento 
dos profissionais de saúde, clínicas 
e hospitais, informe ao Sindsef-SP: 
WhatsApp 11 96861-9598 / e-mail 
imprensa@sindsef-sp.org.br

Servidores reclamam do descredenciamento e 
do alto custo das mensalidades

Informes jurídicos: Ações Coletivas 
Ex-LBA: GDATA (PROCESSO Nº 2003.34.00.008607-2- VARA: 
15ª Vara Federal/DF) – Aguarda a apresentação dos cálculos, que estão 
sendo elaborados pelo contador.
Ministério da Defesa: GDATA Inativos (PROCESSO No 0026725-
70.2005.4.01.3400 /2005.34.00.026995-9) – Encontra-se em fase de 
execução, o sindicato apresentou os cálculos e AGU já se manifestou. 
Aguardar.  
Ex-LBA: GDASST (Processo 2003.34.00.008605-5 / 0008614-
09.2003.4.01.3400 PJE - VARA: 07ª Vara Federal/DF) – A União 
propôs pagar somente 40% do valor devido. O Sindsef-SP entrou com 
recurso, em busca de uma proposta mais favorável.
Geral: AÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (0002098-
36.2004.4.01.3400/ 2004.34.00.002106-8 - VARA: 13a Vara Federal/
DF) – O processo se prepara para iniciar a fase de execução.
Ex-LBA: Ação de Revisão Geral - O processo encontra-se suspen-
so, por determinação do juiz, até que o Supremo Tribunal Federal se 
pronuncie. 

GEAP

Jurídico
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Prova de vida 
2020 e 2021

Atenção! Aniversariantes de janeiro de 
2020 a setembro de 2021 que ainda não reali-
zaram a comprovação de vida, terão até 31 de 
outubro de 2021, para regularizarem os anos 
de 2020 e 2021.

Quem celebra aniversário em novembro 
pode regularizar a situação entre 01/11/2021 
a 31/12/2021, resolvendo assim os anos de 
2020 e 2021. 

Para quem nasceu no mês de dezembro, o 
prazo para fazer a prova de vida é o seguinte: 
se realizar a comprovação até 30 de novem-
bro, regulariza o ano o 2020. Mas, se fizer en-
tre os dias 01/12 a 31/12/2021 regularizarão 
os anos de 2020 e 2021.

Fique atento para não perder o prazo!

 Mobilização realizada em 2013

A velhice
A Velhice. 

Palavra que  
para muitos  

Assusta. 
 

Mas se parar 
Para pensar! 

Significa: 
Experiência adquirida, 

 
Amor incondicional, 
Respeito pela vida, 

Desafio por aceitação. 
 

Ou seja,  
Continuamos 

Na luta,  
Até o último suspiro.

(Francinete Silva Manzan)


