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TRABALHADORES PRESSIONAM MINISTÉRIOS 

PARA REVOGAR DECISÃO DO CONDEL 
 

 

 Em todo País os trabalhadores do INSS, Saúde, MTE, ANVISA, seguindo 

orientação da FENASPS estão se mobilizando para impedir que entre em vigência 

a nova tabela de contribuição a GEAP. A direção da Federação orientou os 

sindicatos para encaminharem junto aos servidores à coleta de assinaturas no 

abaixo-assinado que serão enviadas às autoridades públicas e aos respectivos 

ministérios. Igualmente importante que os sindicatos divulguem e orientem os 

trabalhadores e enviarem mensagens eletrônicas aos Ministros de Estado da Saúde, 

Trabalho e Emprego e Previdência Social, Presidente do INSS, exigindo a 

revogação da decisão tomada pelos representantes destes, no CONDEL, e 

reivindicam aumento para R$ 100,00. O valor da contribuição percapita pago hoje 

pelo servidor é três vezes maior que os valores pagos pelo governo. 
 

 Durante a XIII reunião dos Conselheiros Estaduais da GEAP realizada em 

Brasília entre 19 a 21 Novembro, acatando proposta da FENASPS, todos os 

presentes firmaram compromisso de encaminhar esta luta nos Estados, além de 

assinarem o primeiro documento (já entregue) nos Ministérios responsáveis pela 

decisão de implantar nova tabela. 
 

 O representante da GEAP que esteve presente no XIII ENACLER, não 

conseguiu convencer ninguém das razões técnicas para elaboração do cálculo 

atuarial que foi base para este reajuste. Todos os conselheiros cobraram com 

firmeza a revisão das planilhas, a revogação desta decisão extemporânea, que 

somente vai se concretizar se houver envolvimento de todos os sindicatos. 
 

 A FENASPS vai também encaminhar documento a comissão de Seguridade 

Social e demais parlamentares, denunciando a decisão do governo em excluir 

milhares de aposentados e pensionistas do plano de Saúde da GEAP, que não 

poderão pagar os valores altíssimos como participantes, e desta foram 

compulsoriamente excluídos. É um ataque aos direitos, uma afronta a lei, ao 

Estatuto do Idoso. 
 

 Vamos também exigir uma auditoria na forma de gestão da GEAP, inclusive 

pedir revisão no modelo de gerenciamento da GEAP/SAÚDE, redução dos altos 

salários pagos aos Diretores e Superintendentes, contratados ou indicados ao bel 

prazer dos governantes de plantão. Estaremos levando os valores dos salários 

pagos e divulgaremos posteriormente. 
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 A assessoria jurídica vai também elaborar o parece técnico para embasar as 

ações judiciais a serem encaminhadas pela FENASPS e Sindicatos filiados. 
 

 

Brasília, 21 de Novembro de 2008. 

 
 

Plantão da Diretoria Colegiada da FENASPS. 
 

 

 

 

 

 

Endereços eletrônicos dos ministérios para envio de mensagens: 
 

Ministério da Saúde: ministro@saude.gov.br 

Ministério do Trabalho: gm@mte.gov.br 

Ministério da Previdência: gm.mps@previdencia.gov.br 

INSS: gab.inss@previdencia.gov.br 
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