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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - AGOSTO - 2020 

SINDSEP-MG realiza live sobre parceria com planos de saúde para os filiados 
No dia 12/08, o SINDSEP-MG realizou uma live para apresentar aos (às) filiados (as) uma parceria com 
dois renomados planos de saúde: Unimed-BH e Premium Saúde. Para falar desse assunto de grande 
interesse para a categoria, foram convidados os diretores Jussara Griffo e Rogério Expedito representando 
o SINDSEP-MG e Rafael Silva Dannemann, Gerente Comercial da Nacional Saúde para as regiões de Minas 
Gerais e Paraná e Thais Duarte, Supervisora Comercial da Nacional Saúde em Minas Gerais. 
Para Rogério Expedito, os últimos reajustes aplicados nas mensalidades dos beneficiários vinculados aos 
planos de saúde  de autogestão como GEAP, Capesaúde, Assefaz, entre outros, aliados ao congelamento 
dos salários e à baixa contrapartida paga pelo governo fizeram com que muitos servidores ficassem sem 
plano de saúde. Não bastasse, tendo em vista a faixa etária de nossa categoria a maioria dos planos 
individuais são muito caros ou não aceitam beneficiários com idade acima de 59 anos. 
Diante dessa realidade, a Diretoria Colegiada do SINDSEP-MG, se propôs a encontrar uma solução para 
garantir o direito destes servidores assegurado nos Acordos Coletivos de Trabalho quanto no Regime 
Jurídico Único.  A mobilização do SINDSEP-MG se deu de duas formas: a luta pelo aumento da per capita e 
a procura por planos alternativos que oferecessem qualidade e preço permitindo assim retorno desses 
beneficiários ao direito à saúde suplementar.  
“Constatamos que Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui uma regulamentação que permite 
às operadoras de planos de saúde criarem tabelas especificas para determinados grupos  desde que 
avalizados por uma entidade associativa. A partir de um estudo do perfil pela idade, sexo e local de 
atendimento, as operadoras montam a tabela especifica para o grupo”, informa Rogério.  
Para não perder o objetivo e o verdadeiro papel do Sindicato, a diretoria resolveu contratar uma 
Administradora para fazer a gestão dos planos de saúde diretamente para nossos (as) filiados (as).  E a 
Nacional Saúde conseguiu negociar a melhor tabela com duas das melhores operadoras do estado: 
Unimed-BH e Premium Saúde.   
 

 
 



Os planos 
Após a exposição dos motivos que levaram o SINDSEP-MG a procurar planos alternativos para seus 
filiados, o Gerente Comercial da Nacional Saúde, Rafael Dannemann, falou sobre a experiência da 
Administradora de Benefícios junto a outras entidades no estado de Minas Gerais. E que os valores que 
seriam apresentados para os planos de saúde Unimed-BH e Premium Saúde levaram em conta os preços 
praticados por outras entidades parceiras. 
Em seguida, a Supervisora Comercial da Nacional Saúde em Minas Gerais, Thais Duarte, passou a explicar 
sobre valores, cobertura, rede credenciada, carência, modalidade de planos, entre outros. O Plano Unimed-
BH está disponível, inicialmente, para Belo Horizonte e Região Metropolitana (RMBH). A intenção da 
diretoria do SINDSEP-MG é estender, em breve, essa parceria para as demais Unimeds que atuam em 
outras regiões de Minas Gerais. Já a Premium Saúde estará disponível para as demais localidades do 
estado. 
A adesão aos planos já está disponível para todos os (as) filiados (as) do SINDSEP-MG. Basta que os (as) 
filiados (as) entrem em contato com o Núcleo Regional mais próximo. Para o (a) servidor (a) que não é 
filiado (a), mas tem interesse em aderir ao plano, basta se filiar. 
 
Carência 
Para aqueles que já tem plano de saúde, mas quer aderir a um dos planos oferecidos pelo SINDSEP-MG, 
basta solicitar de seu plano uma carta de aproveitamento de carência. Nesse caso, será feita uma avaliação 
de quais procedimentos terão carência ou não.  
Já aqueles que não têm plano de saúde e quiserem aderir aos planos o SINDSEP-MG, existem algumas 
regras, regidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que precisam ser seguidas. 
 
Calculadora 
Após tirarem as dúvidas, os (as) filiados (as) que assistiam à live, tiveram a oportunidade de conhecer um 
pouco sobre a calculadora de saúde. O diretor Rogério Expedito fez uma simulação em que o (a) filiado (a) 
poderá ter uma prévia de gasto mensal com saúde suplementar. Essa calculadora estará disponível para  
os (as) filiados (as) do SINDSEP-MG para que os mesmos verifiquem sobre o benefício de aderir aos novos 
planos. 
 

 
Todas as informações sobre os planos de saúde oferecidos pelo SINDSEP-MG estarão disponíveis para os 
(as) filiados (as) tanto nos Núcleos Regionais, quanto na página do Sindicato.  
 
Em defesa do SUS 
Ao final da live, a diretora do SINDSEP-MG, Jussara Griffo fez questão de enfatizar que o fato de o 
SINDSEP-MG oferecer planos alternativos para seus (as) filiados (as), não significa que o Sindicato se 
afastou da luta em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS). “ O SUS é do povo brasileiro e nós, do 



SINDSEP-MG sempre iremos lutar em defesa do SUS. Além disso, temos uma pauta unificada, tanto 
nacional, quanto estadual no que diz respeito ao direito de servidores e empregados públicos a ter um 
plano de saúde. Essa inciativa da Diretoria Colegiada do SINDSEP-MG nada mais é do que cumprir as 
deliberações e anseios de seus (as) filiados (as).  

 
Greve sanitária é avaliada contra retorno ao trabalho presencial 

No último dia 08/08, foi realizado o Encontro Nacional dos servidores da Cultura e do Turismo. A reunião 
contou com a participação da Associação dos Servidores do Ministério da Cultura (AsMinC) e do Coletivo de 
Servidores do Iphan. O debate sobre deflagração de uma greve sanitária, em que há recusa de retorno 
presencial ao trabalho sem prejudicar os serviços prestados, foi central. 
Os treze sindicatos presentes no Encontro manifestaram apoio à greve e instituíram um Comando de 
Mobilização. As entidades realizarão assembleias com o setor nos Estados para aprofundar o debate. "Vai 
ter discussão agora, tudo pode ser", afirma a Secretária de Administração da Condsef/Fenadsef, Jussara 
Griffo, que coordenou o Encontro. A Confederação vai tentar negociação com a presidência do Iphan e 
será elaborada uma campanha de comunicação pela manutenção do trabalho remoto. 
 
Respeito à Cultura 
Jussara Griffo destaca que a luta pela proteção das políticas culturais também tem protagonismo na 
mobilização. "A possibilidade de greve não é apenas uma luta corporativa, mas em defesa da saúde da 
população em geral e, sobretudo, contra os desmontes do setor." A Confederação se reunirá com o Fórum 
da Cultura para mobilizar a categoria no debate. 
Ao convocar as assembleias de base e deliberar sobre a greve sanitária, os sindicatos têm que seguir todos 
os passos de uma greve convencional. A orientação da Confederação é para que os sindicatos assumam a 
mobilização dos trabalhadores do setor cultural, garantindo todo o processo e acompanhamento jurídico. 
Nos encontros, também deve ser debatido o andamento dos serviços de fiscalização do Iphan. 
Em Minas Gerais, a assembleia que vai discutir sobre a possibilidade de deflagração da greve 
sanitária dos (as) servidores (as) do Iphan será realizada no dia 14/08, às 9h por vídeo 
conferência, pela plataforma zoom. O link da reunião já foi enviado aos (às) servidores (as). 
 
Situação excepcional 
A Condsef/Fenadsef reforça que o clamor pelo teletrabalho atualmente é exclusivamente enquanto durar a 
pandemia do novo coronavírus. O trabalho remoto permanente é visto pela direção da entidade como um 
"canto da sereia", porque parece sedutor, mas se configura como armadilha, tendo-se em vista a análise 
jurídica da entidade, que alerta para violação de direitos e abusos trabalhistas. 
"É inaceitável o retorno ao trabalho presencial no momento que em vários estados tem um crescimento da 
doença. É importante ressaltar que o trabalho remoto está atendendo as necessidades da instituição e 
cuidado da saúde do trabalhador", reforça Jussara. Nos Estados em que os trabalhadores tenham sido 
convocados à volta presencial, os sindicatos devem ingressar com ação judicial pedindo a manutenção do 
trabalho remoto, com pedido de liminar. Se o pedido não for atendido, a greve sanitária é alternativa. 
Servidores em estágio probatório têm o mesmo direito à greve que efetivados. 
 

Em home office, servidores querem criação de benefício para ajuda de custo 
Em home office há cinco meses, os servidores públicos federais começam a organizar pontos que devem 
entrar na pauta de discussão com o governo federal a respeito do tema. Uma das intenções é que 
o Ministério da Economia crie um benefício de ajuda de custo para quem está trabalhando de casa — algo 
negado pela equipe de Paulo Guedes. 
Por causa da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, o funcionalismo foi afastado 
das repartições em 12 de março. Desde então, a maioria dos empregados do governo está em atividades 
remotas. 
Após o anúncio de que o teletrabalho continuará mesmo após a pandemia — a efetivação da modalidade 
será permitida a partir de setembro e tem uma série de regras –, os servidores pontuaram que é preciso 
algum tipo de contrapartida financeira. 
A principal reivindicação é relativa ao custeio de internet, eletricidade e equipamentos. A iniciativa consta 
em uma nova técnica da assessoria jurídica da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 
(Condsef) e da Federação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Publico Federal (Fenadsef). 
O servidor que aderir ao teletrabalho — em regime parcial ou integral — terá que assinar e cumprir um 
plano de trabalho. As novas regras entram em vigor no dia 1º de setembro. 



As despesas com internet, energia elétrica, telefone e outras semelhantes são de responsabilidade do 
participante que optar pela modalidade de teletrabalho. Não haverá horas extras ou de banco de horas. 
“Um ponto polêmico, que merecerá mais atenção, é a previsão de que a estrutura física e tecnológica 
caberá ao participante, devendo ele assumir todos os custos, inclusive de internet, energia elétrica e 
telefone, bem como segurança da informação, entre outras despesas. Aqui se percebe a intenção da 
administração de conter gastos, transferindo ao servidor público algumas obrigações tipicamente suas”, 
critica o documento. 
Os servidores se espelham na caso da Petrobras. Decisão liminar concedida pela Justiça do Trabalho do Rio 
de Janeiro obriga a estatal a custear as despesas com mobiliário ergonômico, além dos gastos com energia 
e internet. 
“O governo anuncia que está economizando e colocou os custos nas costas dos servidores. É inadmissível 
que se faça economia com chapéu alheio. Querem produção, qualidade e não dão condições”, critica o 
secretário-geral da Condsef, Sérgio Ronaldo da Silva. 
O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) irá produzir nos próximos 
dias um levantamento para balizar o valor que os servidores teriam que receber. A Condsef não descarta 
medidas judiciais para conseguir o benefício. 
Em nota, o Ministério da Economia afirmou que não há previsão para esse tipo de pagamento. “O Brasil 
está enfrentando uma crise financeira muito séria em decorrência da pandemia, e o Governo Federal 
precisa racionalizar os recursos públicos. O trabalho remoto foi um modelo alternativo, adotado para 
enfrentar uma emergência na saúde pública e que pudesse ser favorável tanto para o órgão como para o 
servidor”, destaca o texto. 
As regras para o teletrabalho permanente após a pandemia proíbem o pagamento de auxílio moradia, 
adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades com raio-X ou 
substâncias radioativas. 
Além disso, desde março o governo suspendeu o pagamento de benefícios como horas extras e auxílio-
transporte. 
 
 


