
 
 
 

 

Informativo da FAP/MG – Circula às quartas-feiras – 23/04/2015 
 

TERCEIRIZAR  É  REGREDIR 
Na quarta-feira (22/4), a Câmara federal aprovou projeto de lei que autoriza a terceirização 

sem limites, em todos os setores da economia. Independente do partido político ou da ideologia, 
todos reconhecem que trata-se de precarização das relações de trabalho. 

Aqueles que estão a favor da medida, defendem ser necessário reduzir o chamado “custo 
Brasil”. O problema é que, mais uma vez, quem paga a conta são os trabalhadores, é o povo 
brasileiro. Em sentido inverso, os empresários não admitem reduzir os lucros, que no País são 
recordes. Buscam a solução mais fácil (e covarde), arrebentando a corda do lado mais fraco. 

Precarizar as leis e a proteção ao trabalhador significa regredir em termos sociais. Anular 
direitos que demoraram décadas para serem conquistadas. O retrocesso contraria a Constituição 
da República e mesmo o bom senso do progresso e da construção de uma Nação altiva que, 
passo a passo, superou o trabalho escravo ou em condições análogas. Realidade que alguns 
parlamentares, em pleno século XXI, não têm vergonha de defender. 
 

CALENDÁRIO DO MÊS 

Dia 1º - Sexta-feira 
Feriado – Dia Internacional do Trabalhador – comemorado em centenas de 
países. 

Dia 13 – Quarta-feira Reunião da Diretoria Executiva da FAP/MG 

Semana de 18 a 22 
(segunda a sexta-
feira) 

Reuniões nas Regionais do Conselho Deliberativo da FAP/MG 
Proposta de tema para o mês: Retirada de reivindicações a serem 
apresentada nas Conferências de Saúde, que acontecerão em todos os 
municípios. 

 

Câmara aprova anistia para servidores federais grevistas 
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados 

aprovou o Projeto de Lei nº 1781/99, do deputado Jovair Arantes (PTB-GO), que anistia os 
servidores públicos federais que participaram de greve, desde 5 de outubro de 1988, data de 
publicação da Constituição. O parecer favorável foi publicado nesta quinta-feira (23/4). 

Como foi aprovado em caráter conclusivo, o texto não precisará passar pelo Plenário da 
Câmara, exceto se houver recurso. A proposta ainda será analisada pelos senadores. 

O projeto determina o cancelamento de todas as sanções administrativas que repercutem 
negativamente na ficha funcional do servidor, como faltas e multas. Os efeitos, porém, não terão 
retroatividade pecuniária (dinheiro). 

O relator na CCJ foi o deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP). Jovair defende que a falta 
de regulamentação do direito de greve para servidores federais não pode prejudicar os 
trabalhadores ou inibir o direito às manifestações. 
 

AJUBEMGE completa 48 anos 
Rumo ao cinquentenário, a AJUBEMGE (Associação 

nacional dos Aposentados, Pensionistas, Funcionários e Ex-
Funcionários do Conglomerado Bemge) promove, no próximo dia 14 
de maio, uma festa de congraçamento. 

A entidade continua sempre na luta em defesa dos direitos dos bancários do extinto banco que 
pertencia ao Governo de Minas Gerais. De acordo com o presidente Messias Caetano Neto, a mais 
recente batalha é pela anulação da incorporação do Fundo de Previdência BemgePrev pela Fundação Itaú 
Unibanco e consequente extinção do primeiro. O Fundo foi construído com as contribuições dos 
trabalhadores e não pode simplesmente ser engolido por uma fundação privada. A Ajubemge votou contra 
a medida e vai tomar as providências cabíveis. 



Associação de São João Nepomuceno realiza 
atividades de saúde nos distritos 

Sob a presidência do atual vereador Ruy Barbosa, a AAPSJN 
está realizando a campanha “Coração Saudável, Saúde Legal”. Com 
apoio da Farmácia Oswaldo Cruz, são aferidas a pressão arterial e níveis de glicemia para a população 
dos distritos. 

A primeira ação aconteceu em Roça Grande, beneficiando 60 pessoas. As próximas serão nos 
distritos de Taruaçu, Ituí e Carlos Alves. 
 

Lavras e Região se beneficiam das atividades da AAPIL 
A cada ano que passa, a AAPIL (Associação dos Aposentados, 

Pensionistas e Idosos de Lavras e Região) se rejuvenesce, criando mais 
espaços para seus associados, aumentando e melhorando os serviços 
prestados. 

Assim tem sido desde 19 de abril de 1999, motivo da atual 
comemoração dos 16 anos de atividades. 

Onde muitas naufragaram, por falta de estrutura, a AAPIL cresce e o número de 
associados aumenta a cada mês. Na entidade, todos encontram amparo social e assistência para 
a saúde, além do lazer e convívio alegre e feliz. 

O desafio atual da AAPIL, liderada pela presidente Nastenka Ferreira, é construir a 
moderna e monumental sede própria da associação. Dezenas de ações estão sendo realizadas 
para tornar realidade esse sonho e todos. 
 

Hora de trabalhar na Associação dos Eletricitários 
Aposentados 

Com novos diretores e conselheiros, eleitos para o triênio 2015 / 2017, a 
AEA (Associação dos Eletricitários Aposentados e Pensionistas da Cemig e 
Subsidiárias) renova o compromisso de defender os interesses da categoria, 
reforçando a luta estadual e nacional dos aposentados e pensionistas. 

Sob a presidência de João Victor Marçal, a proposta é intensificar o trabalho na Capital e nos 
Escritórios do Interior, que funcionam em Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, 
Uberaba, Uberlândia e São João Del-Rei. 
 

Poços de Caldas parabeniza as mães 
“Mãe não tem limite. É tempo sem hora. Luz que não apaga. Veludo escondido 

na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento”. 
Esses são alguns dos versos de Carlos Drummond de Andrade que a 

Associação dos Aposentados e Pensionistas de Poços de Caldas publicou em seu 
informativo de maio, em homenagem às mães. 

A Associação, que tem como presidente Wilson Ribeiro, mantém suas atividades 
prestando assessoria jurídica, diversos convênios de desconto e outras ações. 
 

ANFIP reforça lutas ao lado da COBAP e outras entidades 
A ANFIP (Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Federal) em Minas 

Gerais e no Brasil participa de diversas mobilizações para reforçar a defesa dos 
aposentados, pensionistas e dos servidores públicos. Junto com a COBAP e o 
MOSAP, a ANFIP formou o UNA-SE, movimento pela aprovação do PL 4.434 e da 
PEC 555 e pela rejeição das Medidas Provisórias 664 e 665. 

Em Minas Gerais, sob a presidência de Afonso Ligório de Faria, a entidade 
apoia a criação do Observatório Social, que tem o objetivo de acompanhar a gestão 
dos recursos públicos. A ANFIP/MG também participa da Frente Mineira em Defesa do Serviço 
Público e promove mobilizações no Estado e em Brasília. 
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