
Junho Especial 32 anos

O SINDSEP-MG completou 32 anos de fundação
no dia 26/04. São mais de três décadas de 

luta e resitência, sempre em defesa dos 
direitos dos servidores públicos federais.

A história de lutas dos servidores públicos de Minas 
Gerais é a própria história do SINDSEP-MG

Anos de lutas e conquistas
 O ano era 1990. O Brasil passava por mudanças estruturais profundas. 
Tomava posse em março daquele ano, Fernando Collor de Melo, primeiro presi-
dente eleito após 21 anos de ditadura e outros cinco anos de transição sem eleições 
diretas no país. 
 Em meio a um mandato conturbado em que priorizava uma política de 
desmonte do setor público e atacava servidores, chamados por Collor de “marajás”, 
a categoria viu a necessidade de se organizar e fortalecer a luta por valorização, 
melhores condições de trabalho e um modelo de Estado de bem estar social asse-

gurado pela Constituição de 1988. Do propósito de unidade por um Brasil melhor, 
nascia, em 26 de abril de 1989, o SINDSEP-MG. 
 Ao longo de mais de três décadas, muitos avanços e conquistas importan-
tes para os servidores e o setor público foram alcançados com a força dessa unida-
de, formada por sindicatos juntamente com a Condsef/Fenadsef - maior entidade 
representativa de servidores públicos federais da América Latina e as entidades de 
servidores públicos federais que hoje compõem o Fonasefe.
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1988 Constituinte: Direito à sindicalização, paridade e RJU 
dentre outros.

1989/1990 

1994 Plenária Nacional SPFs

1991/1992 1º Congresso do SINDSEP - MG

MOMENTOS MARCANTES DESSES 32 ANOS

1993 2º Congresso da Condsef 

Em 1989, é fundado o SINDSEP-MG . Em 1990 – saque do FGTS para os tra-
balhadores fi liados ao Sindicato. E entrada das ações dos 28,86% - SINDSEP/
MG consegue fi m da Meia diária e criação da Indenização de Campo. Fruto de 
um rico debate ideológico a Condsef é fundada: defendendo os Sindicatos Ge-
rais como a melhor forma de organização dos trabalhadores no serviço público e 
inaugurando um novo modelo de agregar companheiros na luta por seus direitos.

Com Itamar Franco no poder, a Condsef consegue reverter a situação dos anis-
tiados do governo Collor. No mesmo ano, outra vitória: o direito ao vale alimen-
tação e auxilio creche para os (as) servidores (as). 

Em meio aos ataques e arrocho salarial promovidos pelo governo conservador de 
Fernando Collor, acontece a primeira grande greve dos SPFs e com ela a conquis-
ta da reposição das perdas salariais da categoria. 
Unifi cação de Tabelas e criação da Gratifi cação de Atividade Executiva (GAE), 
uma das primeiras conquistas da mobilização e pressão dos servidores da base da 
Condsef.  Maior valor de gratifi cação pago na Administração Pública.

Termina, com avanços, um período de lutas na defesa de um Regime Jurídico 
Único (RJU) para os servidores públicos federais. Com muita mobilização e luta, 
foi concedido um aumento da GAE, que passou de 80% para 160%. 
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1995/2002 (anos de chumbo) 

O governo de FHC adota uma política neoliberal que sacrifica e retira direitos dos (as) servidores (as), privatiza e precariza o atendimento público de qualidade. Di-
versos servidores chegam a receber complementação para conseguir ganhar um salário mínimo. O SINDSEP-MG e a Condsef marcam o período com greves e intensa 
mobilização. Como resultado, o avanço dessa política é inibido, apesar das marcas profundas que deixou. Em 2000, o primeiro grande acampamento de servidores 
públicos federais, em Brasília, marca a história do movimento. A Condsef começa a unificar as campanhas salariais, determinantes para as conquistas posteriores. 
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2005 Greve dos Servidores da Agricultura  

2006 Ato no Ministério da Fazenda de Juiz de Fora 2007 Discussão sobre o Orçamento

Greve nacional da categoria.   O SINDSEP-MG juntamente com a Condsef mobi-
liza mais de 75% da base e cobra melhorias das condições de trabalho e constru-
ção definitiva de um Plano de Carreira para os servidores que ainda não tinham. 
Sendo feito acordo para reposição via concurso público de mais de 200 mil novos 
servidores. 

Num grande trabalho de força tarefa no Congresso Nacional, a Condsef e suas 
entidades filiadas conquistam um aporte de mais de R$4 bilhões no Orçamento 
da União para assegurar o cumprimento de acordos firmados ainda em 2005.

Criação de Grupo de Trabalho para discussão com o governo da Negociação Co-
letiva no Serviço Público. Pressão pelo envio por parte do Poder Executivo da 
Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para aprovação 
pelo Congresso Nacional.

2004  Núcleo Leste de Minas  faz manifestação contra o 
governo

Com Lula presidente, servidores (as) lotam as ruas em protestos contra a Reforma 
da Previdência. A pressão fez com que fosse aprovada uma PEC que amenizava 
os efeitos da Reforma. 
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2008 Plenária Estatutária 2009 Assembleia Geral Extraordinária

2010 X Congresso da Condsef

Envio da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) pelo 
Poder Executivo ao Congresso Nacional; Filiação da Condsef à Internacional dos 
Serviços Públicos (ISP), expressivo número de negociações com o governo, com 
consideráveis avanços/melhorias salariais; 

A Condsef convoca suas entidades filiadas para uma Marcha à Brasília diante 
da ameaça do governo de romper acordos firmados com os servidores públicos. 
Mais uma vez, o SINDSEP-MG se fez presente com o envio de 15 ônibus. 

Em dezembro é realizado o X Congresso da Condsef. Maior Congresso nos 20 
anos de história da nossa Confederação em um momento em que a conjuntura se 
mostrava pouco favorável à categoria, e em que o governo acenava com arrocho, 
redução de despesas e contenção de gastos. A Delegação de Minas Gerais propõe 
a legalização da Condsef. Nascia naquele momento o embrião da Fenadsef.

2011 Greve no MTE

Publicação de decretos que regulamentavam progressões de servidores de diver-
sas carreiras da base da Condsef.
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2014 Greve na Cultura

2012 Protesto em frente ao Incra

2015 Greve na Ceasaminas

2013 Seminário sobre Municipalização

2016 Ato contra o golpe em Juiz de Fora

Candidata à reeleição, Dilma recebe documento com plataformas defendidas por 
servidores federais que participaram da 14ª Plenária Nacional da CUT.

No governo de Dilma Roussef, a presidenta divulga amplamente que não haveria 
possibilidade de garantir nenhum ajuste às remunerações da categoria. Após gre-
ve geral, organizada pela Condsef, é garantido o índice de reajuste de 15,8% e a 
assinatura de uma dezena de Termos de Compromisso. 

Agosto de 2015 marcou o último grande processo de negociação firmado ainda 
no governo Dilma Rousseff com a maioria dos servidores do Executivo. O acordo 
incluía reajuste de 10,8% em dois anos, percentual que foi inferior à inflação regis-
trada no período com a 1ª parcela, tendo sido adiada em 2016. Outros itens foram 
assegurados no acordo, incluindo uma importante vitória da categoria: a garantia 
de INCOORPORAÇÃO DE ATÉ 100% DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPE-
NHO por meio de mudanças nas regras que consideram a média das gratificações 
dos últimos cinco anos para fins de aposentadoria. 

A luta pela regulamentação da Negociação Coletiva permanece. O Decreto nº 
7.944/13 reconhece o direito dos servidores, mas não aponta um prazo para re-
gulamentação efetiva

Benefícios como auxílio-alimentação, dentre outros, receberam reajuste. Fenadsef 
conquista o registro sindical publicado no Diário Oficial da União, em setembro 
de 2016, assegurando  reconhecimento e segurança jurídica  aos servidores. A Fe-
nadsef nasce com a unidade de importantes sindicatos gerais, filiados à Condsef, 
que têm história na representação dos servidores (SINDSEP-DF, SINDSEP-MG, 
SINDSEP-PE, SINTSEP-GO, SINDSEP-MT, SINSEP-PI e SINDSEP-MA) e segue 
ampliando sua base de filiados. Aprovada a Emenda Constitucional (EC) 95/16, 
do teto de gastos, que ainda hoje é um grande entrave para o setor público, invia-
bilizando investimentos por pelo menos 20 anos. 
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2017 Ato contra a Reforma da Previdência

2020/2021 Atos contra a Reforma Administrativa

2018 Greve na Ebserh

2019 Manifestação contra a Reforma da Previdência em BH

Começa a ser aplicada a mudança de regra que garantiu a incorporação de gra-
tificações às aposentadorias. A Condsef/Fenadsef e suas filiadas, com mais de 20 
categorias do Executivo Federal em todo o Brasil, participaram da maior Greve 
Geral da classe trabalhadora, 100 anos depois da primeira greve geral brasileira. 
A greve mobilizou mais de 40 milhões de trabalhadores e marcou a luta contra as 
reformas da Previdência, Trabalhista e contra a retirada de direitos. 

O SINDSEP-MG completa 32 anos de fundação. Ano marcado por muitos desa-
fios. Pandemia e ataques frequentes do governo aos direitos do funcionalismo. 
Além de um governo e um presidente que atuam em um movimento contrário ao 
combate à Covid-19, cortes bilionários em investimentos públicos dificultam a re-
ação ao novo coronavírus. Mais de 500 mil vítimas e a situação permanece longe 
de ser resolvida. Milhares de servidores perderam suas vidas, muitos atuando na 
linha de frente do combate à doença que hoje é a que mais mata no Brasil. A maio-
ria dos servidores está sem plano médico tendo em vista os aumentos abusivos da 
GEAP e Capesaúde.  SINDSEP-MG firma diversos convênios e faz contratação de 
plano medico com preços acessíveis para oferecer aos  filiados. 

A Condsef/Fenadsef firma acordos importantes após grande mobilização dos 
empregados da Ebserh e Conab. Greves, mobilizações e dissídio marcam avanços 
e conquistas de direitos importantes para os empregados dessas estatais. E servi-
dores barram a reforma da previdência de Temer. 

Governo Bolsonaro tem início e já mostra a que veio, com ataques constantes a 
servidores e aos serviços públicos.  Em 2019 foi concluída incorporação de grati-
ficações para aposentados e pensionistas. 

Jornada de lutas
O ano de 2020 foi marcado também por muitas ações 
jurídicas, diversas delas vitoriosas. A Fenadsef foi re-
conhecida pela Justiça como representante legítima 
dos empregados da Conab e segue na luta pela apro-
vação do próximo ACT da categoria. 
O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria e 
decidiu que a redução salarial de servidores é incons-
titucional.  A Condsef/Fenadsef atuou na ação. Mas 
isso não tem impedido o governo Bolsonaro-Guedes 
de tentar articular uma PEC para reduzir salários da 
categoria que não vê seus salários reajustados há mais 
de três anos.

Mais ações garantiram direitos a muitos servido-
res em grupo de risco e houve questionamento so-
bre corte de direitos de servidores em teletrabalho. 
Muitas lives com temas de interesse da categoria têm 
acontecido em meio a pandemia. Mesmo com salá-
rios congelados há mais de três anos, servidores se-
guem amargando ataques. O último foi a manuten-
ção do veto que congela salários e direitos daqueles 
que atuam na linha de frente até dezembro de 2021. 
Resistência e mobilização seguem como condições 
fundamentais para superar esse período de grandes 
desafios que vão da ameaça de uma reforma Admi-

nistrativa para retirar ainda mais direitos e uma PEC 
proposta pelo governo Bolsonaro-Guedes para re-
duzir, em até 25% salários do funcionalismo. Uma 
jornada de lutas do conjunto dos federais, reunidos 
no Fonasefe, está programada para enfrentar esses 
ataques.
O SINDSEP-MG, que foi forjado na luta, está mais 
ativo do que nunca na defesa dos servidores e dos 
serviços públicos. Seguiremos nossa luta. Sempre em 
defesa do serviço público. Sempre em defesa do Bra-
sil. E dos brasileiros que utilizam o serviço público.
O nosso salário está congelado desde 2016 e a inten
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Sobre os processos acompanhados pela 
Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG

Funasa 

Ao longo destes 32 anos de existência do SINDSEP-MG 
enfrentamos inúmeros desafios e colecionamos diversas vitórias. 
Há mais de 30 anos, o SINDSEP-MG mantém parceria com a 
Assessoria Jurídica do Escritório Aroeira Braga, Gusman Pereira, 
Carreira Alvim & Advogados Associados

Entre as ações de destaque podemos citar: 3,17%, 
28,86%, Adicional de Interiorização, Gratificações de 
Desempenho (GDATA e derivadas), contagem espe-
cial de tempo insalubre, licença prêmio, anuênio, PSS 
sobre 1/3 de férias, correção de expurgos inflacioná-
rios, auxílio transporte, auxílio alimentação GACEN, 
pagamento de insalubridade, corte VPNI, correção de 
FGTS e PIS/PASEP, corte de pensão, anulação de co-
brança a título de reposição ao erário, pagamento de 
dívidas reconhecidas como exercícios anteriores mas 
não pagas, desvio de função, repetição de indébito so-
bre valores tributados indevidamente, cobrança inde-
vida de Imposto de Renda sobre parcela recebida acu-
muladamente, abono de permanência, entre outros. 
Estas ações coletivas foram propostas pelo sindicato, 
como substituto processual, em favor dos servidores da 
União (vinculados aos mais de 20 Ministérios), Funda-
ções, autarquias e empresas públicas, que somam mais 
de 20 instituições (Anatel, Anvisa, BNCC (anistiados), 
CNEN, DNIT (e DNER), Dataprev, Denocs, Funda-
centro, Ibama, IBPC, Incra, Inmetro, INPI, Iphan, Fu-
nasa, Funai, Funarte e Ibram, IBGE, entre outros).

Também conseguimos vitórias relevantes em matérias 
que beneficiam os servidores, cabendo destacar entre 
elas: a) o reconhecimento pelo STF do alcance do art. 
8º da CR/88, garantindo a ampla legitimidade dos sin-
dicatos para representarem toda a categoria, inclusive 
na execução dos processos; b) a inconstitucionalidade 
da TR enquanto índice de correção monetária, fixando 
o IPCA-E como índice geral, o que importa em um 
incremento de cerca de 30% dos valores a serem re-
cebidos; c) a modulação pelo STJ sobre prescrição da 
execução, reconhecendo que a demora do ente público 
em oferecer as fichas financeiras não pode prejudicar o 
direito dos servidores; d) o reconhecimento do prazo 
de 5 anos para a Administração rever seus atos, inde-
pendentemente de análise pelo Tribunal de Contas; e) 
a incidência dos juros da mora no período compre-
endido entre a data da realização dos cálculos e a da 
requisição ou do precatório; f) desnecessidade de de-
volução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor, 
entre outros inúmeros pontos.
Cabe destaque para o êxito em ações coletivas que se 
encontram em estágio avançado e com grande reper-

cussão para os servidores:
3,17% e 28,86%: Julgadas procedente em todas as 
ações propostas:
Foram propostas execuções em favor dos servidores 
da UNIÃO, Funasa, Ibama, Incra, CNEN, Iphan, en-
tre outros. Vale destacar que somente nesses processos 
existem mais de 1900 execuções de pensionistas e ou-
tras milhares de execuções desmembradas em grupo 
de servidores. Abaixo, tomaremos a Funasa a título de 
ilustração:

3,17% - Temos duas ações coletivas (perante a 18ª 
Vara e 22ª Vara),  que beneficiaram cerca de 3000 ser-
vidores. Foram propostas cerca de 450 execuções em 
grupos de 10, e de forma separada para os sucessores 
dos falecidos. Em ambas, a maioria dos beneficiários 
recebeu a parcela incontroversa, e estamos aguardan-
do finalizar o recurso da Funasa para expedir a dife-
rença entre o que foi pago a título de incontroversa e 
os valores controvertidos, o que importará em valores 
complementares para centenas de servidores.

28,86% - Temos duas ações pleiteando o percentu-
al de 28,86%. Uma perante a 3ª Vara e uma perante a 
7ª Vara. Da 3ª Vara temos uma execução abrangendo 
centenas de servidores.
Já perante a 7ª Vara temos 3 execuções coletivas em fa-
vor de mais de 2400 servidores. Como foi assegurado 
o pagamento do percentual de 28,86% após julho/98, 

tenção do governo é manter congelado por vinte 
anos a exemplo do que fez o governo FHC – quan-
do amargamos oito anos sem reajuste. Estamos 
ameaçados de novamente reviver essa história com 
o congelamento por 20 vinte anos dos nossos sa-
lários. Nossas perdas chegam hoje a mais de 33%.  

Não bastasse ainda temos de conviver com a fal-
ta de previsão dos concursos públicos e com a re-
forma Administrativa (PEC 32/20) de Bolsonaro/
Guedes que prevê o fim dos serviços públicos gra-
tuitos oferecidos à população. 

Essa proposta nefasta quer acabar com uma série 
de direitos como a estabilidade dos (as) servidores 
(as), paridade entre ativos/aposentados/pensionis-
tas, fim do Regime Jurídico Único (RJU), dos con-
cursos públicos, congelamento de salários, entre 
outros absurdos. 
Utilizando-se de dados deturpados e muitas men-
tiras, o governo adota uma política que tem como 
objetivo a entrega do patrimônio brasileiro para o 
mercado. A proposta também autoriza o presiden-
te a extinguir órgãos. Não podemos esquecer que 
estão de fora da reforma magistrados, parlamenta-
res e militares. 

Diante de tantos ataques, o futuro do serviço pú-
blico e também dos (as) servidores (as) não parece 
muito favorável. Mas nossa categoria nunca se cur-
vou ao autoritarismo e às adversidades. E a melhor 
resposta que podemos dar a todos esses ataques 
por parte do governo Bolsonaro/Guedes é nos mo-
bilizando. Pois quando o servidor público é provo-
cado, ele responde com luta!

Diretoria Atual do SINDSEP-MG
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SINDSEP-MG firma parceria com adminis-
tradora de benefícios NACIONAL SAÚDE
Os (as) filiados (as) do Sindicato agora têm a possibilidade de contratar planos de 
saúde com ampla rede credenciada e desconto em folha

O aumento da expectativa de vida dos brasileiros nos 
últimos anos fez com que a procura pelo cuidado com 
a saúde fosse uma questão importante para envelhecer 
bem e com qualidade. A terceira idade passou a ser um 
prolongamento da vida adulta ativa e hoje se fala até 
em “quarta idade” para os idosos com mais de 80 anos.
A busca pelo cuidado com a saúde e por serviços de 
qualidade, que ofereçam tecnologias mais sofisticadas 
e infraestrutura de nível elevado fez grande parcela da 
população procurar por planos de saúde com melhor 
custo-benefício para usufruir de um alto nível de aten-
dimento sem pesar no bolso.
Para conseguir oferecer o melhor para seus(as) fi-
liados(as), o SINDSEP-MG firmou parceria com a 
empresa Nacional Saúde, que apresenta excelentes 
propostas de convênios médicos. Por ser uma Admi-
nistradora de Benefícios com o propósito de tornar 
possível o acesso à saúde privada para todos os brasi-
leiros, seu  maior compromisso é localizar no mercado 
de operadoras de planos de saúde as melhores con-

sendo julgada improcedente a rescisória proposta pela 
Funasa, foram propostas execuções sucessivas em fa-
vor destes substituídos, agora em grupos de 10, perfa-
zendo mais de 150 execuções sucessivas. 
Em ambas a parcela incontroversa já foi recebida (com 
exceção de alguns poucos servidores), e estamos dis-
cutindo a parcela controvertida. 

ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO: 
mais de 600 servidores beneficiados.

ANUÊNIO: O título executivo beneficiou cerca de 4000 
servidores. Foram propostas cerca de 290 execuções 
coletivas dos servidores vivos, e estão sendo propostas 
mais de 50 execuções coletivas de servidores falecidos.
OBS.: Os servidores, ou sucessores, cujos créditos não 
foram executados ainda podem procurar o sindicato 
para enviar documentos e promover a execução.

Existem outros processos que já se encontram em es-
tágio avançado, em fase de execução ou na iminência 
de serem executados, cabendo citar dentre eles:

• GDATA/GDPGTAS do Ministério dos Transportes – 
execução em andamento;

• GDASST Ministério da Saúde - aguardando docu-
mentação para executar;

• GDASST Funasa - aguardando documentação para 
executar;

• Gratificações Ibama - 1º grupo; execução ajuizada;

• GDASS INSS - aguardando documentação para exe-
cutar;

• GDATA/GDARA Incra - aguardando documentação 
para executar;

• GDATA/GDPGTAS Aeronáutica - aguardando trânsito 
em julgado da ação de conhecimento;

• GDATEM/GDPGPE/GDASA Exército, Marinha Aero-
náutica - aguardando trânsito em julgado da ação de 
conhecimento;

• GDASST Ministério da Saúde, Trabalho e Previ-
dência – em fase de elaboração de cálculos para dar 
inicio à execução;

• Anuênio Funai - 1º grupo (servidores); execuções 
ajuizadas;

• Anuênio Funai - 2º grupo (herdeiros) -  aguardando 
documentação.

Assim, além de uma ferramenta de justiça e reparação 
de direitos para os seus filiados, a atuação do jurídico 
se reverte em importante fonte de custeio para o sindi-
cato, tendo em vista que um percentual do êxito sobre 
tais ações é revertido ao sindicato, conforme disposi-
ções estatutárias.

A cada ano, o acervo de ações judiciais ligadas ao 
SINDSEP-MG só aumenta, assim como o volume de 
prazos publicados, muito em virtude das novas execu-
ções desmembradas que vão sendo ajuizadas em prol 
da categoria. Em relação ao aumento do acervo, apre-
sentamos em 2017 evolução analítica junto a diretoria 
do SINDSEP-MG:
Nota-se que a cada ano há um aumento de cerca de 
10% no acervo do Sindicato.
Dando sequência, conforme levantamento da Asses-
soria, em 2018 foram publicados cerca de 2.400 prazos 
processuais ligados ao SINDSEP-MG; em 2019 cerca 
de 2600 prazos e em 2020 cerca de 3.400 prazos. Um 
aumento na ordem de 40% em apenas 3 anos! Com 
tais números, é possível afirmar que a Assessoria Jurí-
dica acompanha em torno de 250 a 300 processos do 
Sindicato a cada mês, cada processo destes de interes-
se de dezenas de servidores. Esse panorama justifica 
a necessidade de uma organização e estrutura sólida 
que consiga atender com excelência a todas estas de-
mandas.
Somam-se a isso centenas de atendimentos via e-mail, 
telefone e plantões jurídicos.
Mais que isso: para acompanhar o aumento de deman-
das com a mesma estrutura, é importante investir em 
mão de obra, em ferramentas e procedimentos que 
gerem mais eficiência, tanto para o Sindicato quanto 
para a Assessoria. Nesse sentido, a virtualização dos 
processos, a automação e a informatização de procedi-
mentos são uma realidade que veio para ficar.

dições e benefícios para atender às necessidades dos 
beneficiários.
Atualmente, os (as) filiados (as) do SINDSEP-MG po-
dem contratar os dois melhores planos de saúde da 
região: a Unimed Belo Horizonte, que atende a capital 
e Região Metropolitana e a Premium Saúde, com co-
bertura para todo o estado de Minas Gerais.
Com ampla rede de atendimento credenciada, fazem 
parte dos planos diversos hospitais, clínicas e laborató-
rios, como: Hospital Belo Horizonte, Hospital Espírita 
André Luiz, Instituto de Otorrino, Hospital Soccor, 
Hospital Lifecenter, Oculare, Orthomed Center, Santa 
Casa de Caeté, Santa Casa de Santa Bárbara, Funda-
ção Vespasianense de Saúde, Maternidade Santa Fé, 
IMOC e muito mais.
Os planos de saúde oferecidos pela Nacional Saúde são 
coletivos por adesão, ou seja, planos que podem ser 
contratados individualmente (para si ou para família) 
por profissionais regulamentados que façam parte de 
uma entidade de classe, que é o caso do SINDSEP-

-MG. Trabalhadores ativos, aposentados e pensionis-
tas do serviço público federal de Minas Gerais podem 
se beneficiar desta parceria.
Os planos coletivos por adesão abrangem coberturas 
global ou ambulatorial e contam com valores integrais 
ou por coparticipação. Esta, porém, conta com um 
grande diferencial: a taxa de coparticipação é fixa. Sem 
surpresas e sem porcentagem a mais no final do mês. 
O que isso quer dizer? 
Ex.: Uma pessoa de 45 anos que participa do Plano 
Uniflex da Unimed, paga por mês R$ 295,80 e a copar-
ticipação somente do que usar. Se no mês essa pessoa 
precisar de internamento, o valor da coparticipação é 
fixo de apenas R$ 103,00, independente da quantidade 
de tempo necessário no hospital. No próximo boleto, 
o valor a ser pago será de R$ 398,80. Sem contar com 
o reembolso mensal na folha de pagamento que pode 
chegar a 60% dependendo do valor do salário.

Além de usufruir de uma grande rede credenciada com o melhor custo do mercado, filia-
dos (as) do SINDSEP-MG ainda podem obter reembolso de até 60% na folha de pagamento.

É possível obter reembolso de até 60% do custo do 
plano e coparticipação através do Auxílio à Saúde Su-
plementar. Esse benefício de natureza indenizatória 
concedido pela União é um direito de todo Servidor 
Público Federal, seja ativo, inativo, aposentado ou 
pensionista. Além disso, é válido tanto para titulares 

como para dependentes. A porcentagem de reembolso 
varia de acordo com a faixa salarial e a idade do con-
tribuinte. Para saber os valores, acesse a calculadora 
pelo link: https://novo.sindsepmg.org.br/simulador-
-de-planos/
Portanto, cuidar da própria saúde adquirindo um 

plano de saúde acessível nunca foi tão fácil. Entre em 
contato com a Nacional Saúde ou SINDSEP-MG e 
descubra a melhor oferta para você e sua família. A 
longevidade da população é uma grande conquista 
social, por isso, é importante e necessário manter-se 
saudável.
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EXPEDIENTE

Caro (a) Servidor (a),
É com satisfação que o Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Apo-
sentados e Pensionistas do Serviço Público Federal no estado de 
Minas Gerais – SINDSEP-MG, informa aos seus associados e as-
sociadas a contratação de serviços de planos de saúde: UNIMED 
BH, com cobertura Regional (Grande BH) e PREMIUM SAÚDE 
com cobertura Estadual e Regional. Ambos os planos têm atendi-
mentos eletivo e nacional para urgências e emergências. 
As operadoras são extremamente comprometidas com a saúde e 
oferecem um serviço de qualidade a um custo benefício bastante 
justo. Após meses de estudos e avaliações jurídicas e econômicas, 
a diretoria do SINDSEP-MG optou por contratar, por meio da Na-
cional Saúde - Administradora de Benefícios - as operadoras Uni-
med BH (considerada a “melhor dentre as maiores”) e a Premium 
Saúde.  Tanto a Unimed-BH quanto a Premium Saúde fazem 
frente às demais operadoras do país como empresas de grande 
porte, com todos os processos informatizados e de fácil acesso 
por parte de seus associados.
Sabemos que alguns reajustes das Operadoras GEAP e CAPE-
SAÚDE impactaram bastante no orçamento dos (as) servidores 
(as) fazendo com que muito deixassem de pagar os planos médi-
cos, ficando assim, sem assistência à saúde tanto para si mesmos 
quanto para seus familiares.
Diante disso, vimos apresentar uma alternativa para os (as) nossos 
(as) filiados (as) e também para aqueles (as) que desejarem se as-
sociar ao nosso sindicato.
É possível constatar que, na maioria dos casos, os planos apresen-
tados pelo SINDSEP-MG se constituem em opções mais baratas 
às atualmente oferecidas pelas operadoras GEAP e CAPESAÚDE 
e com condições de coparticipação muito melhores, como inter-
nações clínicas/cirúrgicas, parto, quimioterapia entre outras. 
Aos (às) interessados (as) em conhecer um pouco mais sobre os 
Planos de Saúde do SINDSEP-MG, pedimos que façam uma si-

mulação no SIMULADOR DE PLANOS. Para isso, basta acessar o 
site do SINDSEP-MG – pelo link https://novo.sindsepmg.org.
br/simulador-de-planos/ para que um dos consultores da Na-
cional Saúde entre em contato para esclarecer todas as dúvidas 
sobre a ADESÃO AOS PLANOS. 
Todas as informações constam nos materiais de divulgação e 
também estão disponíveis em nosso site, para avaliação e adesão 
ao plano que melhor atender suas expectativas.  Com essa con-
tratação os (as) servidores (as) filados (as) poderão contar agora 
com um serviço de excelência em termos de plano de saúde, com 
inúmeras vantagens.
Outra conquista importante é a de que conseguimos com as 
Operadoras (Unimed-BH e Premium Saúde) priorizar, até Ou-
tubro de 2021, a adesão do público acima de 59 anos. Mas para 
que possamos fazer essas adesões e mantermos o equilíbrio geral 
da carteira de associados junto aos Plano de Saúde Unimed BH e 
Premium Saúde é importante que, para cada associado acima de 
59 anos, tenhamos pelo menos um abaixo de 54 anos.
 Aproveitamos a oportunidade para agradecer a cada Servidor 
(a) filiado (a) que contribui para o fortalecimento do Sindicato, na 
luta por direitos e uma melhor qualidade ao serviço prestado a 
população mineira! 
SINDSEP-MG: Unidos somos fortes para lutar e vencer!

VANTAGENS DA UNIMED BH e PREMIUM SAÚDE
• Maior Cobertura Regional para atendimentos eletivos e nacional 
para urgências e emergências; 
• Plano odontológico disponível a custo acessível; 
• Convênio com a Drogaria Araújo para os associados da região de 
cobertura da Unimed BH nas 34 cidades mineiras, onde existam 
unidades desta drogaria; 

Faixa 
ETÁRIA 

VALOR  

Faixa 
ETÁRIA 

VALOR  

TABELA PLANO DE SAÚDE GEAP  REFERENCIA ESTADUAL 

TABELA PLANO DE SAÚDE SINDSEP INFINITY ESTADUAL 
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