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Brasília-DF, 3 de outubro de 2014 

 

Após auditoria, TCU recomenda abertura de novo concurso para o INSS 
 

O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o 

Ministério do Planejamento elaborem um plano de reposição dos servidores que estão prestes a se 

aposentar, isto é, a realização de um novo concurso público para substituição destas vacâncias. 

  

O tribunal teme que um quadro insuficiente de servidores e uma política de alocação inadequada possam 

tornar ineficiente a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ou até 

mesmo facilitar que pessoas se cadastrem irregularmente para receber benefícios. 

  

O Planejamento lembrou que no período de 2003 a 2014 foram autorizadas mais de 22 mil contratações 

para o INSS, e reforçou que a avaliação de novas seleções é feita à luz do planejamento da força de 

trabalho. 

  

Como divulgado em agosto, pelo CorreioWeb, o INSS já solicitou abertura de novo concurso ao 

Planejamento com o intuito de preencher 4.730 vagas. Caso seja autorizada, a seleção vai oferecer 

oportunidades para técnico do seguro social (2.000), médico perito (1.150) e analista do seguro social 

(1.580). 

 

*Fonte: Correio Braziliense. 

 

INSS quer terceirizar gestão para os já sobrecarregados peritos da ponta 
 

Com o fim do SIBE-BI, o INSS decidiu resgatar lá do fundo das trevas um sistema arcaico para tentar 

com que os próprios peritos façam aquilo que 11 sistemas diferentes existentes não conseguem: mensurar 

o real trabalho dos peritos dentro do INSS. 

 

Fazendo um resgate de uma postagem de 2012, o INSS tinha naquela época 10 sistemas diferentes para 

controlar peritos, cada um com um resultado diferente (clique aqui). 

 

Um deles era o SICAMP, feito por médicos da Gex Santos, onde o próprio perito tinha que perder tempo 

cadastrando em um sistema lento e detalhista todas as atividades feitas, que por sua vez foram usadas em 

reuniões para fazer comparações indevidas causando assédio a vários colegas. 

 

Uma frustrada tentativa de encampar esse sistema fracassou em 2009. Agora, porém, o INSS decidiu 

resgatar esse sistema e vai rebatizá-lo de SRMP, sistema de registo de atividades médico-periciais, onde o 

INSS vai terceirizar a função de gestão no próprio operador (perito) que, além de ter que cumprir agendas 

lotadas sem condições estruturais, ainda vai ter que gastar tempo para passar tudo o que fez para um 

sistema a mais dos que já existem, como SABI e e-recursos. 

 

Isso, somado ao sistema implementado no SABI para cruzar dados do SISREF com o início das agendas 

(Memorando-Circular Conjunto nº 8/DGP/DIRSAT/INSS), já somamos neste momento 12 sistemas de 

controle de atividade médico-pericial, a saber: 

http://www.dzai.com.br/papodeconcurseiro/blog/papodeconcurseiro?tv_pos_id=162769
http://www.perito.med.br/2012/06/na-guerra-hauschild-x-gabas-cada-um-tem.html
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1) SISREF - Ponto eletrônico, senha individual, vigiado diariamente pelo chefe que homologa, SST e 

BSB. 

 

2) SGA - O sistema Big Brother do Gabas, controla as senhas, a movimentação e tempo em cada setor. 

 

3) CLOCK - Programinha do DATAPREV instalado nos computadores do INSS que passam relatórios 

diários de toda movimentação na máquina. 

 

4) SABI - Possui relógio interno que controla o tempo de cada ação feita pelo perito 

 

5) SICAMP/SRPM - Sistema interno criado em Santos que deveria ser alimentado pelos peritos para 

produzir relatório de atividade. Não colou e só algumas gerências usam. INSS quer institucionalizar essa 

ferramenta. 

 

6) SCP - Sistema de controle pericial criado por Hauschild que nunca deu certo. Gestores vão alimentar o 

sistema com as atividades feitas pelos peritos.Era o "big brother" do Hauschild. 

 

7) Controle Operacional - Médicos destacados pelo SST para supervisionar atividades periciais nas APS, 

mas em "off" também são obrigados a passar relatórios diários dos atendimentos dos peritos. 

 

8) Supervisão de Benefícios - Faz relatórios diários via administrativo para a DIRBEN. 

 

9) Chefe de APS - Além de ter que preencher vários dos sistemas acima ainda tem que fazer relatórios 

diários e mandar para a gerência. 

 

10) Vigias de APS - Contratados para supostamente dar segurança ao trabalho, mas alguns tem desvio de 

função para vigiar entrada e saída de peritos e anotar placas de carros. 

 

11) QUALITEC - Ferramenta de controle de qualidade de laudo médico pericial, usada para verificar 

também produtividade mas que os peritos jamais sabem exatamente quando é feito ou qual o resultado. 

 

12) SABI x SISREF - Mecanismo para controlar o horário de entrada do perito x início das atividades 

periciais junto ao SABI. 

 

*Fonte: blog dos médicos peritos. 

 

Brasil é o único país em que União gasta menos em Saúde do que convênios 
SUS, que investe 4 vezes menos que planos de saúde, teve aumento de 86% no investimento público nos 

últimos 11 anos 

 

Embora suplementar ao sistema público de saúde, os planos médicos no Brasil investem mais no setor do 

que o governo federal no SUS (Sistema Único de Saúde). Este é o único caso no mundo, segundo estudo 

da OMS (Organização Mundial da Saúde). 

 

Por aqui, a parcela do orçamento federal destinada à saúde gira em torno 8,7%, diz o estudo. Esse número 

é menor do que a média dos países africanos (10,6%) e mundial (11,7%). Mesmo assim, a situação era 

ainda pior em 2001, quando apenas 4,7% dos gastos públicos eram destinados ao setor. 

 

O relatório da organização chegou à conclusão de que, exceto pelo Brasil, em nenhum lugar em que a 

saúde pública é universal o sistema privado investe mais. Ele é público e gratuito no Brasil, Argentina, 

Reino Unido, Suécia, Canadá, Alemanha, França e Cuba. No Reino Unido, cujo modelo inspirou o SUS, 

83% do dinheiro investido vêm do Estado. Mas até em países sem o sistema universal o gasto público 

http://www.perito.med.br/2014/09/srpm-ou-sicamp-2-o-retorno-de-freddy.html


 3 

supera o particular. Na Noruega essa proporção é de 86%, seguida por Luxemburgo (84%), Japão (80%), 

Turquia (75%), Colômbia (74%) e Uruguai (68%). 

 

No Brasil, quando se compara os gastos federais com aqueles efetuados pelos planos de saúde, essa 

diferença fica evidente: os convênios investem quatro vezes mais do que a verba anual que o Ministério da 

Saúde destina ao SUS. 

 

De acordo com a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), as operadoras desembolsaram R$ 90,5 

bilhões em 2013 com pagamento de internações, consultas e exames de laboratórios para atender um total 

de 50 milhões de clientes. Este ano, o SUS recebeu da União R$ 91,6 bilhões para chegar a 200 milhões 

de pacientes. 

 

Embora invista menos que os planos – autorizados para funcionar apenas como auxiliar ao SUS –, o 

Ministério da Saúde se defende afirmando que os recursos destinados a toda rede pública “mais que 

triplicaram nos últimos 11 anos”, uma vez que esse montante girava em torno de R$ 27,2 bilhões em 

2003. Quando se corrige esse valor pela inflação do período, no entanto, o aumento equivale a 86%. 

 

Fora do Brasil, a maioria dos países opta por não adotar o atendimento universal. Nesse caso, o Estado 

paga apenas uma parte do que despendem as famílias, normalmente contratantes de planos médicos. 

 

É assim nos Estados Unidos, onde os cidadãos escolhem seus planos por conta própria ou aderem a 

convênios empresariais. O Estado também prepara programas públicos especiais, como o Medicare, 

destinado à terceira idade, e o Medicaid, para pessoas de baixa renda. Além desses grupos, só os veteranos 

das forças armadas têm garantida saúde de graça. 

 

93% da população rejeitam o SUS 

Presidente da Associação Paulista de Medicina (APM), o médico Florisval Meinão atribui à falta de 

investimento público uma das razões para o resultado de uma pesquisa encomendada pela associação ao 

Datafolha, que em agosto último revelou que 93% da população está insatisfeita com o SUS. "O usuário 

tem essa percepção de que falta dinheiro." 

 

Diretor executivo da Abramge (Associação Brasileira de Medicina de Grupo), Antônio Carlos 

Abbatepaolo acredita que o baixo investimento em saúde pública prejudica também o setor privado, que 

acabaria assumindo atendimento básico, que deveria ser todo ele realizado pelo SUS. "Com mais dinheiro 

público, os planos participariam em áreas de alta complexidade e atendimento especializado." 

 

O presidente da APM concorda. Meinão sugere que o SUS aumente os repasses, hoje em R$ 10,1 bilhões, 

para o programa Saúde da Família - equipes compostas por médicos, enfermeiros e agente de saúde que 

fazem atendimento preventivo em domicílio. “A atenção primária detecta precocemente doenças, diminui 

os agravos, emergências e reduz a procura por pronto-socorro e cirurgias reparadoras.” 

 

Para o médico, a União vem incentivando a comercialização de planos de baixo custo para diminuir a 

necessidade de colocar mais dinheiro no setor. O resultado, diz ele, é que essas operadoras também são 

mal avaliadas. "O sistema privado coloca muitos obstáculos para realizar exames de alta complexidade, 

cobra caro pelos serviços e remunera muito mal os profissionais e hospitais”, diz ele. “Em alguns casos, 

paga-se tão pouco que o médico prefere não operar." 

 

*Fonte: Último Segundo. 

 

 

 

 

 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2014-10-02/brasil-e-o-unico-pais-em-que-uniao-gasta-menos-em-saude-do-que-convenios.html
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Aparelhos atuam nas eleições e na corrupção 
Usam-se fundos de pensão de estatais em altas negociatas, mas não se ouvem reclamações das vítimas, 

talvez por uma estranha solidariedade ideológica 

 

Prestes a completar 12 anos de Planalto, o PT, ou facções dele, vê-se envolvido em alguns casos 

emblemáticos de uma característica relevante desse longo período no poder, a montagem de aparelhos do 

partido na máquina pública. 

 

A invejável disciplina e empenho petistas na defesa da visão de mundo do partido se reflete no exercício 

do perigoso princípio de que “os fins justificam os meios”. Com este pano de fundo é que foi engendrado 

o mensalão, abastecido com dinheiro público desviado sem pudores para comprar apoio político-

parlamentar ao primeiro governo Lula. 

 

Os últimos meses têm sido férteis em casos nada abonadores derivados da atuação de aparelhos petistas. O 

que operou desde o primeiro governo Lula na Petrobras, num conluio entre sindicalistas, políticos e 

empreiteiros, apenas começa a ser conhecido com vazamentos de partes de longos depoimentos prestados 

sob acordo de delação premiada pelo ex-diretor da empresa Paulo Roberto Costa. 

 

O doleiro desse e outros esquemas, Alberto Youssef, fez o mesmo acordo com a Justiça e deve contribuir 

com informações também esclarecedoras deste que talvez seja o maior escândalo, em cifras, dos últimos 

tempos. 

 

Soube-se há pouco da atuação enviesada dos Correios, em Minas, para privilegiar as candidaturas de 

Dilma e de Fernando Pimentel, esta ao governo do estado, na distribuição de peças de propaganda 

eleitoral. 

 

Desvendada pelo jornal “O Estado de S.Paulo”, a história também é exemplar da atuação de aparelhos 

petistas, cujo resultado é a “privatização” dessas estatais por interesses partidários. E como a eleição 

presidencial tem sido a mais dura enfrentada pelo PT desde a vitória de Lula em 2002, todo este aparato 

de militantes instalados dentro da máquina do Estado — funcionários concursados ou não — trabalha 

nestes dias com empenho extra. Há muita coisa em jogo nas urnas — além do poder em si, empregos e 

dinheiro. 

 

Publicidade 

Na mesma linha dos golpes dados na Petrobras, há o uso criminoso de fundos de pensão de funcionários 

de empresas públicas, em altas negociatas, diante do silêncio do braço sindical petista e, por tabela, dos 

funcionários. 

 

O próprio Youssef e o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, são citados em investigações sobre malfeitos 

com dinheiro da Petros, fundo dos empregados da Petrobras, e Postalis, não por acaso o fundo dos 

Correios. Há várias operações de que resultam prejuízos para os fundos e, claro, lucros para os operadores. 

 

Pouco ou nada se sabe de reclamações contra esses virtuais assaltos aos fundos. Talvez o silêncio se 

explique por alguma estranha solidariedade ideológica. Na Petrobras, há quem não critique a gestão no 

mínimo temerária de José Sérgio Gabrielli, em cuja administração Paulo Roberto fez a festa, por 

considerá-lo um “nacionalista”. Mais uma vez, fins justificam meios. 

 

*Fonte: O Globo. 

 

 

 

FENASPS 

http://oglobo.globo.com/opiniao/aparelhos-atuam-nas-eleicoes-na-corrupcao-14119520

