
 

  



 

PREÂMBULO 
 

 

SERÁ UM DEJÁ VU? 

 
Para escrever o texto de apresentação do PRONASERV e expor 
sua estrutura, benefícios  e estratégias, fui revisitar o Plano de 
Benefícios do Servidor Público, lançado por esta mesma CSPB, 
em 1999, após aprovação do Conselho de Representantes em 
dezembro de 1998. 

 
A surpresa foi tamanha, que não contive as lágrimas. Tive a 
impressão de estar sofrendo o fenômeno psicológico conhecido 
por “Deja Vu”. (ilusão mental que faz a pessoa ter a sensação de 
já ter visto ou vivido, no passado, algo que acontece no 
presente). 
 

Fiz um passeio pela trajetória triunfante da fase de implantação, quando com grandes 

companheiros, principalmente o hoje Secretários Geral da CSPB, Lineu Mazano, percorremos 

o País, fazendo lançamento em 11 estados, com adesão maciça. 

 

Relendo a exposição de motivos, a conjuntura política de então, a crise no movimento 

sindical, a luta empedernida da CSPB na defesa do Estado Social de Direito, a percepção de 

que o movimento sindical precisava se reinventar para se tornar Forte, Autônomo e Definitivo 

(Consignia da CSPB), dentre outros, retomei o equilíbrio emocional e me ocorreu uma 

percepção e tomei uma decisão. 

 

A percepção: Não era um Dejá Vu. Era o retrato cruel mostrando que ainda hoje, em 2019, 

não superamos as barreiras, entraves, adversidades e desafios de duas décadas atrás. É a 

constatação de que tudo o que não fizemos ergue-se diante de nós exigindo solução. É a 

certeza que cabe à CSPB liderar nosso movimento sindical nas crises cíclicas e persistentes. 

 



 

Com certeza não é uma ilusão psicológica, porque o cenário não é exatamente o mesmo. É 

bem pior. Hoje temos que superar e vencer todos os desafios em um ambiente devastador: 

Governo Ultraliberal, declaradamente anti sindical, nossa categoria eleita a causa de todos os 

males da nação e o desmonte total do Estado.  

Concretamente enfrentamos uma reforma da previdência que faz terra arrasada da 

previdência social e pública, uma reforma trabalhista que aniquila um século de direitos sociais 

conquistados, uma reforma sindical surreal que propõe, ao fim e ao cabo, a extinção do 

movimento sindical, tal como existe desde 1943. 

  

Esse é o cenário atual. Em contrapartida, estão superados todos os aspectos e limitações que 

impossibilitaram a implantação do maior, mais ousado e mais completo instrumento 

propositor de mais benefícios, melhor qualidade e menor custos para o servidor público 

combinado com uma consistente fonte alternativa de custeios para nossas entidades. 

  

Essa superação se deu principalmente pela evolução tecnológica e pelas parcerias ideais 

conquistas. 

  

A decisão: Em homenagem à contemporaneidade que nossa CSPB tem, desde sempre, 

reproduzir fielmente  neste relançamento , com as necessárias atualizações, a cartilha do 

Programa de Benefícios do Servidor Público lançado  1999,  hoje com o nome de PRONASERV. 

 

LUTAR VALE A PENA! 

LUTAREMOS SEMPRE!!! 

 

 

 

 

 

 

João Domingos G. dos Santos 

Presidente da CSPB 



 

ENFRENTANDO OS DESAFIOS 

 

Seria lugar comum dizer que o sindicalismo vive sua pior crise desde o seu 

nascimento no século XVII. Fenômenos conjunturais mundiais, como o fim da guerra 

fria, que eliminou o socialismo como parâmetro do equilíbrio mundial e a revolução 

tecnológica, que possibilita a fabricação de cada vez mais coisas em menos tempo 

com menos mão de obra, fazendo explodir o consumismo e detonando os empregos, 

mantendo a classe trabalhadora perplexa e engessada. Mais recentemente, 

consequente destes fenômenos, surge o recrudescimento do capitalismo, a partir do 

Consenso de Washington, que impõem o modelo neoliberal do Governo que,  de 

forma simplista, se resume em um novo modelo de colonialismo, tendo por finalidade 

transferir riquezas dos países periféricos (devedores) para os países centrais 

(credores), como ferramenta, usa a prevalência do capital do capital especulativo e 

como estratégia os processos de privatização. 

 

• Nestes dias atuais, vivemos o ciclo  que nega o  Neo Liberalismo – teoria do 

estado mínimo, e impõe o Ultra Liberalismo – teoria do estado nenhum. Neste 

modelo o estado deixa de ser prestador de serviços públicos e se torna mero 

demandador desses serviços para a iniciativa privada. Transfere todo o 

patrimônio nacional para a iniciativa privada, inclusive os estratégicos, 

preferencialmente para as grandes corporações internacionais. Aniquila com 

diretos dos trabalhadores e elege o servidor público como inimigo da nação 

 

Bem no olho deste furacão estamos nós, os servidores públicos, já que a 

implantação deste modelo implica necessariamente no desmonte do Estado. 

Consequentemente nossa organização sindical é a mais impactada. 

  

Mas é necessário ter clareza que este modelo tem sua estratégia clara de 

desorganizar o sindicalismo pelo motivo óbvio de representarmos a mais sólida 



 

barreira opositora ao neoliberalismo. Somos enfraquecidos pelo desemprego que 

atinge nossa capacidade de mobilização, pela arrogância governamental que só 

“negocia” com seus aliados e finalmente pelo estrangulamento de nossas fontes de 

financiamento. Mais grave ainda é o aliciamento de entidades e dirigentes através de 

polpudas verbas governamentais, como o FAT, por exemplo, acessível somente aos 

aliados, criando num sindicalismo financiado pelo próprio governo que nos oprime e 

aniquila. 

 

Por tudo isto a CSPB e o conjunto de suas filiadas vem estudando uma 

alternativa que permita a sobrevivência de nossas entidades fora da tentação do 

aliciamento oficial e que ao mesmo tempo valorize o servidor público, fortaleça o 

sindicato e revigore o Sistema Confederativo. 

 

Vencido o recorrente impedimento ideológico, quanto as atividades 

assistenciais do sindicalismo, estamos lançando o SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO 

SERVIDOR PÚBLICO: agora chamado de PRONASERV 

 

Trata-se de um conjunto de medidas - ou um pacote, para usar em termo de 

nossa conivência histórica, de prestação de serviços nos itens de necessidades básicas 

cotidianas do servidor. 

 

É também a aposta de maior magnitude e ousadia da CSPB mas que, estamos 

seguros já nasce vitoriosa pela adesão maciça de nossas filiadas. Estamos seguros, que 

se executado da forma planejada, com a garra e determinação, estaremos 

solucionando a partir deste projeto o grave problema de financiamento das atividades 

de nossa Confederação, Federações e Sindicatos. De sobra, estaremos também 

revitalizando politicamente nossas entidades e nosso sistema Confederativo. 

 

Agora é só trabalhar. Convoco a todos que adiram, defendam, divulguem e 

implantem o Sistema. Em sua defesa, a CSPB empenha seu maior patrimônio – a 

credibilidade e a honradez de nossas entidades e dirigentes. 



 

APRESENTAÇÃO 

 

 
O PRONASERV 

 

Ao criar o antigo SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO SERVIDOR PÚBLICO, o agora 

PRONASERV, a CSPB procurou oferecer alternativa aos dois problemas centrais 

dos servidores públicos: manter a qualidade de vida característica e histórica da 

categoria, e ao mesmo tempo, ter em sua defesa entidades de classe fortes e 

independentes, a altura dos desafios que se apresentam. 

 

Isto significa permitir e garantir acesso aos instrumentos e meios de 

consumos, indispensáveis mesmo em tempos de arrocho salarial (vale dizer que 

estamos na média há 04 anos sem reajustes), e ainda recriar nosso sindicalismo, 

já que a forma tradicional não consegue contrapor todos os desafios. 

 

O Programa consiste, de maneira genérica, em agregar os esforços, 

experiências e êxitos obtidos individualmente, otimizando-os e transformando-os 

de forma a despertar os fornecedores de bens e serviços para a força de consumo 

de nossa categoria, que, mesmo de maneira dispersa, é a responsável pela 

sobrevivência da cadeia produtiva em incontáveis cidades brasileiras. 

 

As maiores características do Programa são a simplicidade operacional e a 

abrangência de produtos oferecidos. Tem como “passaporte” único o Cartão 

ProBen, acreditado por uma rede de fornecedores que alcança todo o território 

nacional, nos mais variados itens das necessidades cotidianas de qualquer família. 

 



 

OBJETIVOS 

 
1 – POLÍTICO: 
 
Reconstruir a capacidade de mobilização do sindicato e reconquistar a autoestima 
da categoria. 

 
 
2- FINANCEIRO: 
 
Estimular as entidades para contrapor ao poderio econômico governamental 
usado frequentemente, para distorcer a imagem do servidor ante a sociedade. 
 
 
3- VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR: 
 
Propiciar ao servidor melhoria do seu poder aquisitivo, através de facilidades 
exclusivas, e inseri-lo de forma mais digna e justa nos meios de consumo. 

 
 
4- ESTRATÉGICOS: 
 

a)- Proteger a organização sindical contra a tutela governamental 
representada pelos financiamentos oficiais que criam vínculos e 
atrelamentos nocivos. 
 
b)- Revigorar o Sistema Confederativo, já integrado a nossa cultura sindical, 
e o único que respeita e defende as conquistas históricas e as peculiaridades 
e diversidade existentes entre as categorias e classes sociais. 

 

  



 

BENEFÍCIOS OFERECIDOS 

SAÚDE 

 
 
PLANO DE SAÚDE 

Através de parcerias estratégicas com as maiores operadoras do setor, oferecemos 
Planos de Saúde de abrangência nacional e regional, elaborados especialmente para a 
categoria, com preços abaixo do mercado convencional. 

 
 
REDE CONVENIADA DE DESCONTOS EM CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS 
MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 

Plataforma exclusiva de desconto, de até 80%, em consultas, exames clínicos, 
internações clínicas e cirúrgicas, além de procedimentos estéticos e odontológicos, 
pagando MUITO MENOS! 

 
 

PROGRAMA DE ACESSO A MEDICAMENTOS 
Descontos LINEARES de 20% em mais de 9.000 rótulos de medicamentos em uma 
farmácia próxima à você! 

 
 
CONCIERGE MÉDICO: ATENDIMENTO MÉDICO VIA CHAMADA TELEFÔNICA 

Central de atendimento receptivo que esclarece dúvidas dos beneficiários, além de 
oferecer orientações relacionadas à interação medicamentosa, hábitos nutricionais, a 
atividades físicas, aconselhamento médico, assistência nutricional, farmacêutica, anti-
estresse entre outros. 

 
 

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO EMERGENCIAL 
Atendimento e triagem via Call Center que indica qual a gravidade da ocorrência 
odontológica e, caso necessário, qual clínica conveniada mais próxima ao usuário apta 
a realizar o procedimento necessário, sem custos adicionais ou coparticipação. 



 

 
SERVIÇOS FINANCEIROS  

 
 
CARTÃO PROBEN 

Plataforma Bancária Digital própria que oferece cartão bandeirado com funções  de 
débito e crédito, gerido por aplicativo mobile disponível para os sistema operacionais 

Android e IOS (iphone).  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
EMPRÉSTIMO PESSOAL 

Operações de crédito pessoal de diversas modalidades que aplicam taxas abaixo das 
praticadas no mercado financeiro convencional. 

 
 

 
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 

Unificação e redução do valor da dívida com parcelamento do saldo 



 

SEGUROS E AUXÍLIOS  

 
•SEGURO DE VIDA 
•SEGURO ALIMENTAÇÃO 
•SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL 
•AUXÍLIO FUNERAL 
•ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL  
•SEGURO DE AUTOMÓVEIS 

 
 

EDUCAÇÃO  

 
FACULDADE DO TRABALHADOR 

Aliados à tecnologia infra estrutural de ponta, oferecemos a você o que existe 
de melhor em graduação, pós-graduação, cursos livres, cursos 
profissionalizantes e EJA ( Educação de Jovens e Adultos), através de mais de 
2.000 cursos catalogados. 

 
 

DESCONTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 
CLUBE DE BENEFÍCIOS 

Clube de Benefícios próprio, onde o usuário encontrará  descontos imediatos e 
efetivos para economizar milhares de Reais em vários produtos e serviços dos 
mais diversos segmentos existentes! 
Através de parcerias de abrangência nacional e regional, os usuários terão 
acesso a descontos em: Farmácias, Óticas, Universidades, Colégios, Cursos de 
Idiomas, Cursos Técnicos, Restaurantes, Bares, Fast-Foods, Academias, Lojas 
(Físicas e E-commerces), Cinemas, Shows, Salões de Beleza, Barbershops, e 
muito mais!! 



 

QUEM TEM ACESSO AO SISTEMA 

 
 
PRONASERV está disponível: 

 
1- Para todo servidor público filiado a uma entidade sindical vinculada  à  
CSPB; 
 
2- Para servidor filiado a uma entidade associativa fraternal que tenha 
código de desconto em folha e adira ao Sistema; 
 
3- Em qualquer das circunstâncias, ser portador do cartão ProBen 

 
 
 
 

FORMA DE OPERAÇÃO 
 

1- “Convênios – Mãe” entre a CSPB e cada fornecedor, garantindo a pirâmide do 

sistema confederativo, a reciprocidade e a fidelidade entre as partes envolvidas. 

2- Convênios  operacionais entre a CSPB, fornecedores e entidades filiadas ou 

fraternais.  

3- Centralização do controle em todas suas fases, garantindo transparência, 

funcionalidade e equidade na distribuição de resultados. 

4- Acesso exclusivo ao servidor filiado detentor do cartão ProBen 

5- Operação exclusivamente com descontos em folha nas modalidades que 

envolvam concessão de créditos de qualquer natureza. 

 
 

  



 

QUEM E PORQUÊ ADMINISTRA O SISTEMA  
 
 
 

CSPB – AUTÔNOMA, INDEPENDENTE E DEFINITIVA 

 
Para tornar real essa Consignia da CSPB e que se estende para sua base, nossas 
entidades não podem ser reféns de lei, de governo, de partido político nem de 
qualquer outro fator externo ao próprio movimento sindical.  
Não obstante, não há como travar a luta social e política sem independência 
financeira.  
Numa primeira tentativa de superar esses desafios, em 15/12/1998, foi criado o 
Sistema de Benefícios do Servidor Público. 
 
Sob o binômio – Beneficiar o trabalhador com melhores condições de vida e de 
trabalho e ao mesmo tempo fortalecer as entidades sindicais, foi criado o 
SERVIDOR PÚBLICO CARD, como ferramenta de centralização do grandioso 
projeto. 
 
A partir de 1999 toda a ideia foi posta em prática, principalmente o conceito de 
que a gestão do Sistema de Benefícios teria forma profissional, sem a participação 
dos dirigentes das entidades sindicais na gestão. Por vários motivos:  
 

1) Para garantir a eficiência e a eficácia; 
2) Para oferecer segurança e transparência; 
3) Para que a entidade sindical se dedique exclusivamente a sua atividade fim. 
4) Para que os dirigentes sindicais tenham foco exclusivo na ação sindical, na 

reestruturação do movimento sindical e no combate às propostas de reformas 
neoliberais, que pretendem destruir todas as conquistas históricas da CSPB na 
Constituinte de 1988. 
 
Para garantir a gestão profissional, a transparência, a eficiência e eficácia, era 
necessário que tudo estivesse embarcado em uma plataforma de alta tecnologia, 



 

mas que mantivesse com a CSPB, o domínio seguro de sua base de dados e a 
soberania sobre o sistema em si. 
  
Embora o projeto Plano de Benefício do Servidor não tenha se viabilizado à época, 
ele nunca saiu dos propósitos da Diretoria da CSPB. Pelo contrário, ficou em estado 
de hibernação e de fortalecimento.  Aperfeiçoando as ideias, conhecendo melhor 
as possibilidades de parcerias, experimentando ferramentas tecnológicas e 
buscando uma gestão profissional para colocar o Sistema de pé. 
 
Em 2017, parceiros se apresentaram em condições de entregar uma plataforma 
que realmente atendia todos os princípios e conceitos do sistema da CSPB, mas 
com uma remuneração da cadeia sindical pífia e com custos de implantação e 
manutenção enormes e por isto inviável. 
 
Sabendo que era inviável, mas possível, a CSPB continuou procurando a parceria 
mais adequada. 
 
Em 2019 – O Parceiro ideal surgiu. Enfim, todos os requisitos foram conquistados 
e o Urso Acordou! – o projeto Caiu de Maduro!!! 
 
Fora apresentada à o CSPB a empresa ProBen!!! 
 
Empresa criada pela junção de um conjunto de empresas experientes, focadas e 
enraizadas no movimento sindicai público e privado. São empresas financeiras, 
escritórios de advocacia, empresa de marketing e gestão sindical de alta 
tecnologia. Empresas consolidadas e capazes de investir e gerenciar todo o 
sistema da forma sempre buscada por nós. 
 
Empresa capaz de entregar e gerir uma base de dados universal, correta, limpa e 
completa. Empresa que atende nossas exigências de padrões subliminares como 
ética e transparência. Um selo de garantia, enfim. 

 
  



 

 
ESTRATÉGIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO 

 
 
Visando atingir um público alvo de 100.000 na fase de implementação, de um 
universo de 1.700.000 servidores públicos, que compõe a base de representação 
das entidades que já aderiram ao projeto, (potencial de mais de 10.000000) o 
Sistema será impulsionado por uma estratégia de marketing e divulgação que 
obrigatoriamente assegurará credibilidade, o compromisso e a transparência 
entre as partes envolvidas fornecedores / entidades / servidores públicos, cujos 
custos serão propostos aos fornecedores. 
 

 
 
 
 

MEIOS DE DIVULGAÇÃO 
 
1 – Material gráfico 
2- Material audiovisual 
3 – Publicação dirigida, privilegiando os meios próprios de cada entidade  
4 – Mídia eletrônica 
 
No PRONASERV a divulgação e marketing está a cargo da empresa gestora 

  



 

EVENTO DE LANÇAMENTO DO PRONASERV 
 

 

 

 

REUNIÃO CONJUNTA DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DE 

REPERSENTATES E CONSELHO FISCAL DA CSPB 

 
LOCAL: HOTEL HOLIDAY IN – SÃO PAULO/SP 

Rua Professor Milton Rodrigues nº 100, Parque Anhembi – São Paulo/SP 

09 e 10 de dezembro de 2019 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMAÇÃO 

 
 

 

DIA 08/12 – REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL CSPB 
 

 

14h  Reunião do Conselho Fiscal da CSPB 

 

 

  



 

DIA 09/12 – REUNIÃO CONJUNTO DAS INSTÂNCIAS DA CSPB 

 

09h30  Check In com Welcome Coffee 

10h30  Abertura 

10h45  Informes da CSPB 

11h15  Informes das filiadas 

12h30  Almoço 

13h40  Palestra com o Ex-Diretor Presidente do IBGE Marcio Pochmam 

14h25  Perguntas e debate 

15h00  Debates e deliberações sobre as Reformas da Previdência (PEC 103/19), 

Reforma Trabalhista (PEC.. e PL5555 e, Reforma Administrativa 

anunciada). 

16h15 Coffee break 

16h30  Análise parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço Patrimonial e 

Financeiro do exercício de 2018 e Proposta Orçamentária do exercício 

2020 

17h20  Proposta de Congresso Extraordinário da CSPB em 2020 

18h00  Eventuais recomposições no quadro diretivo da entidade, em função de 

cargos vagos e outros 

19h00  Reestruturação da CSPB ante a crise financeira 

19h30 Encerramento 

20h30 Jantar 

 
 

  



 

DIA 10/12 – LANÇAMENTO DO PRONASERV 
 

 
09h00 Abertura – João Domingos Gomes dos Santos, Presidente da CSPB 

09h20  Apresentação do ProBen - André Rodrigues da Silva, Advogado, Sócio 

Fundador da SON 

10h00 Apresentação dos produtos do ProBen:  

  SINDICATOS ONLINE (SON) – Assistência Jurídica Especializada 

 

10h50 Coffee Break 

11h10 25m FACULDADE ALFA AMÉRICA – Ensino à distância 

  25m COOPSERGS – Cooperativa de Crédito 

  25m CARTÃO PROBEN – Banco Digital próprio 

12h30 Almoço 

13h40 25m - EPHARMA – Medicamentos, Odontologia e Saúde Emergencial    

                         25m - NIPOMED – Descontos em consultas médica, odontologia 

laboratorial e radiológica 

                          25m - CLASSI – Plano de saúde 

  25m - MB Soluções em Convênios –  Seguros em Geral 

15h00 Informações complementares e adesões 

15h30 Fechamento com premiação da SON para os parceiros do ano 

16h00 Coquetel aos presentes 

18h00 Encerramento Geral 

 
 

  



 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

 ENTIDADE CIDADE ESTADO 

01 CSPB – CONFEDERAÇÃO BRASÍLIA DF 

02 FASDERBRA – FEDERAÇÃO BELO HORIZONTE MG 

03 FASP-RJ – FEDERAÇÃO RIO DE JANEIRO RJ 

04 FEGASP-RS – FEDERAÇÃO PORTO ALEGRE RS 

05 FENEPSERH-RN – FEDERAÇÃO NATAL RN 

06 FESEMPRE-MG – FEDERAÇÃO BELO HORIZONTE MG 

07 FESEP-RJ – FEDERAÇÃO RIO DE JANEIRO RJ 

08 FESERP-MG – FEDERAÇÃO JUÍZ DE FOR A MG 

09 FESERP-MS – FEDERAÇÃO CAMPO GRANDE MS 

10 FESIASPE-PE – FEDERAÇÃO RECIFE  PE 

11 FESISMERS-RS – FEDERAÇÃO PORTO ALEGRE RS 

12 FESMEPAR-PR – FEDERAÇÃO FOZ DO IGUAÇU PR 

13 FESMUPA-PA – FEDERAÇÃO SANTARÉM PA 

14 FESP-ESP – FEDERAÇÃO SÃO PAULO SP 

15 FESPI-PI – FEDERAÇÃO TERESINA PI 

16 FESPUMEB-BA – FEDERAÇÃO FEIRA DE SANTANA BA 

17 FESPUMEES-ES – FEDERAÇÃO VITÓRIA ES 

18 FESSERTO-TO – FEDERAÇÃO PALMAS TO 



 

19 FESSMEGO – FEDERAÇÃO GOIÂNIA GO 

20 FESSPMESE-SE - FEDERAÇÃO ARACAJÚ SE 

21 FESST-MT – FEDERÇÃO CUIABÁ MT 

22 FESTMESP-SP – FEDERAÇÃO SÃO PAULO SP 

23 FETASP-PB – FEDERAÇÃO JOÃO PESSOA PB 

24 FETRAMESC-SC – FEDERAÇÃO BLUMENAU SC 

25 FSPB-DF – FEDERAÇÃO BRASÍLIA DF 

26 FUNSPRO-RO – FEDERAÇÃO PORTO VELHO RO 

27 FUPESP-SP – FEDERAÇÃO  JUNDIAÍ SP 

28 SINDIBEL – SINDICATO BELO HORIZONTE MG 

29 SINDIFAZENDA BRASÍLIA DF 

30 SINDISEMP-MG – SINDICATO BELO HORIZONTE MG 

31 SINDSERH-AM – SINDICATO MANAUS AM 

32 SINDSERH-PB – SINDICATO JOÃO PESSOA PB 

33 SINPOJUD-BA SALVADOR BA 

34 SINPOJUD-MG BELO HORIZONTE MG 

35 SINSP-RN – SINDICATO NATAL RN 

36 SISEPE-TO – SINDICATO PALMAS TO 

37 STMP-SP - SINDICATO PIRACICABA SP 

38 UNSP-MG – SINDICATO NACIONAL BELO HORIZONTE MG 

  



 

ESTADOS PARTICIPANTES 

 ESTADOS 

01 AMAZONAS 

02 BAHIA 

03 CEARÁ 

04 DISTRITO FEDERAL 

05 ESPÍRITO SANTO 

06 GOIÁS 

07 MATO GROSSO 

08 MATO GROSSO DO SUL 

09 MINAS GERAIS 

10 PARÁ 

11 PARAÍBA 

12 PARANÁ 

13 PERNAMBUCO 

14 PIAUÍ 

15 RIO DE JANEIRO 

16 RIO GRANDE DO NORTE 

17 RIO GRANDE DO SUL 

18 RONDÔNIA 

19 RORAIMA 

20 SANTA CATARINA 

21 SÃO PAULO 

22 SERGIPE 

23 TOCANTINS 

 

  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este é o SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO SERVIDOR PÚBLICO criado em 1999, 

agora chamado PRONASERV. À primeira vista pode parecer por demais ousado 

dado a sua colossal magnitude. No entanto ele apenas reflete o tamanho do 

desafio que nossa organização sindical enfrenta para corresponder à demanda de 

dificuldades nesta quadra de transição por que passa o mundo. 

 

Reflete também nossa inabalável disposição de enfrenta esses desafios com 

perspectiva de vitória. Mais que isto, demonstra nossa capacidade de oferecer 

alternativa e a nossa parcela de contribuição ante a crise, de forma harmônica, 

porém sem perder a capacidade de luta e resistência. 

 

Nosso otimismo advém da convicção que tamanha ousadia é proporcional à 

nossa capacidade de realização. 

                                         

Para tocá-lo com sucesso, buscamos parceria com entes do mundo 

econômico, financeiro comercial, de estirpe vencedora e detentores de 

credibilidade lastrada em seus resultados no mercado e na sensibilidade 

demonstrada para negócios que atendam nosso modo de ser. 

                                        

Ao apor sua chancela neste projeto, a CSPB e o conjunto de suas entidades 

filiadas, vinculadas e fraternais, o faz na certeza que, muito mais que lançar mais 

um projeto, está na verdade dando um passo decisivo para reescrever a história 

de nossa organização sindical e de nossa categoria profissional.  

 

 

 


