
Parece contraditório, mas não 
é. Em tese, os políticos que 
foram eleitos por nós, deve-

riam expressar em suas ações não a 
vontade pessoal, ou a vontade con-
veniente, mas a vontade da maio-
ria que os elegeu. Este pensamento 
– cujo nome é coerência – era, até 
então, o maior capital político do 
Partido dos Trabalhadores. Pensa-
mento que levou Lula à presidência 
da República pela primeira vez, em 
2002. Foi o ápice de toda uma cons-
trução histórica a partir da criação 
da CUT e do PT, dos sindicatos, dos 
movimentos sociais, dos movimen-
tos populares, da ala progressista 
da Igreja Católica ligada à teologia 
da libertação, nas figuras – princi-
palmente – do Frei Leonardo Boff e 
de Frei Beto, assessores dos movi-
mentos populares.
 No entanto, este mesmo 
pensamento contribuiu muito para 
a derrocada de Dilma e do PT, em 
2016. O erro? O erro começou 
quando Lula, em vez de construir 
uma aliança com sua base política – 
a ampla maioria da classe trabalha-
dora brasileira – optou por garantir 
a governabilidade favorecendo o 
mercado financeiro e o Congres-
so, quase todo representado pelo 

grande capital e por latifundiários. 
Fez o acordo com a parcela errada 
da sociedade, que já mamavam e se 
beneficiavam da exclusão da maio-
ria muito antes da vitória do PT.
 Mesmo assim, seu manda-
to foi ímpar, favorecido por uma 
economia internacional pujante 
e iniciativas sociais que, mesmo 
superficiais e focadas no âmbito 
do consumo, significaram grandes 
avanços: foi como levar água ao de-
serto cultivado por Fernando Hen-
rique Cardoso. Mas infelizmente, 
Lula, o maior expoente do PT, per-
deu a chance de realizar reformas 
estruturais na sociedade brasileira 
em benefício dos trabalhadores. 
Mesmo tendo promovido o acesso 
aos bens pessoais, os bens sociais 
não foram distribuídos ou maxi-
mizados: saneamento, segurança, 
saúde, educação, moradia.
 Reeleita com muita dificul-
dade e calcada em propostas pro-
gressistas, Dilma ao assumir seu 
segundo mandato tomou empres-
tado às propostas de seu adversá-
rio, configurando uma espécie de 
estelionato eleitoral. Prensada pela 
crise econômica mundial de 2008, 
tomou medidas econômicas anti-
populares, que resultaram em re-

cessão e num conjunto de medidas 
enviadas ao Congresso que retirava 
direitos dos trabalhadores e pena-
lizava os mais pobres. Os escânda-
los envolvendo a corrupção na Pe-
trobras e em outras instâncias do 
governo jogaram a pá de cal sobre 
seu mandato. E, embora nada te-
nha sido provado contra a figura da 
presidenta, ela foi usurpada de sua 
condição por aqueles mesmos que 
se mantiveram ao lado do PT en-
quanto os acordos lhes favoreciam. 
 Pressionados pela Justiça e 
pelas denúncias, já era hora de con-
sumar a saída de Dilma para, pos-
teriormente, abafar o andamento 
das operações de investigação da 
Polícia Federal e dar continuida-
de à República das Bananas, com 
a sujeira devidamente jogada para 
debaixo do tapete. Com Dilma, as 
investigações não seriam paralisa-
das ou direcionadas ao partido A 
ou B. Sua inabilidade política tam-
bém contribuiu neste sentido e o 
impeachment teve até um caráter 
de revanchismo da parte de parla-
mentares que nunca foram “olha-
dos” por ela. Condena-
da por pedaladas fiscais 
que vários presidentes 
e governadores come-

teram – e assim como ela, o próprio 
Temer na condição de vice-presi-
dente também cometeu – foi ab-
solvida na manutenção dos direitos 
políticos. O próprio Congresso, rati-
ficando sua encenação, fez a mea-
-culpa, inocentando-a em parte, já 
que o Ministério Público Federal e 
uma perícia técnica do Senado a 
haviam inocentado integralmente 
da hipótese de “crime de respon-
sabilidade”. O mesmo Senado que, 
dois dias depois, votou a favor da 
flexibilização de créditos suplemen-
tares sem autorização do Congres-
so Nacional, principal argumento 
para impeachment. Ou seja, após 
o “afastamento” de Dilma, seu “cri-
me” não era mais crime. Se isso 
não é golpe, o que é?
 Agora, fato consumado, 
temos um governo formado in-
tegralmente por aqueles que se 
encontravam nos bastidores dos 
governos petistas. Há mais de 65 
projetos no Congresso contra a 
classe trabalhadora: congelamento 
dos investimentos no setor público 
por 20 anos; aposentadorias abai-
xo do salário-mínimo, aumento da 
idade mínima e do tempo de contri-
buição; fim da CLT e dos programas 
sociais; terceirização irrestrita na 
administração pública direta e indi-
reta… na prática estamos vivencian-
do o desmonte do Estado brasileiro, 
do setor público e das garantias tra-
balhistas e sociais. E o pior: o gover-
no Temer está apenas esperando o 
término das eleições municipais – 
a pedido de seus apoiadores, para 
que as medidas impopulares não 
atrapalhem seus candidatos – para 
jogar todos estes projetos em pau-
ta! Ou seja, não é um recuo, é uma 
armadilha!
 Desta forma, nunca foi tão 
necessário o país todo se unir para 
lutar contra todas estas medidas e 
contra o governo que está posto. 
Vamos juntos rumo à greve geral, 
em defesa das reformas que ver-
dadeiramente beneficiem a classe 
trabalhadora brasileira.

#ForaTemer
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Pra pensar...

A GO Associados calculou que 
se a União privatizasse a 
Petrobrás, Caixa, Banco do 

Brasil, Banco do Nordeste, Banco 
da Amazônia, Correios, Infraero, 
IRB e Eletrobrás, equivaleria a um 

montante de R$ 127 bilhões 
(preço de mercado), o que 
corresponderia a 2% do PIB 
nacional. Parece muito? Dá 
apenas 3,17 % da dívida pú-
blica, ou 25% dos juros que 
pagamos em 2015. 
 Enquanto isso, um ponto 
percentual da taxa básica 

de juros impacta em mais de 17 bi-
lhões a dívida pública em um ano. 
Ou 13,4% daquele total. A expecta-
tiva mais otimista levantada para o 
ano que vem pelo atual governo é 

de 139 bilhões de déficit. Ou seja, a 
venda não cobriria nem o déficit do 
ano que vem, não arranha a dívida 
pública e dá 1/4 do que pagamos 
de juros ano passado. Novamente 
viriam os encargos com juros engo-
lindo tudo.
 Fora que não é racional-
mente concebível que se venderia 
correios, BNB, Banco da Amazônia, 
IRB pelo valor de mercado. E mes-
mo nas demais se debitaria tam-
bém passivos trabalhistas e dívidas.
 Era para, só aí, o assunto da 

venda das empresas para hipoteti-
camente sanar contas públicas aca-
bar. Poder-se-ia até falar por outros 
vieses, como o abertamente ideo-
lógico. Mas o fato de que econo-
mistas insistem em vender a ideia 
falsa para o povo de que essa seria 
uma alternativa racional para qui-
tar as dívidas depõe muito contra o 
conselho profissional.
 Não à privatização do patri-
mônio que pertence a todos nós!

Atenção delegado! Próxima Plenária 
do Sintsep-GO é dia 21 de outubro
Atenção delegados e delegadas de base! Fiquem atentos para nossa próxima plená-

ria, a ser realizada no dia 21 de outubro, das 8h30 às 12 horas, no Auditório Costa 
Lima, da Assembleia Legislativa de Goiás. Em pauta: informes, papel dos delegados 

eleitos ao XII ConCondsef, análise de conjuntura e encaminhamentos. Em nossa última 
plenária, realizada no dia 22 de julho, entre os pontos discutidos, a diretora de Formação, 
Márcia Jorge (foto), abordou a importância do Delegado Sindical de Base cumprir bem o 
seu papel e repassar aos companheiros os esclarecimentos necessários. Você confere o 
edital da Plenária no site do Sintsep-GO: www.sintsepgo.org.br

Não basta falar tem que fazer!

Mais do que falar em unida-
de, é preciso construí-la. 
Imbuído deste pensamen-

to, o Sinstep-GO se reuniu com os 
companheiros que integram o Fórum 
Goiano das Entidades dos Trabalha-
dores no Serviço Público (Forgef) 
para planejar as ações de mobiliza-

ção, contra os projetos de governo 
que ameaçam os trabalhadores, em 
nível regional. Além do Sintsep-GO, o 
fórum é composto por: SINT-IFESgo; 
CUT-GO, Adufg Sindicato; CTB-GO; 
SINJUFEGO; SINTFESP-GO/TO; SIN-
TEF; SINPEF-GO; SINPRF-GO e pela 
Força Sindical.

Não basta falar tem que fazer 2

Com este pensamento, o Sint-
sep-GO tem arregaçado as 
mangas e ido para as ruas, 

ao lado de valorosos companheiros 
que, junto conosco, lutam contra as 
ingerências promovidas pelo gover-
no Temer. Em 16 de agosto, Sintsep-
-GO, SINT-IFESgo e centrais sindicais 
marcharam nas capitais brasileiras 
em um Dia Nacional de Lutas nos 

Estados pela derrubada do PLC 257 
e da PEC 241. Neste dia, o protesto 
ocorreu em frente ao Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira, sede do governo 
Estadual, que apoia as reformas do 
governo golpista. Ambas prejudicam 
demais o setor público e a prestação 
de serviço à população brasileira. 
Confira mais sobre as duas medidas 
na matéria da página 03.

Sintsep-GO prestigia audiência de Paulo Paim em defesa dos trabalhadores

Com o auditório da Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás 
lotado, o senador Paulo Paim 

(PT/RS) presidiu, dia 12 de agosto, 
audiência pública contra a redução 
dos direitos trabalhistas e previdenci-
ários. Paim lembrou que a população 
está cada vez mais assustada com os 
ataques aos seus direitos básicos. Ele 
cobrou mais mobilizações dos brasi-
leiros contra o fim de direitos sociais, 

trabalhistas e previdenciários por 
parte do então governo interino de 
Michel Temer. “Não podemos dei-
xar que o governo Temer faça o que 
quer. Já acabaram com o Ministério 
da Previdência e estão cortando as 
aposentadorias por invalidez e os 
auxílios-doença. Isso em apenas três 
meses. Estamos presenciando ape-
nas o início do precipício, a situação 
tende a piorar em muito. É inaceitá-

vel!”, pontuou. 
 O senador ressaltou ainda 
que há outros embates no Congresso 
Nacional, como o negociado sobre o 
legislado, legalização de trabalho es-
cravo e terceirização. Segundo o Diap 
(Departamento Intersindical de As-
sessoria Parlamentar) há 65 projetos 
que vão de encontro às conquistas 
sociais garantidas na Constituição. 
“Precisamos estar unidos para com-

bater este movimento conservador 
que assola o país. O movimento so-
cial precisa ir às ruas para defender 
suas conquistas”, alertou Paim.

Aposentados dos últimos 5 anos que ingressaram no serviço pú-
blico antes de 1996: compareçam ao Sintsep-GO com documen-
tos pessoais e mapa do tempo de serviço (retirar no RH do ór-

gão) para ação de Licença-Prêmio. A jurisprudência é firme no sentido 
da possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio adquiri-
da até 15 de outubro de 1996 não gozada na atividade nem computa-
da para fins de aposentadoria, desde que o beneficiário não esteja no 
exercício de suas atividades funcionais.

Ação de licença-prêmio
 Após a posse da ministra 
Carmem Lúcia à frente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), servidores 
públicos federais aguardam com an-
siedade que ela dê andamento ao 
processo dos 84,32%, que se encon-
tra empatado no STF.

Categoria aguarda
final do julgamento

dos 84,32%

TRF recebe verbas
 O Conselho da Justiça Fede-
ral liberou, no final de agosto, cerca 
de R$ 340 milhões para o pagamen-
to de requisições de pequeno valor 
(RPVs) para os tribunais regionais 
federais da 1ª Região, dentre eles, 
o de Goiás. O Sintsep-GO espera 
que parte deste valor seja conver-
tido em pagamento de ações de 
interesse de nossos filiados já em 
estágio de execução.
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PROTESTOS

Atos de resistência da classe trabalhadora 
marcam governo Temer

Integração entre trabalhadores da esfera pública e privada, federais, estaduais e municipais constrói caminho para greve geral no país

Servidores públicos federais, es-
taduais e municipais, juntos com 
trabalhadores da esfera privada, 

sindicatos e centrais, artistas, inte-
lectuais, educadores, estudantes e 
militantes dos direitos humanos têm 
se unido na construção de um movi-
mento nacional que visa construir a 
primeira greve geral da história do 
país, contra as reformas promovidas 
pelo governo golpista de Michel Te-
mer em diversas áreas, especialmen-
te contra os direitos trabalhistas.
 Apelidado de “esquenta”, o 
ato, realizado no dia 22 de setembro, 
contou com paralisações em Goiás e 
mais 12 estados do Brasil. “Em Goiás, 
fomos cerca de 2 mil companheiros 
protestando contra as reformas do 
governo Temer, que visam jogar so-
bre os ombros dos trabalhadores o 
ônus da crise e o ‘preço’ pela retoma-
da do crescimento do país”, pontua o 
presidente do Sintsep-GO, Ademar 
Rodrigues. 

 Enquanto os trabalhadores 
goianos protestaram em frente à As-
sembleia Legislativa e o Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira – sede do Executivo 
estadual – em Brasília os servidores 
fizeram ato em frente ao Ministério 
do Planejamento contra projetos 
como o PLP 257/16 e a PEC 241/16 
– que podem congelar investimentos 
públicos por pelo menos vinte anos. 
Em entrevista recente, o presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia, declarou que tem intenção 
de colocar a PEC 241/16 em votação 
no Plenário no dia 17 de outubro. “A 
proposta prejudica não apenas ser-
vidores, mas toda a sociedade que 
paga impostos e tem direito a servi-
ços públicos. O momento exige resis-
tência e muita luta contra ataque a 
direitos”, destaca Ademar.

 Sindicalistas afirmam que “É 
importante que toda a classe traba-
lhadora reforce a unidade e mobiliza-
ção contra a flexibilização de direitos, 
ataques aos serviços públicos, in-
cluindo educação, saúde, transporte, 
além da importância de se defender 
a soberania nacional e nossos bens 
naturais, como é o caso do Pré-Sal”.

Jornada de lutas

 Ainda no mês de setembro, 
servidores federais realizaram em 
Brasília uma jornada de lutas, com 
três dias de atividades que incluíram 
força-tarefa no Congresso Nacional 
e manifestações na Esplanada dos 
Ministérios contra projetos extrema-
mente prejudiciais aos trabalhado-
res.
 Na ocasião, o Sintsep-GO 
marchou, na Esplanada, com mais 
de 10 mil companheiros – uma das 
atividades de organização da greve 
geral de toda a classe trabalhadora. 
“É fundamental esclarecermos toda 
a população dos riscos que envolvem 
estes projetos que tratam da flexibili-
zação das leis do trabalho, da entrega 
do Pré-Sal ao capital estrangeiro, da 
legalização de um esquema finan-
ceiro que usa a dívida pública (muito 
semelhante ao que quebrou a Gré-
cia), além do PLP 257/16, que junto 
com a PEC 241/16 podem interrom-
per investimentos públicos por vinte 
anos. Segundo o Diap, tudo isso tem 
potencial para atrasar o desenvolvi-
mento brasileiro em mais de cinco 
séculos”, apontou Ademar.
 Por conta disso, o Sintsep-GO 
conclama os trabalhadores brasilei-
ros para que busquem a unidade na 
luta contra o retrocesso represen-
tado pelo governo Temer e por sua 
bancada de apoio no Congresso Na-
cional.

Sintsep-GO, centrais sindicais e sindicatos goianos unidos no ato do “esquen-
ta”, dia 22 de setembro, contra as reformas de Michel Temer

“Flexibilizar a CLT é um crime contra os trabalhadores. 
Rumo à greve geral contra o PLC 257 e a PEC 241!”.

Sintsep-GO presente na luta dos
trabalhadores brasileiros!

Jornada de Lutas, em Brasília, contou com a partici-
pação dos companheiros de Goiás!

SAIBA MAIS

Entenda 5 propostas do governo Temer 
que acabam com direitos trabalhistas*

A possibilidade de aumento da jornada diária para até 12 horas, anun-
ciado pelo ministro do Trabalho, é apenas uma delas. Entenda cada uma 

das propostas:
1) Flexibilização da jornada de trabalho
 Alvo de críticas mais recentes, o ministro Ronaldo Nogueira afirmou 
durante encontro com representantes da Central dos Sindicatos Brasileiros 
(CSB) que o governo pretende ampliar a jornada de trabalho a 48 horas se-
manais, com um teto de 12 horas diárias. Hoje a carga diária é limitada a 8 
horas. O ministro teve que se explicar, devido à grande repercussão.
 À Rádio Estadão, ele ponderou que o padrão normal e legal continu-
ará sendo o de 8 horas diárias e 44 horas semanais, e que a reforma permiti-
rá que as convenções coletivas tenham a opção de flexibilizar a forma como 
a jornada será realizada.
 O governo estuda também a criação de dois novos contratos de tra-
balho: por horas trabalhadas ou por produtividade, com jornadas inferiores 
a 44 horas semanais e salários proporcionais. As centrais sindicais refutam a 
proposta.

2) Terceirização
 Aprovado na Câmara (PL 4330/2004) e tramitando atualmente no 
Senado, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 30/2015 autoriza a terceirização 
das atividades-fim. A proposta universaliza, assim, tipos de contratos que 
hoje só podem ser realizados quando se referem a atividades-meio, como 
limpeza e segurança — ou seja, serviços que não tenham relação com o pro-
duto ou serviço oferecido pela empresa.
 Além disso, o projeto diminui a responsabilidade da empresa que 
contrata a prestadora com a Justiça, caso não haja cumprimento de obriga-
ções trabalhistas. Desde que exija da contratada comprovantes mensais, a 
empresa fica isenta de responder a processos judiciais.
 O governo já deu indícios que deve se esforçar para que o PLC seja 
aprovado ainda em 2016. Desde que assumiram pastas, Ronaldo Nogueira 
e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, mostraram-se favoráveis à ampla 
regulamentação da atividade terceirizada.
 Padilha chegou a dizer a empresários que o país precisa “caminhar 
no rumo da terceirização”.

3) Negociado sobre o legislado
 O termo diz respeito à prevalência das negociações em detrimento 
da lei. Atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, o Projeto de 
Lei 4193 autoriza que os direitos previstos na CLT possam ser amplamente 
negociados entre os trabalhadores e contratantes.
 De acordo com o projeto, todos os itens listados poderiam ser nego-
ciados e, após alterados em acordos coletivos, as novas regras não poderiam 
ser derrubadas na Justiça. Neste sentido, outro projeto de lei discutido é o PL 
427, que institui a negociação individual entre empregado e empregador. A 
negociação coletiva seria fragilizada com a prática.
 Na prática, a iniciativa não revoga a CLT, mas a enfraquece a tal pon-
to que benefícios como o 13º salário, as férias, o adicional noturno, licença-
-paternidade e salário-mínimo podem ser relativizados.
 A reforma trabalhista do PMDB estuda permitir que convenções co-
letivas prevaleçam sobre as normas legais. Ou seja, empresas poderão redu-
zir salários e aumentar a jornada diária de trabalho dos seus empregados.
 A CLT, afirmou o ministro Nogueira, teria se transformado uma “col-
cha de retalhos” que permite “interpretações subjetivas”.

4) Reforma da Previdência
 Uma das principais medidas previstas por Temer, a Reforma da Pre-
vidência deverá aumentar a idade mínima de aposentadoria para 65 anos e 
igualar a idade entre homens e mulheres e entre trabalhadores do campo 
e da cidade. A ideia é que as aposentadorias passem a ser ajustadas apenas 
pela inflação, reduzindo os gastos do governo.
 Além disso, a proposta prevê vinculação dos benefícios da previdên-
cia aos reajustes de salários-mínimos, que hoje são atualizados pelo cresci-
mento da economia nos dois últimos anos e pela inflação do ano anterior.

5) Congelamento dos editais para servidores públicos
 Um dos maiores temores dos movimentos sociais, já que congela 
em 20 anos o orçamento para Saúde e Educação, a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 241 também tem impactos no mundo do trabalho, 
mais precisamente sobre os servidores públicos.
 Complementar à Reforma da Previdência, a PEC também congela-
rá, se aprovada, a realização de novos concursos públicos e os salários dos 
servidores, além de impedir a criação de novos cargos e a reestruturação de 
carreira.

*Com informações da Revista Fórum
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EM DEFESA DA MULHER

JURÍDICO

Seminário do Sintsep-GO abarca os vários 
tipos de violência sofridos pela mulher

Evento promovido pelo Sintsep-GO 
procurou discutir a violência contra a 
mulher, as experiências e as alternativas 
para que as companheiras vençam este 
tipo de situação

A Secretaria da Mulher do Sin-
dicato dos Trabalhadores no 
Serviço Publico Federal em 

Goiás (Sintsep-GO), filiado à Central 
Única dos Trabalhadores (CUT-GO), 
realizou no dia 9 de agosto o seminá-
rio Violência contra a Mulher, evento 
que priorizou a pluralidade de ex-
periências. Por isso compuseram a 
mesa de abertura Marta Cesário de 
Oliveira, do Fórum Nacional de Mu-
lheres Negras e do grupo Dandara 
do Cerrado; Agajoeme Alves Barreto, 
a Nega, da Federação dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras da Agricultura 
Familiar (Fetraf); a delegada Laura de 
Castro Teixeira, da Delegacia Especia-
lizada para Atendimento à Mulher 
em Goiás (Deam), a primeira policial 
civil transexual do Brasil; Carla, repre-
sentando as profissionais do sexo; e 
Mauro Rubem, presidente da CUT 
Goiás.
 Numa intervenção breve, 
Mauro Rubem destacou a necessida-
de de defesa da mulher no conjunto 
da sociedade, reforçando a fala de 
Marta Cesário, que pontuou ser a 
mulher negra a maior vítima da vio-
lência. Carla, por sua vez, salientou 
o preconceito contra as profissionais 
do sexo. “Não temos nem o direito 
de ir e vir. Muita gente nos quer ver 
mortas. Defendemos o direito de 
escolha. Trata-se de uma profissão 
como outra qualquer, por isso, quan-
do alguma menina não quer mais fa-

zer programa, nossa associação aju-
da a encontrar outro trabalho para 
ela”.
 Nega, da Fetraf, trouxe ao 
seminário a realidade da mulher do 
campo. Disse que até hoje ainda é 
muito comum o homem esperar ter 
seu prato servido pela mulher e a 
roupa limpa e passada sobre a cama 
na hora de se trocar. A representante 
das agricultoras familiares disse ain-
da que os casos de violência contra a 
mulher são comuns nos assentamen-
tos e as denúncias não são levadas a 

sério pela polícia.

Consciência
 “As diferenças que existem 
entre as pessoas somos nós mesmos 
que criamos”, pontuou a delegada 
Laura. Ela falou sobre sua experiên-
cia na aplicabilidade da Lei Maria da 
Penha, que acaba de completar dez 
anos. “Está longe de ser suficiente. A 
violência começa no lar, mas a socie-
dade como um todo tem arraigado o 
preconceito contra a mulher. O pró-
prio mundo jurídico tem de evoluir”, 

declarou.
 Laura contou que somente 
no seu último plantão na Deam de 
Goiânia efetuou quatro prisões por 
violência contra a mulher e lamentou 
que em três destes casos a vítima im-
plorou para que o agressor não fosse 
preso. “Prender é necessário, mas 
não resolve. É preciso uma mudança 
que passe pela família e pela escola. 
Qualquer forma de discriminação 
tem de ser combatida. Todo ser hu-
mano tem o direito de ser respeitado 
em sua individualidade”, pontuou.

Medida Cautelar garante suspensão 
imediata de Portaria que impõe a 
anistiados mudança do Regime
Jurídico Único para CLT
Medida em Mandado de Segurança relatada por ministro Fachin deferiu liminar que suspende efeitos dessa decisão

Uma Medida Cautelar em Man-
dado de Segurança relatada 
pelo ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, 
deferiu pedido de liminar que sus-
pende efeitos de acórdão do Tribu-
nal de Contas da União (TCU) que 
sustentou a Portaria Normativa Nº 5 
do Ministério do Planejamento. Com 
isso Condsef, CNTSS e Fenasps envia-
ram ofícios ao Ministério da Saúde e 
Funasa, no último dia 22 de setem-
bro, cobrando a suspensão imediata 
da aplicação da Portaria que impõe 
ida de servidores anistiados para a 
CLT. A Condsef encaminhou o mes-
mo ofício a todos os ministérios para 

garantir que nenhum servidor sofra 
prejuízos injustamente.
 A luta pela derrubada defi-
nitiva dessa Portaria continua. Uma 
das grandes demandas de todos os 
servidores anistiados continua sen-
do a reinserção da categoria na Lei 
8.112/90, do Regime Jurídico Único 
(RJU). Além disso, a categoria defen-
de a criação de uma tabela única de 
remuneração e a extensão de grati-
ficações dos servidores da Lei 8.112 
aos reintegrados da Lei 8.878/94.

Saiba mais
 Em Goiás, o Sintsep-GO tem 
orientado seus filiados para que não 

assinem ou deem resposta a nenhum 
documento que trate sobre mudan-
ça de vínculo (Regime Jurídico Único 
para CLT) sem procurar a Assessoria 
Jurídica do sindicato, que inclusive já 
realizou reunião com os servidores 
envolvidos. A mobilização em defe-
sa destes companheiros segue firme 
em Goiás, enquanto as ações gerais 
vão sendo conduzidas em Brasília.
 Setores jurídicos da Condsef, 
Fenasps e CNTSS discutem juntos 
ações que devem ser executadas 
para assegurar a defesa de servido-
res anistiados atingidos pela Porta-
ria Normativa Nº 5, que determina 
a conversão de servidores anistiados 

pela Lei 8.878/94, regidos pelo regi-
me jurídico único, ao disposto na CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho). 
Não se sabe ao certo o número de 
servidores atingidos, mas muitos re-
latam receber notificações, com pou-
co tempo para resposta.
 A Portaria dá um prazo de até 
180 dias, que podem ser prorrogados 
por igual período, para que as modi-
ficações nela especificadas sejam 
promovidas pelos órgãos e entidades 
da administração pública federal. A 
determinação abrange servidores 
ativos, aposentados e pensionistas 
anistiados da Lei 8.878/94.

APOSENTADOS: Condsef cobra correções em lei que envolve incorporação da Gacen

GACEN
GACEN
GACEN

LUTA PELA AMPLIAÇÃO PARA
TODOS AGENTES DE SAÚDE

Sintsep-GO e Condsef voltaram a 
cobrar do Ministério do Planeja-
mento uma solução para asse-

gurar a incorporação da Gratificação 
de Combate a Endemias (Gacen) 
nos proventos de aposentadoria dos 
servidores do Ministério da Saúde e 
Funasa que tem direito à gratifica-
ção. Segundo o Planejamento, por 
um erro material, seguiu para o Con-
gresso Nacional uma proposta que 

continha na redação somente car-
gos contidos na Lei 11.784/08 que 
engloba agente auxiliar de saúde 
pública, agende de saúde e guarda 
de endemias. Com isso, 24 cargos 
contidos na Lei 11.907/09 ficaram 
equivocadamente de fora.
 A expectativa é de que uma 
solução rápida seja dada para essa 
questão, já que no termo de acordo 
firmado no ano passado altera regra 

da incorporação de gratificação para 
fins de aposentadoria a todos os ser-
vidores que fazem jus à Gacen. Em 
reunião no Planejamento, a Condsef 
foi informada de que um aditivo em 
uma proposta de projeto de lei já 
está na Casa Civil e deve ser envia-
do ao Congresso. Nesse projeto es-
tariam contemplados os cargos que 
ficaram ausentes na Lei 13.324/16.

Planejamento diz que houve erro material e que uma proposta de projeto de lei para corrigir situação está na Casa Civil


