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Junho, é GREVE no 
setor público federal!

No atual contexto do movimento dos servidores 
públicos federais, o mês de junho soa decisivo 
para o movimento dos SPF. Isto porque uma Ple-

nária Geral, em 5 de junho, pode decretar o início de uma 
das maiores greves que o setor público já protagonizou, a 
partir do dia 11 do mesmo mês.
 O movimento, liderado por 31 entidades nacio-
nais, aglutina cerca de 2 milhões de trabalhadores públi-
cos em todo o país. Ou seja, o movimento integra pra-
ticamente todo o universo dos servidores do Executivo 
Federal – cuja totalidade, segundo dados do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, é de 2,04 milhões 
de pessoas.
 Parece complexo, mas a razão do movimento é 
simples. O posicionamento do governo Dilma Rousseff 
em não abrir margem à negociação com os trabalhadores 
está insustentável. Diferente de seu antecessor que – lon-
ge de atender todas as reivindicações dos servidores pú-
blicos – ao menos mantinha canal aberto de negociações 
e implementou amplo processo de correção das tabelas 
salariais de todas as categorias do setor público federal.
 Infelizmente, o governo – ao invés de ter o servi-
dor como principal aliado no processo de fortalecimento 
e desenvolvimento do país – tem tratado seus trabalha-
dores como ‘meninos birrentos’, usando mão de afagos e 
satisfações pontuais, a fim de fazê-los calar.
 Mas este ano de 2012 não vai ser assim. A popu-
lação está cansada de não ser priorizada e os servidores 
estão cansados de não ter seu valor reconhecido. Ao con-
trário do que toda a mídia aponta, a imensa maioria dos 
servidores públicos não é valorizada como deveria, tem 
sistematicamente perdido direitos conquistados ao longo 
de décadas e carrega, nas costas, o peso de uma máquina 
politicamente viciada, movimentada ao peso de interes-
ses e favores políticos, feita para não funcionar.
 No meio desta equação que tem de um lado a 
sociedade – que necessita dos serviços públicos – e, do 
outro, os dirigentes políticos, os servidores públicos rece-
bem todo o processo de tensão social. Segundo dados do 
Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), a parti-
cipação do emprego público é pequena no Brasil. O per-
centual de servidores entre o total de ocupados não che-
ga a 11%. Se comparado a toda a população, não atinge 
6%. Em termos deste percentual de contingente, estamos 
atrás de países como Alemanha, Austrália, Bélgica, Cana-
dá, Coréia do Sul, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, 
Finlândia, França, Holanda, Japão, Portugal, Suécia, Suíça 
e Turquia. Estamos na 17ª posição.
 O estudo se traduz na realidade por meio de da-
dos concretos: segundo o Ministério da Saúde, em três 
anos, 85% de seus servidores já terão condições de se 
aposentar. Por ser pouco atrativo, e por não ser priori-
dade para o governo, a renovação praticamente inexiste 
neste e noutros setores.
 O resultado de tamanha indignação e insatisfação 
generalizada se traduz numa forte e uniforme mobiliza-
ção. É bom saber que os trabalhadores estão acordando 
de um sono profundo, percebendo que a única mudança 
real e possível é aquela que conseguirmos construir. Por 
isso, em especial neste mês de maio – bem como em to-
dos os meses e anos que virão –, o Sintsep/GO conclama 
todos e todas a sermos parte desta mudança.

Editorial RÁPIDAS
Na estrada
Nos meses de fevereiro, março e abril, o Sint-
sep/GO percorreu praticamente todas as re-
giões de Goiás, consultando sua base com 
relação ao movimento grevista previsto para 
o mês de maio. Nos mais de 46 municípios, a 
resposta é uma só: adesão total, desde que 
pelo menos 50% da base da Condsef dê res-
paldo à greve geral, por tempo indetermina-
do.

Reestruturação das tabelas do PST
Com o aval do ministro Alexandre Padilha, 
a Condsef trabalha pela reestruturação das 
tabelas da carreira da Previdência, Saúde e 
Trabalho equalizando-as com as que estão 
contidas na Lei 12.277/10 (carreiras transver-
sais). A tabela foi aprovada por unanimidade 
no encontro nacional dos servidores do setor 
e ratificada em sua mesa nacional. A catego-
ria deve ficar atenta e construir a mobilização 
em torno desta demanda que visa implantar 
a tabela entre 2013 e 2014. O diferencial en-
tre a proposta para a carreira do PST e a Lei 
12.277 é a inclusão dos níveis Intermediário 
e Auxiliar , já que a Lei 12.277 só diz respeito 
ao nível superior.

Centro de Formação
Fortalecendo e ampliando as atividades de 
formação do Centro Cultural Márcia Jorge, o 
Sintsep/GO – além de manter grade de ati-
vidades em parceria com instituições como 
Centro Eldorado dos Carajás e Geap – possui 
agora um curso regular de Inclusão Digital, 
com professores contratados para a ativida-
de. Para saber mais informações sobre datas 
e matrícula é só ligar no (62) 3932-4203 ou 
0800-604-2010.

Reajuste de Benefícios já!
Estudo Técnico nº 95/2012, feito pelo Die-
ese e encomendado pela Condsef, aponta 
que benefícios como Auxílio-Alimentação, 
Auxílio-Transporte, Assistência Pré-Escolar, 
Assistência Médica e Odontológica, Diárias 
e Auxílio-Funeral pagos pelo governo Fede-
ral se encontram em extrema defasagem. 
De acordo com pesquisas recentes, o valor 
médio que deveria ser pago a um trabalha-
dor para se alimentar com dignidade seria 
de R$27/dia. Isso implica em um valor men-
sal de R$ 594,00 para o benefício. Servidores 
do Executivo recebem hoje R$ 304,00 – valor 
bem abaixo do apontado como ideal pelas 
pesquisas.

Reunião com Planejamento não avança
Um dia antes do Dia Nacional de Lutas, a reu-
nião das 31 entidades da Campanha Salarial 
Unificada 2012 com o Ministério do Planeja-
mento não trouxe avanços nos processos de 
negociação. O governo retomou o discurso 
de austeridade e não trouxe propostas efeti-
vas para as demandas urgentes apresentadas 
pelos servidores. A reivindicação de reajuste 
linear de 22,08% com correção das distorções 
foi mais uma vez rejeitada pelo governo. As 
entidades se preparam para apresentar uma 
contraproposta, baseada em estudos enco-
mendados ao Dieese que levam em conta a 
inflação dos últimos dois anos e o PIB (Pro-
duto Interno Bruto) brasileiro do mesmo pe-
ríodo.
 

CNTC fora do dissídio da Conab
No último dia 23 de abril, o Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST) negou o pedido da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio (CNTC) de ingressar e atuar no 
dissídio coletivo dos trabalhadores da Conab 
(Companhia Nacional de Abastecimento). A 
CNTC tem atuado como entidade de fachada, 
na tentativa de aprovar um Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT) que não contempla o que 
quer a maioria dos trabalhadores da compa-
nhia. Para o Sintsep-GO e a Condsef, a decisão 
proferida pelo ministro Márcio Eurico Vitral é 
importante, pois além de impedir que a CNTC 
represente os interesses dos trabalhadores 
da Conab no dissídio coletivo, ratifica o que 
a Condsef vem afirmando a um bom tempo: 
que ela e seus sindicatos gerais são os legí-
timos representantes da categoria. A Cond-
sef continua orientando os trabalhadores da 
Conab filiados aos diversos sindicatos gerais 
que rejeitem a representação dessa entidade 
de fachada, que não possui identidade e luta 
com a categoria e quer unicamente se apro-
priar do Imposto Sindical.
 
Luta por Gacen integral na aposentadoria
Permanece em negociação a integralidade 
da Gacen para aposentados e pensionistas. 
A Condsef e o Sintsep-GO compreendem que 
ela é uma gratificação que não está ligada à 
desempenho, mas sim a cargo ocupado e, 
portanto, é fixa. Neste sentido, sua acumula-
ção para aposentadoria deve ser integral!

17 setores discutem aglutinação de cargos, 
RT, GQ e tabelas 
Ciência e Tecnologia (C&T), AGU, PEC/FAZ, 
Incra, Funai, PEC/DPRF, PEC/Cultura, DFMM, 
Arquivo Nacional, MEC, MAPA, M. Justiça, Em-
bratur, DPU, HFA, MRE e MTE (inclusive SPU) 
discutiram gratificação de qualificação (GQ), 
retribuição de titulação (RT) e tabelas remu-
neratórias envolvendo a Lei 12.277/10. Quan-
to a aglutinação de cargos, o Planejamento 
informou que já existe um posicionamento 
da AGU sobre o tema e que isto ajudará o go-
verno a definir como deve ser resolvida esta 
questão sem ferir os entendimentos jurídicos 
envolvidos. Sobre a remuneração dessas ca-
tegorias, é consenso que o governo pretende 
seguir trabalhando a equalização das tabelas 
tendo como parâmetro a Lei 12.277/10, para 
o nível superior; para os demais níveis ainda 
não há consenso. A RT só deve ser aplicada 
para carreiras das áreas de pesquisa e ensino. 
Já a GQ vem sendo tema de discussão para 
buscar a forma ideal de implantá-la, levando-
se em conta as atribuições de cada órgão. 
Segundo o governo, demandas específicas só 
serão discutidas após a definição das gerais.

Reuniões agendadas com o governo
Confira a agenda marcada para encontros es-
pecíficos dos setores: 09/05: C&T;  11/05: GQ 
e Av. Desempenho; 16/05: MMA  e Inmetro;  
17/05: INPI; 22/05: Anistiados, Instituto Evan-
dro Chagas e Abin; 23/05: Inep/FNDE , PCCTM 
e DNIT; 24/05: Sesai, Gacen/Gecen.
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A caminho da GREVE GERAL,
6 mil marcham por avanços em negociações

Convocada pelas 
31 entidades que 
compõem a Cam-

panha Salarial 2012 – lan-
çada no mês de fevereiro 
deste ano – a mobiliza-
ção ocorrida no dia 28 de 
março, que reuniu mais 
de 400 servidores de Goi-
ás e – em sua totalidade – mais de 
seis mil companheiros, foi marcada 
por vigília em frente ao Ministério do 
Planejamento onde também acon-
teceu uma reunião com a equipe do 
secretário de Relações do Trabalho, 
Sérgio Mendonça. O diálogo com o 
governo trouxe pouquíssimas novi-
dades, mostrando que os servido-
res devem continuar apostando no 
reforço da unidade e mobilização. 
Com o atual cenário, o indicativo de 
greve fica cada vez mais iminente.
 Segundo o Planejamento, 
neste momento é muito difícil aten-
der a demanda de política salarial 
com data-base e descartou a possi-
bilidade de conceder reajuste emer-
gencial de 22,08% aos servidores. 
Questionado se haveria possibilidade 
de concessão de reajustes em 2012, 
o secretário de Relações do Trabalho 
foi categórico ao afirmar que para 
este ano o governo não trabalha 
com esta possibilidade. Disse ape-

nas que há 
uma pos-
sibilidade, 
ainda que 
r e m o t a , 
de avan-

çar nas negociações que envolvem 
reajuste no conjunto de benefícios, 
entre eles auxílio-alimentação, cre-
che, transporte e plano de saúde. 
Mendonça informou ainda que o 
governo pretende priorizar as nego-
ciações setoriais sem com isso dei-
xar de negociar as demandas macro 
dos servidores.
 A política de governo será a 
de correção das distorções entre as 
carreiras. Para isso, o Planejamento 
está marcando agendas de reuniões 
setoriais. Após uma radiografia das 
pautas específicas, o governo de-
cidirá como proceder. Sobre data-
base, Mendonça acrescentou que a 
proposta está condicionada a regu-
lamentação da negociação coletiva 
e implantação do sistema de nego-
ciação permanente.

Discurso de austeridade só para 
trabalhadores
 Sobre os prazos para apre-

sentação de propostas formais aos 
servidores, Mendonça informou 
que o Planejamento fará todo o es-
forço para buscar um desfecho para 
as negociações até o dia 31 de ju-
lho. Acrescentou que o governo não 

quer a greve, mas que 
tem sua dinâmica visto 
que a despesa de pes-
soal é uma decisão de 
porte que afeta toda 
a macroeconomia do 
País. Os argumentos 
de que o atendimen-
to das demandas dos 
servidores poderia 
gerar problemas para 
a economia brasileira 
foram questionados 

pelos sindicalistas. O presidente da 
Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), Artur Henrique, registrou 
que o governo brasileiro só tem res-
trições orçamentárias quando dis-
cute demandas dos trabalhadores. 
Em contrapartida já desonerou R$ 
90 bilhões da folha de impostos que 
deviam ser pagos por empresários. 
Além disso, o governo beneficiou o 
empresariado com mais de R$ 25 bi-
lhões em isenção de impostos. 

Greve em Goiás
 O movimento paredista está 
sendo construído em Goiás de forma 
responsável, com consultas feitas a 
toda a base. De acordo com o pre-
sidente da entidade, Ademar Rodri-
gues, foram realizadas assembleias 
em praticamente todos os municí-
pios onde existe base do Sintsep-GO 
no Estado – 53 municípios. (Confira 
as fotos de parte das assembleias no 
encarte “GREVE” em Goiás).

 “Até o momento, nas assem-
bleias realizadas pelo Sintsep-GO, 
está clara a posição de paralisação 
por parte dos servidores do Estado 
desde que, em nível nacional, haja 
uma adesão de pelo menos 50% da 
base da Condsef”, afirmou o presi-
dente.
 De acordo com a direção do 
Sintsep-GO, infelizmente o governo 
não está deixando outra saída para 
os trabalhadores que não o início de 
um movimento grevista. “Há muito 
maquiavelismo no processo nego-
cial por parte do governo Federal. 
É tudo feito em cima da hora, na 
correria, no apagar das luzes, a fim 
de que os trabalhadores aceitem 
os acordos goela abaixo. E, quando 
sai alguma coisa errada, nós é que 
temos que correr atrás do prejuízo, 
aguardar a edição de novas leis, en-
fim, é uma má-fé muito grande por 
parte do governo que nós não va-
mos mais aceitar”, desabafa. “Isso 
inclusive foi reforçado na audiência 
com o Sérgio Mendonça. Enquanto 
as entidades solicitam uma respos-
ta do governo até 31 de março, eles 
continuam dizendo que as respostas 
efetivas só poderão vir em 31 de ju-
lho”, complementa.
 Este foi o posicionamen-
to defendido pelo Sintsep-GO na 
7ª Plenária Estatutária da Condsef, 
ocorrida em Caldas Novas, entre os 
dias 12 e 15 de abril último. O even-
to contou com a participação de 
cinco delegados do Sintsep-GO, que 
reforçaram a posição da base em 
Goiás, de apoiar a greve, caso tenha 
adesão de pelo menos 50% da base 
dos SPF em todo o país.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão diz, no entanto, que são 
remotas chances de atender essas demandas em 2012

DIA NACIONAL DE LUTAS

Servidores de Goiás vão à luta para garantir acordos

Atendendo ao chamamento 
feito à toda categoria, ser-
vidores públicos federais de 

Goiás, liderados pelo Sintsep-GO, 
tomaram o anel central da Praça Cí-
vica, em Goiânia, nesta quarta-feira, 
dia 25 de abril, nas atividades do dia 

Nacional de 
Lutas. Além 
da capital 
goiana, se-
gundo infor-
mações re-
passadas ao 
Sintsep-GO, 
os municípios 
de Turvânia, 
Sancler lân-
dia, São Luiz, 
Jataí, Ceres, 

Aparecida, Anápolis, Goiatuba, cida-
de de Goiás, Formosa, Piracanjuba, 
Trindade, Rio Verde, Uruaçu e Qui-
rinópolis também aderiram ao pro-
testo, paralisando suas atividades.
Na capital, cerca de 400 companhei-
ros e companheiras dos órgãos da 

base do Sintsep-GO se concentra-
ram em frente à sede do Ministério 
da Saúde, reivindicando negociação 
por parte do governo Federal, com 
o respectivo cumprimento dos acor-
dos firmados ainda em 2011. Até o 
momento as reuniões no Ministério 
do Planejamento não trouxeram os 
avanços esperados. O caminho ne-
cessário para buscar o atendimento 
das demandas que vêm sendo nego-
ciadas é o da unidade e mobilização 
das categorias, “com greve geral, se 
necessário”, destaca o presidente da 
entidade, Ademar Rodrigues.
 O próximo Dia Nacional de 
Luta já tem data marcada, 17 de 
maio, com expectativa de algum re-
torno, por parte do governo, até o 
dia 30 deste mês. Uma grande ple-

nária das entidades está programa-
da para o dia 5 de junho, na Espla-
nada, com votação de indicativo de 
greve geral a partir de 11 de junho.

Reivindicações
 Entre as reivindicações que 
compõem a Campanha Salarial 2012 
estão a busca por uma política sala-
rial que envolva reposição inflacio-
nária e correção de distorções. As 
entidades já apresentaram oficial-
mente uma proposta ao governo, 
baseada em estudos feitos pelo Die-
ese que levam em conta a inflação 
dos últimos dois anos para reposi-
ção inflacionária e variação do PIB 
do mesmo período para correção de 
distorções na administração públi-
ca.
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1) Esse projeto é resultado de uma 
demanda da Condsef levada aos 
parlamentares?
JC- Ele foi uma iniciativa da deputa-
da Andréia Zito, do Rio de Janeiro. 
Nós da Condsef abraçamos ele, já 
que era uma causa nossa de muitos 
anos, tendo em vista que ele vem 
corrigir a situação de mais de 12 mil 
pais e mães de família - isso consi-
derando somente o Executivo Fede-
ral. Convocamos várias audiências 
públicas, manifestações, reuniões, 
enfim... É uma vitória muito forte 
nossa e de todas as nossas filiadas.

2) O que representa a aprovação 
desta Emenda para a categoria?

JC- Representa que servidores que 
perderam até 60% de sua remune-
ração vão passar a receber seus pro-
ventos com integralidade. O gover-
no tem 180 dias para regularizar a 
situação deste pessoal.

3) Na prática, como o trabalhador 
deve recorrer para revisar sua apo-
sentadoria?
JC- Na prática quem tem que rever é 
a Administração. Mas assim que for 
promulgado, Condsef vai orientar 
juridicamente suas filiadas para co-
brar dos RHs dos órgãos. Serão mui-
tos processos para serem revistos e, 
por isso, pode haver certa dose de 
má-vontade ou mesmo equívocos. 

Então, as nossas filiadas terão meio 
que fiscalizar esse processo.

4) A expectativa da Condsef é a 
mesma em relação às emendas fei-
tas ao PL 2203?
JC- Infelizmente não é a mesma ex-
pectativa. Há uma resistência por 
parte do governo e de diversos par-
lamentares com relação ao PL. Além 
disso, não temos o mesmo clamor 
social, o mesmo nível de mobiliza-
ção. Temos a palavra do governo, 
que afirmou que as emendas que 
fossem de ajustes ao projeto seriam 
acatadas. Vamos pressionar como 
sempre temos feito em busca da me-
lhor negociação para nossa base.

5) Como está a questão da Audiên-
cia Pública do PL 2203/11 em Goi-
ânia?
JC- Iria ocorrer em abril. No entanto, 
o relator do projeto, deputado Jo-
vair Arantes, ficou de fazer contatar 
a Condsef para confirmar as agen-
das, mas isso não ocorreu até hoje.

ENTREVISTA

PEC 5/2012, uma vitória dos trabalhadores
Confira entrevista com o secretário-geral da Condsef, Josemilton Costa, referente à aprovação da PEC 5/2012, que 
garante proventos integrais a servidores públicos aposentados por invalidez, que tenham ingressado no serviço 
público até 31 de dezembro de 2003. Para ele, a aprovação da PEC 5/2012 representa um avanço que vai impactar 
na vida de mais de 12 mil pais e mães de família do Executivo Federal, que terão seus vencimentos integralizados, 
com recuperação de cerca de 60% de seus salários. Confira a entrevista produzida pelo Sintsep-GO com o dirigente 
da Condsef:

INFORMES JURÍDICOS

28,86% - Anistiados Funasa
 O Sintsep-GO informa que 
aqueles filiados anistiados da FU-
NASA, que receberam os 28,86% - 
ou que ainda não pleitearam este 
direito - devem procurar o sindica-
to COM URGÊNCIA para o recálculo 
do valor recebido. Isso ocorre por-
que estes servidores anistiados, 
quando retornaram, foram enqua-
drados em uma lei que gerou um 
cálculo inferior ao que eles tinham 
direito. Por conta disso, se você é 
servidor anistiado da Funasa e re-
cebeu - ou faz parte - do Processo 
dos 28,86% fale com a Assessoria 
Jurídica do Sintsep-GO!

Contagem de tempo especial
 Devido ao número de ser-
vidores que haviam ficado fora do 
Mandado de Injunção 880/08, o 
Sintsep-GO impetrou na Justiça, 
este ano, o MI 4521. Protocolado 
com rol de 296 filiados, o docu-
mento busca assegurar que os fi-
liados ao sindicato, constantes na 
peça judicial, tenham direito ao 
abono de permanência ou conta-
gem especial de tempo de serviço. 

Segundo Marcos Aurélio, diretor 
jurídico da entidade, o novo MI é 
“uma tentativa, que pode dar cer-
to ou não. Isso quem decide é a 
Justiça”, destacou, complementan-
do que o sindicato está buscando 
todas as possibilidades para que 
seus filiados sejam contempla-
dos. “Esta é uma demonstração do 
quanto é importante permanecer 
filiado à entidade. A eficácia desta 
peça jurídica só alcança os filiados 
na época em que a ação é proto-
colada. É uma vitória expressiva 
para quem faz parte, e uma gran-
de perda para quem saiu ou não se 
filiou”, finalizou.

MI 880
Sintsep-GO adverte aos servidores 
do MS/Funasa que têm direito aos 
efeitos do MI 880 em seu processo 
de aposentadoria, que não desis-
tam de sua aplicação. Mesmo que 
demore um pouco mais, a conta-
gem especial de tempo é um di-
reito do qual o servidor não deve 
abrir mão, tendo em vista que, no 
futuro, este tempo não contabili-
zado pode fazer falta!

NOTA DE REPÚDIO À DESFILIAÇÃO 
DE SERVIDORES DA CONAB

O Sindicato dos Trabalhadores 
no Serviço Público Federal 
em Goiás (Sintsep-GO), fi-

liado à Central Única dos Trabalha-
dores (CUT) e à Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Público 
Federal (Condsef), conforme deci-
são referendada pela última Plená-
ria de Base da categoria, do dia 9 
de março de 2012, vem à público 
REPUDIAR a atitude de 63 traba-
lhadores da CONAB, em Goiás, que 
solicitaram desfiliação de nossa en-
tidade, com o objetivo de fortalecer 
a criação de uma nova entidade, de 
caráter patronal, que busca agora 
inserção junto à base dos servidores 
da Conab.
 Foi graças à ação do Sintsep-
GO em Goiás, e da Condsef, em nível 
nacional, que centenas de compa-
nheiros foram anistiados e recondu-
zidos a seus postos de trabalho, após 
serem demitidos pelo ex-presidente 
Fernando Collor de Melo. Até hoje, 
90% dos funcionários demitidos foi 
reconduzida graças a este trabalho. 
Foi a ação destas duas instituições, 
e dos demais sindicatos gerais, que 
levou à assinatura de todos os acor-
dos coletivos, celebrados até hoje 
entre a categoria e o governo.
 Em 1994, os companheiros 

Gilberto Jorge e Márcia Jorge fica-
ram acampados na sede nacional da 
Conab, durante 15 dias, lutando ao 
lado dos companheiros demitidos, 
até que fossem retirados por agen-
tes da Polícia Federal. Muitos  des-
tes que se desfiliaram agora tiveram 
suas despesas garantidas pelo sindi-
cato, quando em momento de gra-
ve crise, não tinham condições de 
manter, sequer, o próprio sustento.
 O Sintsep-GO lamenta muito 
que, interesses particulares de um 
pequeno grupo – que inclusive já 
pertenceu à direção da própria Con-
dsef – movimentem um grupo tão 
grande de trabalhadores, levando-
os a tomarem decisões equivocadas 
acerca de sua representação sindi-
cal. A entidade pede que os compa-
nheiros abram o olho, aprendam a 
discernir atitudes comprometidas 
de atitudes oportunistas e, desta 
forma, saibam tomar as melhores 
decisões.
 Aos companheiros que não 
se deixam ludibriar, saudações da 
direção do Sintsep-GO, entidade 
que junto a Condsef tem garantido 
não apenas o retorno de servidores 
demitidos, mas todos os acordos co-
letivos que há décadas têm benefi-
ciado toda a categoria.

Servidores da Casai e da Sesai-MS, de Goiânia-GO. Remanescentes da 
Funai, Fundação Sesp, Sucam e Funasa unidos na luta por seus direitos!

Sintsep-GO participa de ato do 1º de Maio - Dia Internacional do Traba-
lhador, em Goiânia, na Praça do Trabalhador, ao lado de entidades como 
CUT-GO, Sintfesp GO/TO, MST e Sindsaúde/GO, entre outras.
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