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Dia Nacional de Luta
mobiliza trabalhadores goianos

Em ato conjunto das centrais sin-
dicais, servidores cobram dos go-
vernos federal e estadual atenção 
para os direitos dos trabalhado-

res e trabalhadoras. [3]

RÁPIDAS

Giro pelo Interior

Foram 39 municípios visitados em 
praticamente dois meses. [2]

Anulação da Reforma da
Previdência

Arraiá contra governo faz alegria
de passantes na Praça do Bandeirante

Jurídico: Vitórias asseguram 
ganhos de quase R$ 1 milhão 
aos filiados

[2]

[2]

[3]

[3]

[4]

[3]

Greve do DNIT

em Goiás

permanece

forte

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA
DE DELEGADO AO

XI Congresso Ordinário da CONDSEF MI 880: Sintsep/GO orienta cau-
tela aos servidores

Entrevista: Mesa de negociação 
da Saúde traz avanços para ser-
vidores [2]

[4]

Curso de Iniciação à informática do
Sintsep-GO forma sua 5ª turma

Segundo o atual presidente da entidade, 
Vicente Ribeiro, os planos para o Centro 
de Formação são ainda maiores. “Que-
remos novos cursos e novas programa-
ções. Queremos que este seja um local 
de contínuo aprendizado, convivência 
e celebração da vida para nossos com-
panheiros aposentados e pensionistas”, 
relata.                                                       

Prevenção à Depressão é tema de palestra

[2]
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ENTREVISTA

Mesa de negociação nacional da
Saúde traz avanços para servidores

Mesa de negociação nacional da
Saúde traz avanços para servidores

Ao longo deste ano, três reuniões da mesa nacional de Negociação da Saúde, ocorridas discutiram vários assun-
tos relacionados ao mandado de injunção (MI) 880, à questão dos cedidos da Funasa ao SUS e à necessidade de 
criação de uma gratificação para servidores da Sesai (Secretaria de Saúde do Índio). Mas, os avanços significa-
tivos foram mesmo em relação à Portaria 630/10, que trata das gratificações Gacen e Gecen. De acordo com 
o Ministério da Saúde (MS), foi alcançado consenso nas modificações sugeridas e apresentadas pela Condsef. 
Com as sugestões acatadas, falta apenas que a seja assinada pelo ministro Alexandre Padilha e, em seguida, 
publicada. Apesar de não ter apontado datas para que isso ocorra, a expectativa é de que a publicação aconte-
ça rápido já que houve consenso entre governo e servidores. Os avanços da nova legislação são comentados na 
entrevista abaixo, com o secretário-geral do Sintsep-GO, Gilberto Jorge Cordeiro, que participou pessoalmente 
das negociações com o governo, em Brasília.

S - Gilberto, o que signfica a apro-
vação desta portaria por parte do 
governo?
GJ - Significa que o Sintsep-GO, após 
várias batalhas em conjunto com a 
Condsef, conseguiu negociar com 
o governo Federal (MS) alterações 
na Portaria 630/2011, que determi-
nam avanços importantes para os 
trabalhadores do MS, da Funasa e 
da própria Sesai. Em especial para 
os trabalhadores que trabalham 
no controle epidemiológico, sane-
amento, saúde indígena, áreas qui-
lombolas e ribeirinhas, educação 

e saúde - faltando agora apenas a 
assinatura por parte do Ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha.

S - Quais as principais mudanças?
GJ - Entre as mudanças destaca-se a 
busca incessante de levar 100% do 
valor das gratificações para a apo-
sentadoria (hoje é 50%). É impor-
tante destacar que tanto a Gacen 
quanto a Gecen não são produtivis-
tas, ou seja, seu valor é fixo, portan-
to é possível assegurar o cumpri-
mento da legislação, no sentido de 
garantir seu recebimento integral.

S - O que mais?
GJ - Conseguimos também garan-
tir o pagamento das referidas gra-
tificações, no momento em que o 
servidor goza da licença prêmio. Da 
mesma forma, asseguramos seu pa-
gamento aos servidores que exer-
cem cargos de função pelo Estado e 
Município (cedidos, excetuando-se 
cargos federais).

S - Qual o recado para a base, dian-
te destas novas possibilidades?
GJ - A referida minuta garante im-
portantes avanços, mas estará so-

frendo uma avaliação técnica e 
jurídica por parte do Sintsep-GO 
e da Condsef, onde estaremos em 
breve, após a assinatura da mesma, 
esclarecendo artigo por artigo. Esta 
foi uma primeira batalha, a segun-
da já começou, quando desde o 
mês de maio estamos discutindo 
a modificação da Lei (Gacen e Ge-
cen). Neste sentido, um dos nossos 
principais objetivos é a inclusão de 
novos cargos com direito à percep-
ção destas gratificações.

RÁPIDAS
Giro pelo Interior
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Durante os meses de maio e ju-
nho, os integrantes da direção do 
Sintsep-GO, Vicente Ribeiro (Presi-
dente) e Vilmar Martins (diretor de 
Formação Sindical e Sindicalização) 
visitaram companheiros de toda a 
base do Sintsep-GO, em Goiás, le-
vando informes e recolhendo su-
gestões para o mandato da nova 
direção, que teve início neste mês 
de abril. “Foram 39 municípios visi-
tados em praticamente dois meses 
ininterruptos de viagens. Recolhe-
mos muitas sugestões e pudemos 
sentir, de perto, os problemas vi-
venciados pelos nossos filiados. 
Esta ação, além de estatutária, é 
fundamental para direcionar nosso 
trabalho nos próximos três anos”, 
analisa Vicente que, na foto, se 
está reunido com filiados(as) em 
Jataí.

Anulação da Reforma da
Previdência

  
  
  
  
  
  
  
  
Trabalhadores do campo e da ci-
dade promoveram mais um ato 
que entrará para história da luta 
de classes. Com a participação do 
Sintsep-GO, mais de 20 mil traba-
lhadores de diversos segmentos, 

ativos, aposentados, pensionistas, 
estudantes, e representantes dos 
movimentos sociais marcharam 
lado a lado em defesa de uma pau-
ta que busca a implantação de polí-
ticas de governo voltadas para a va-
lorização do trabalhador. A marcha 
também foi o primeiro grande ato 
de massa a cobrar a anulação da 
Reforma da Previdência, aprovada 
com a ajuda da compra de votos, 
como comprovou o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) em julgamento 
da Ação Penal 470.

Arraiá contra governo faz alegria 
de passantes na Praça do Bandei-
rante

  
  
  
  
  
  
  
  
Na manhã do dia 12 de junho, o 
Sintsep-GO junto ao lado de inte-
grantes das entidades do Fórum 
Goiano das Entidades dos Servido-
res Públicos Federais - Fogef (CTB, 
CUT, Força Sindical, NCST, SINT-
IFESgo, SINTSEP-GO, Sinjufego, 
SINTEF, SINTFESP-GO/TO, Adufg 
Sindicato, SINPEFGO e SINPRFGO) 
distribuíram à população comidas 
típicas de festa junina (pipoca, pé 
de moleque e canjica) enquanto 
protestavam contra a falta de res-
posta do governo diante da pau-
ta de reivindicações apresentada 
no início do ano pela Condsef. De 
acordo com o presidente do Sint-
sep-GO, Vicente Gonçalves Ribeiro, 
“é importante o governo saber que 
nós servidores estamos mobiliza-
dos e exigimos tratamento digno 
diante de nossa pauta de nego-
ciação”, afirmou. A manifestação 

fez parte do Dia Nacional de Lutas, 
encabeçado pela Condsef e demais 
entidades nacionais dos servidores 
públicos, e ocorreu em todas as ca-
pitais brasileiras.

Prevenção à Depressão é tema de 
palestra
  
  
  
  
 

Servidores ativos, aposentados e 
pensionistas tiveram a oportunida-
de de participar no dia 25 de julho 
da palestra sobre “Depressão e os 
cuidados para evitá-la”. A atividade 
integra a programação do Centro 
de Formação Márcia Jorge, voltada 
para servidores filiados ao Sintsep-
GO e seus familiares. Fique infor-
mado da programação em nosso 
site (www.sintsepgo.org.br) e no 
facebook da entidade (www.face-
book.com/Sintsepgo) e participe!

Equiparação do vale-alimentação 
aguarda julgamento 
Atenção servidores, o Sintsep-GO 
reforça que continua no Supremo 
Tribunal Federal, aguardando jul-
gamento, o processo que reivindi-
ca equiparação do auxílio-alimen-
tação do Executivo com os demais 
poderes. A Condsef se habilitou 
para atuar nele na condição de 
amicus curiae o que torna desne-
cessária a contratação de advoga-
dos particulares para pleitear este 
direito. Tal atitude sobrecarrega a 
Justiça e não ajuda no andamento 
do processo.

Readmitidos exigem mais atenção 
do governo
Demanda central da categoria 
continua sendo a mudança do re-
gime celetista para o Regime Jurí-

dico Único (RJU), regido pela Lei 
8.112/90.

Ampliação de gratificações
Está em estudo no Ministério do 
Planejamento a extensão da Grati-
ficação de Qualificação a toda ad-
ministração pública e a criação de 
gratificação de zona local. 

Agências
Planejamento diz a servidores que 
15,8% de reajuste em duas parcelas 
é tudo que governo tem a propor. 
Segundo o governo, a demanda de 
subsídio não estava em debate.

União perde processo contra Sint-
sep-GO
Juiz determina como improceden-
tes as acusações da União contra o 
Sintsep-GO, que denúnciou casos 
de assédio moral na SRTE-GO após 
greve dos servidores, no 1º semes-
tre de 2010.

Negociações apenas em setembro
Em relação a continuidade das ne-
gociações com os setores que fir-
maram acordo ano passado, gover-
no diz que agenda de reuniões será 
retomada só a partir de setembro. 
A decisão do governo, segundo a 
Condsef, empurra todos os proces-
sos de negociação e itens assegu-
rados no Termo de Acordo nº 11, 
no mínimo, para 2015. 

Antecipação
Baseado em estudo do Dieese, que 
constatou aumento da inflação, a 
Condsef solicitou ao governo a an-
tecipação da terceira parcela do úl-
timo reajuste negociado (prevista 
para 2015). Caso não seja atendi-
da, a Confederação aposta na cons-
trução de um forte movimento de 
greve para 2014.
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Dia Nacional de Luta mobiliza trabalhadores goianos
Em ato conjunto das centrais sindicais, servidores cobram dos governos federal e estadual atenção para os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras

O Sintsep-GO foi para as ruas 
no último dia 11 de julho, 
no Dia Nacional de Luta, 

protesto organizado pela Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) e 
demais centrais sindicais para exigir 
do governo e do Congresso Nacio-
nal a aprovação de diversas reivin-
dicações trabalhistas (foto). O mo-
vimento contou com forte presença 
dos trabalhadores rurais ligados ao 
Movimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra (MST), Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura 
do Estado de Goiás (Fetaeg) e Fe-
deração dos Trabalhadores na Agri-
cultura Familiar (Fetraf). (Confira as 

fotos da participação do Sintsep-
GO no facebook da entidade: www.
facebook.com/Sintsepgo).
 A concentração, com mais 
de 2 mil pessoas, percorreu parte 
do centro de Goiânia  e exigiu refor-
ma agrária; fim do Fator Previdenci-
ário; jornada de trabalho de 40 ho-
ras semanais sem redução salarial; 
reajuste digno para os aposenta-
dos; mais investimentos em saúde, 
educação e segurança; transporte 
público de qualidade; fim do Pro-
jeto de Lei (PL) 4330, que amplia 
a terceirização e fim dos leilões de 
petróleo.

Servidores do Dnit em todo o 
Brasil deram início a uma gre-
ve por tempo indeterminado 

a partir do último dia 25 de junho. 
O movimento busca conquistar 
avanços nos processos de negocia-
ção que contam com participação 
de representantes dos ministérios 
do Planejamento, Transportes e do 
próprio Dnit. O órgão está entre as 
categorias que não aceitaram acor-

do com o governo no processo de 
negociações do ano passado. Este 
ano, o próprio governo apresentou 
um roteiro de reuniões para tentar 
superar os conflitos com o setor. 
Como o processo mostra-se bas-
tante lento e a evolução das con-
versas não aponta para a solução 
do impasse instalado, os servidores 
consideraram este o momento cer-
to para buscar a pressão necessária 

que garanta aten-
dimento dos itens 
mais urgentes da 
pauta de reivindica-
ções, já apresentada. 
 Em Goiás, todo o quadro 
que totaliza 90 servidores (Supe-
rintendência e interiores) do órgão 
aderiram ao movimento, que já pro-
grama atividades de mobilização no 
Estado com apoio do Sintsep-GO. 

“Estamos em contato permanente 
com os companheiros para provi-
denciarmos todo o aparato logísti-
co necessário para as atividades e 
mobilizações”, afirma o presidente 
da entidade, Vicente Ribeiro, que 
visitou os servidores do órgão junto 
com a diretora Márcia Jorge.

Greve do DNIT em
Goiás permanece forte

Todo o quadro que totaliza 90 servidores (Superintendência e interiores) do órgão aderiu ao 
movimento, com apoio do Sintsep-GO

Direção do Sintsep-GO reunida com comando de 
greve do DNIT em Goiás

Vitórias na Justiça asseguram ganhos de quase
R$ 1 milhão a servidores filiados

Delegados de base do Sintsep-
GO, reunidos durante a últi-
ma plenária de base da enti-

dade, no dia 5 de julho, receberam 
um informe bastante significativo 
da Diretoria Jurídica da entidade: 
do início da gestão do companheiro 
Vicente Ribeiro até o mês de junho, 
o sindicato já viabilizou a 129 servi-

dores o pagamento de aproximada-
mente R$ 1 milhão (R$ 837.562,20) 
em ações judiciais vitoriosas. A no-
tícia, dada pelo advogado Danilo Al-
ves Macedo, foi comemorada pelos 
delegados de base, que receberam 
ainda informes relativos às nego-
ciações com o governo, debateram 
a conjuntura nacional e encaminha-

ram as seguintes decisões: 
 -Não alteração do Estatuto 
da Casa de Apoio, tendo em vista 
que nenhuma sugestão foi apre-
sentada pelos filiados;
 -Continuidade de uso de 
um dos veículos oficiais do Sindi-
cato para que o diretor Financeiro, 
Ademar Rodrigues, faça o percurso 

de ida e volta de sua casa, em Aná-
polis, até a sede do sindicato (Goiâ-
nia);
 -O pagamento de R$ 50,00 
(referente aos cálculos processuais) 
será descontado automaticamente 
pelo Sintsep-GO no ato do recebi-
mento da ação por parte do servi-
dor.

Curso de Iniciação à informática do Sintsep-GO forma sua 5ª turma
 “Assim que me aposentei, 
achei que meu mundo tinha caído. 
Mas o sindicato me levantou”. Foi 
com esta frase que a aposentada 
Teodomira Neta Pinheiro, recebeu 
das mãos da professora de informá-
tica, Carla Patrícia, seu diploma de 
conclusão do curso de iniciação a 
informática. O projeto, implantado 
em fevereiro de 2011, já modificou 
a vida de 20 pessoas, entre ativos, 
aposentados, pensionistas e mesmo 
diretores do Sintsep-GO. 
  

“A melhor coisa que eu fiz na minha 
vida foi vir para o sindicato. Eu não 
sabia nem ligar o computador. Hoje 
me sinto novamente ligado ao mun-
do, o oposto do meu sentimento 
de quando aposentei”, disse, com 
emoção, o 
aposenta-
do Paulo 
Rodrigues 
Barbosa.
“É mui-
to bonito 
q u a n d o 
um proje-
to, um so-
nho, vira 
realidade. 
E essa re-
alidade transforma para melhor a 
realidade de vários companheiros 
nossos”, relatou o ex-presidente do 
Sintsep-GO e atual tesoureiro, Ade-
mar Rodrigues, em cuja gestão o pro-
jeto foi implantado, com a inaugura-

ção do Centro de Formação Márcia 
Jorge – cujo nome foi colocado em 
homenagem à idealizadora do pro-
jeto e então diretora de Formação 
Sindical, Márcia Jorge, atual diretora 
de Apoio ao Pessoal do Interior.
 Segundo o atual presiden-
te da entidade, Vicente Ribeiro, os 
planos para o Centro de Formação 
são ainda maiores. “Queremos no-
vos cursos e novas programações. 
Queremos que este seja um local de 
contínuo aprendizado, convivência 
e celebração da vida para nossos 
companheiros apo-
sentados e pensio-
nistas”, relata.
Com capacidade 
para duas turmas 
semanais, com cin-
co alunos em cada, 
o curso de inicia-
ção em informática 
do Sintsep-GO tem 
carga horária de 40 

horas, divididas em Microsoft Win-
dows, Microsoft Word e Microsoft 
Internet Explorer. “O aluno sai daqui 
sabendo o básico. Alguns aprendem 
mais, outros menos, mas a maioria 
se sente feliz por conseguir abrir um 
arquivo, navegar e ler notícias na in-
ternet, redigir um documento. É um 
avanço enorme, a maioria não sabia 
sequer ligar o computador”, analisa 
a instrutora, que se sente gratificada 
com a oportunidade de contribuir – 
ao lado do Sintsep-GO – neste tra-
balho.
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MI 880: Sintsep/GO orienta cautela aos servidores
Servidores que solicitaram contagem especial de tempo para aposentadoria e abono de permanência não devem solicitar aposentadoria pelos

métodos orientados pela Nota Técnica nº 8 da Previdência

Em mais uma tentativa de des-
cumprir decisão judicial, o go-
verno, por meio do diretor do 

Departamento dos Regimes de Pre-
vidência no Serviço Público, Otoni 
Gonçalves, ligado ao Ministério da 
Previdência, publicou, em 5 de abril 
último, a Nota Técnica nº 8 com a fi-
nalidade de impedir o cumprimen-
to dos mandados de injunção para 
a conversão e averbação do perío-
do/RJU exercido em atividades in-
salubres pelos servidores federais. 
Ao tomar conhecimento da nota, 
tanto o INSS quanto o Ministério da 
Saúde determinaram a suspensão 
dos pedidos de conversão, as con-
cessões de aposentadoria, abonos 
de permanência e revisão de apo-
sentadoria do tempo de atividades 
exercidas em tempos especiais em 
decorrência de mandado de injun-
ção (período estatutário/RJU).
 Para combater esta tentati-
va de inviabilizar um direito cons-

titucional – que só foi assegurado 
por meio do Mandado de Injunção 
880/2009 – as assessorias jurídicas 
das entidades representativas dos 
servidores (Sintsep/GO, Condsef 
e demais entidades) se reuniram 
buscando estratégias de ações que 
devem ser tomadas no sentido de 
solucionar os problemas e dúvidas 
gerados pela nota do Ministério da 
Previdência.
 O departamento Jurídico do 
Sintsep-GO orienta que, neste mo-
mento, é fundamental que os ser-
vidores que solicitaram contagem 
especial de tempo para aposenta-
doria mantenham cautela e não se 
precipitem em solicitar a aposen-
tadoria pelos métodos orientados 
pela nota técnica da Previdência 
– considerada equivocada e que, 
inclusive, incentiva aposentadoria 
pelo regime geral da Previdência. 
“Nosso Departamento Jurídico está 
aguardando posicionamento da 

Condsef. Ainda não há um posicio-
namento jurídico sobre isso porque 
queremos resolver, primeiro, via 
administrativa. A via Judiciária exi-
ge muitas provas, e não é fácil mo-
vimentar uma ação neste sentido. 
Quem recebeu carta de reposição 
ao erário não deve abrir mão do MI 
880 nem aceitar nenhum desconto. 
É importante manter o acesso ao 
direito garantido via MI 880”, afir-
ma um dos advogados do corpo ju-
rídico do Sintsep-GO, Danilo Alves 
Macedo.

Estudo técnico
 Ainda nesta linha de raciocí-
nio, estudo técnico produzido pela 
assessoria jurídica da Condsef, rea-
firma, em sua página 9, a aplicabi-
lidade total do MI 880, à qual não 
cabe nenhum tipo de parcialidade:
 “Na decisão do mandado de 
injunção não há ressalva acerca de 
parcial aplicabilidade do art. 57 da 

Lei n. 8.213/91, visto que o dispo-
sitivo decisório, transcrito anterior-
mente, remove o obstáculo decor-
rente da omissão legislativa para 
viabilizar a fruição do direito pelos 
servidores e determina, sem qual-
quer indicativo delimitador, a inci-
dência supletiva da regra do regime 
previdenciário geral até que seja 
emitida a normatização definitiva 
pelo Poder Legislativo. A norma es-
pecificada pela Corte Suprema para 
regrar a situação jurídica dos servi-
dores, que estão abrigados pela re-
presentatividade da CONDSEF, vigo-
ra, obviamente com força de coisa 
julgada , até posterior regramento 
legislativo que venha a regulamen-
tar a disposição constitucional. E 
essa inviolabilidade do julgado, 
cumpre advertir, não pode ser que-
brada por mutações interpretativas 
formuladas pelo administrador pú-
blico de plantão”, explicita a nota.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA
DE DELEGADO AO

XI Congresso Ordinário da CONDSEF

 O Presidente do SINTSEP-GO, na forma estabelecido no Estatuto da entidade que representa e de acordo com Convocatória da Confederação 

dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – CONDSEF, CONVOCA os servidores filiados ao SINTSEP-GO de sua base sindical a participarem da 

Assembleia Geral Extraordinária, no local de costume do referido Órgão, conforme quadro anexo I, para a eleição de delegados/as e  suplentes ao 

XI CONCONDSEF que ocorrerá na data de 11 a 15 de dezembro de 2013, no Hotel Parque das Fontes (na rua João Baltazar Ferreira S/N na cidade de 

Beberibe/ CE) para discussão e deliberação das seguintes pauta: Conjuntura Nacional e Internacional, Balanço do Movimento, Plano de Lutas e Pauta 

de Reivindicação, Organização Sindical, Encontros Setoriais, Prestação de Contas, Eleição da Direção, Conselho Fiscal e Departamentos da CONDSEF.

Goiânia, 18 de julho de 2013.

Vicente Gonçalves Ribeiro
Presidente do Sintsep-GO

Editado sob responsabilidade da Diretoria Executiva: Presidente: Vicente Gonçalves Ribeiro; Vice Presidente: Fátima Maria de Deus; Secretário-Geral: Gilberto Jorge Cordeiro Gomes; Diretoria de Finan-
ças: Ademar Rodrigues de Souza; 2ª Diretoria de Finanças: Deuselene Ramos de Morais; Diretoria de Organização: Deusina Azevedo Soares; Diretoria de imprensa, Comunicação e de Promoção: Adauc-
to Joaquim da Cruz Neto; Diretoria de Assuntos Jurídicos: Marcos Aurélio de Oliveira; Diretoria de Formação Sindical e Sindicalização: Vilmar Martins da Silva; Diretoria de Estudos Sócio-Econômicos: 
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