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GREVE

Representantes de 80% dos servidores do Executivo
aprovam plano de lutas com indicativo de greve

para 1ª quinzena de março de 2014. [pag. 3]

Sintsep-GO e Condsef se reúnem 
com Ministro da Saúde

Diretor Gilberto Jorge cobrou a 
assinatura da Portaria da Gacen e 
Gecen, nº 630, que trata dos cri-
térios da concessão e pagamento 
das mesmas.
                                                   [pag.3]

Genuíno: Um homem do tama-
nho de seus sonhos

O Sintsep-GO reverencia e ho-
menageia um símbolo da luta 
dos trabalhadores brasileiros. 
falecido este ano, aos 98 anos 
de idade.
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Sintsep-GO busca garantir bene-
fícios da Lei Estadual 16.939/10

Sintsep-GO busca garantir junto à 
Secretaria de Estado da Saúde de 
Goiás o pagamento da gratificação 
de produtividade àqueles servido-
res do MS e Funasa, cedidos à SES.
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Ações beneficiam 294 filiados 
durante o ano de 2013

“Em média, são mais de 24 ações 
ganhas a cada mês, o que repre-
senta mais de uma ação a cada dia 
trabalhado pela Justiça”, aponta a 
Assessoria Jurídica do Sintsep-GO.
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RÁPIDAS

EDITORIAL

Mesa permanente no MTE
Em reunião no Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), a Condsef cobrou retorno sobre a pauta 
de reivindicações que foi protocolada no TEM, 
ainda no mês de julho. Sem resposta do governo 
até o momento, a Condsef propôs que uma mesa 
permanente no formato da existente na Saúde 
aconteça também no MTE para buscar soluções 
para questões específicas da categoria. Os repre-
sentantes do ministério disseram que o ministro 
está aberto ao diálogo e que concordam que ele 
deve ser permanente. A Condsef acrescentou que 
entende que não há vontade política para resol-
ver questões internas no MTE uma vez que mui-
tos problemas se arrastam por anos e a pauta de 
reivindicações é antiga. O MTE então sugeriu que 
um representante dos trabalhadores fosse indica-
do para que acompanhe o andamento da pauta já 
apresentada enquanto não é formalmente criada 
uma mesa permanente de negociações. Foi acor-
dado entre os presentes o nome do diretor da 
Condsef, Rogério Expedito, para acompanhar essa 
pauta até a criação de uma mesa permanente.

Conselho Municipal de Saúde

Foi eleito este ano, para presidir o Conselho Mu-
nicipal de Saúde de Goiânia, pelo segmento dos 
trabalhadores, o companheiro do Sintsep-GO 
Edivaldo Bernardo de Lima (3º, da direita para es-
querda). Atento às questões que envolvem o SUS, 
Edivaldo é a presença do Sintsep-GO na discussão 
das questões da Saúde em nossa capital.

Homenagem

O Sintsep-GO parabeniza os companheiros Rau-
lino Mendes Neto (Incra), Crescêncio Pinhão de 
Sena (Funasa), Welison Marques de Araújo (MTE), 
Onir Carlos dos Santos (MS) e Rodrigo Gonçalves 
de Souza  (MDA) pela homenagem recebida no 
último dia 9, na Assembleia Legislativa de Goiás, 
concedida pelo deputado Estadual Mauro Rubem 
(PT-GO), em sessão solene comemorativa à De-
claração Universal dos Direitos Humanos. A ho-

menagem parabenizou personalidades que lutam 
e defendem estes direitos em Goiás. Parabéns! 

Casai-GO agoniza por falta de estrutura

Reunião realizada no Sintsep-GO, no dia 15 de 
outubro, com servidores da Casa do Índio de Goi-
ânia (Casai-GO) e a direção do Distrito Sanitário 
Especial Indígena Araguaia (Dsei Araguaia) resul-
tou em um amplo documento – levado à direção 
nacional da Sesai – relatando a falta de valoriza-
ção dos servidores vinculados à Sesai, a estrutu-
ra precária do local que recebe os indígenas, a 
superlotação da casa e a total falta de condições 
de trabalho junto aos índios que, revoltados, pas-
saram a ameaçar cotidianamente os servidores. 
O documento também será fruto de debate nas 
mesas nacional e estadual de negociação do SUS, 
bem como nas instâncias que definem as políticas 
indigenistas brasileiras.

Dia Nacional de Paralisação

Sintsep-GO, entidades representativas do setor 
público e privado e centrais sindicais realizaram 
em Goiânia, no início de setembro, o Dia Nacional 
de Paralisação. A atividade foi realizada em todos 
os Estados do país e reivindicou do governo: a an-
tecipação imediata das parcelas do acordo sala-
rial de 2012; reajuste salarial digno e valorização 
do servidor público; paridade entre ativos e apo-
sentados; anulação da Reforma da Previdência de 
2003; fim da privatização dos hospitais universitá-
rios e da previdência do servidor; arquivamento 
do PLP 92/07 (estabelece as fundações de direito 
privado no setor público) e do PL 4330 (que abre 
caminho para retirada de direitos e para as tercei-
rizações indiscriminadas no setor público); fim do 
fator previdenciário; redução da jornada de tra-
balho para 40 horas sem redução de salário; 10% 
do PIB para a educação; 10% do orçamento da 
União para a saúde; transporte público e de qua-
lidade; valorização das aposentadorias e reforma 
agrária.

Novas adesões
O Ministério do Planejamento firmou convênio 
com a Geap para prestação de assistência à saúde 
suplementar dos servidores do Poder Executivo 

Federal. Podem aderir empregados ativos, apo-
sentados, seus grupos familiares e pensionistas. 
Novas adesões estão isentas de carência, desde 
que feitas até o dia 5 de janeiro de 2014.

Pare de fumar!
A Geap – Autogestão em Saúde, atuante no com-
bate ao tabagismo, incorporou remédios para a 
cura do vício em nicotina à lista do Programa de 
Auxílio Financeiro para Aquisição de Medicamen-
tos Especiais. Os beneficiários dos planos GEAP-
Saúde e GEAPFamília que quiserem parar de fu-
mar ou estão em processo de desintoxicação do 
cigarro, podem adquirir esses medicamentos es-
peciais orais e solicitar reembolso de 50% do valor 
pago. O custeio faz parte da Política de Promoção 
à Saúde “Viva Melhor”, que visa a prevenção e/ou 
o tratamento de doenças já existentes, de forma a 
evitar agravos na saúde dos beneficiários.

Não caia no golpe da Ação Judicial!
Servidor, cuidado com um golpe que tem sido 
muito aplicado pelo telefone, especialmente con-
tra servidores aposentados. Se alguém te ligar se 
dizendo advogado, afirmando que você “ganhou” 
uma Ação Judicial, mas que, para ter acesso ao 
dinheiro, é necessário depositar antes uma certa 
quantia em dinheiro em uma conta bancária for-
necida por esta pessoa, você está sendo engana-
do! Anote os dados do impostor (telefone, conta 
bancária), não repasse nenhum dinheiro e procu-
re imediatamente uma delegacia de Polícia para 
registrar a queixa. Qualquer dúvida, ligue para a 
Assessoria Jurídica do Sintsep-GO e se esclareça!

Confraternização 2013

A Confraternização 2013 do Sintsep-GO, no últi-
mo dia 6 de dezembro, foi um sucesso e agradou 
muita gente, conforme relata o filiado Geminiano 
Santana dos Santos. “Eu participei da festa e gos-
tei. Como gostei! Parabéns ao nosso presidente 
Vicente, aos demais da diretoria, a todos os or-
ganizadores, e claro aos que abrilhantaram. Para-
béns!!! Feliz Natal, próspero 2014. A Luta conti-
nua...”. Obrigado a você, Geminiano e a todos(as) 
os(as) que participaram da nossa festa. O Sintsep-
GO é grande porque é o resultado da união e da 
garra de todos os companheiros e companhei-
ras!

EM 2014, NOSSA COPA É A CIDADANIA
A principal resolução do XI 

ConCondsef, neste mês de 
dezembro, foi clara: o indi-

cativo de greve está marcado para 
a 1ª quinzena do mês de março! 
Em meio às eleições majoritárias e 
à Copa do Mundo das elites - feita 
para os gringos, no Brasil - o grito, 
entalado na garganta, não será em 
nome do gol feito ou perdido; será 
em nome da Justiça e da valoriza-

ção do Setor Público brasileiro, dos 
trabalhadores - aqueles que estão 
na base da pirâmide, que susten-
tam o bolo do crescimento econô-
mico do país, mas que, na hora das 
negociações, recebem apenas mi-
galhas e desprezo.
 Ao contrário de 2013, quan-
do o governo não fez mais que 
enrolar as entidades, protelando 
demandas já acordadas, mas não 

cumpridas - buscando ainda retirar 
vitórias judiciais já conquistadas - 
em 2014 o jogo será diferente. Ou 
a bola rola para todos, em condi-
ções iguais de valorização e opor-
tunidades, ou não vai rolar para 
ninguém.
 Esperamos que os olhos 
do mundo estejam atentos, de 
fato, para o que acontece dentro 
do país. Enquanto a Fifa manda e 

desmanda e cospe em nossa sobe-
rania, enquanto o governo dilapida 
o patrimônio público com estádios 
desnecessários, superfaturados e 
executados à toque de caixa, uma 
revolução silenciosa, mas consis-
tente, está sendo construída. Essa 
Copa, de fato, vai ser inesquecível; 
o verdadeiro espetáculo, no entan-
to, vai acontecer fora dos grama-
dos, no campo da cidadania.
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GREVE

Representantes de 80% dos servidores do Executivo
aprovam plano de lutas com indicativo de greve

para 1ª quinzena de março de 2014

Foto greve: Quase dois mil delegados de base de todo o Brasil disseram 
sim a um calendário de atividades que aponta um indicativo de greve 

para a 1ª quinzena de março (Foto: Condsef).

O objetivo é também lançar 
a campanha salarial em 
fevereiro em Brasília com 

uma grande marcha. A expectativa 
é compor um calendário unificado 
com o fórum dos federais - do qual 
a Condsef faz parte - que reúne 31 
entidades nacionais e as centrais 
sindicais. Durante o XI ConCondsef 
ficou claro que os servidores públi-
cos anseiam por mudanças urgentes 
e necessárias na administração pú-
blica. Os processos de negociação 
com o governo que este ano muito 
pouco ou nada avançaram foram 
um dos pontos mais debatidos. A 
plenária determinou que a Condsef 
siga insistindo no diálogo e nego-
ciação com o governo. No entanto, 
a Condsef deverá lutar por mudan-
ças neste formato atual. O objetivo 
é buscar mudanças que assegurem 
uma dinâmica mais eficiente que 
não deixe os servidores à mercê 
das vontades do governo que, este 
ano, cancelou reuniões, adiou dis-
cussões e emperrou gravemente o 
processo de negociações em curso. 
Neste sentido, a busca pela regula-
mentação da negociação coletiva, 
com critérios e regras claras para 
o processo de diálogo entre servi-
dores e governo, segue sendo uma 
das principais bandeiras de luta da 
categoria.
 Todo o XI ConCondsef mos-
trou nas plenárias e nas diversas 
reuniões de grupo e dos departa-

mentos setoriais a disposição da ca-
tegoria para encarar os obstáculos 
que devem enfrentar. Todos sabem 
que o próximo ano será decisivo. 
Com o Brasil sediando uma Copa 
do Mundo e eleições presidenciais, 
2014 será um ano particularmen-
te importante. Os servidores es-

tão cientes do papel fundamental 
que desempenham para o país e 
vão cobrar do governo o reconhe-
cimento necessário de que é im-
portante garantir investimentos ur-
gentes no setor para que este país 
possa avançar não só economica-
mente, mas tornar-se socialmente 
mais justo. Não se constrói um país 
desenvolvido sem assegurar a sua 
população servidores públicos de 
qualidade. E é para buscar avanços 

no setor público que os servidores 
se mostram mais dispostos que 
nunca a partir para a luta utilizan-
do, se preciso for, seu direito legí-
timo e sagrado de deflagrar greve. 
A Condsef espera um 2014 de lutas 
e avanços importantes, norteado 
pela mesma energia e busca pela 

construção da unidade que deram 
o tom deste participativo XI Con-
Condsef.

Deliberações
 Toda a linha de conduta da 
Condsef para os próximos três anos 
foi definida pelos delegados neste 
XI Congresso. O caderno de teses 
(que pode ser conferido na íntegra 
no site da Condsef – www.cond-
sef.org.br), teve a maioria de seus 

pontos aprovados, com pequenos 
destaques. Confira os principais 
pontos que receberam destaque e 
seu entendimento final:
• Conjuntura: luta pela anu-
lação da Reforma da Previdência 
no Supremo Tribunal Federal (STF) 
e manutenção da Ação Penal 470 
(Mensalão);
• Balanço: foi acordado que 
a Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) cumpriu seu papel de defesa 
dos trabalhadores públicos e priva-
dos, se fazendo presente na luta; 
deliberou a continuidade da parti-
cipação nas mesas de negociação 
buscando, no entanto, outro for-
mato; 
• Organização sindical: reati-
vação da Comissão dos Anistiados 
da Condsef; realização de Plenária 
Estatutária e de seminário sobre 
Organização Sindical; rotatividade 
de dirigentes sindicais liberados;
• Plano de Lutas: manutenção 
dos pontos já contidos nas campa-
nhas salariais anteriores;
• Eixos de mobilização: isono-
mia das carreiras com extensão da 
tabela salarial Lei 12.277/10; ante-
cipação da parcela do reajuste de 
2015 para março de 2014; regula-
mentação da Convenção 151/OIT e 
isonomia dos benefícios.

Delegação do Sintsep-GO aprova indicativo de greve no XI ConCondsef

No último dia 6 de novembro, Sint-
sep-GO e Condsef estiveram re-

presentados em audiência com o Mi-
nistro da Saúde, Alexandre Padilha, a 
convite do Deputado Federal Eudes 
Xavier (PT/CE). Na ocasião, o diretor 
Gilberto Jorge Cordeiro cobrou do 
ministro a assinatura da Portaria da 
Gacen e Gecen, nº 630, que trata dos 
critérios da concessão e pagamento 

das mesmas.
 Segundo Gilberto, “todos os 
debates políticos sobre o tema já fo-
ram sanados, faltando apenas o pa-
recer da Conjur, tendo em vista que 
o processo se encontra naquela co-
ordenação desde o dia 14 de agosto 
deste ano”, informou.
 Alexandre Padilha ficou de 
cobrar o parecer da coordenação e 

informar às entidades o mais rapida-
mente possível. O diretor afirmou que 
teve ainda a oportunidade de tratar 
outros assuntos de interesse dos ser-
vidores do MS, da Sesai e da Funasa. 
“Encaminhamento prático, no entan-
to, tivemos apenas em relação à por-
taria 630, cuja expectativa era de que 
fosse assinada pelo ministro até este 
final de ano”, finalizou.

Sintsep-GO e Condsef se reúnem
com Ministro da Saúde

Gilberto Jorge Cordeiro
Secretário-Geral do Sintsep-GO
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Sintsep-GO busca garantir benefícios 
da Lei Estadual 16.939/10

Ainda em novembro, o Sint-
sep-GO buscou garantir jun-
to à Secretaria de Estado da 

Saúde de Goiás o pagamento da 
gratificação de produtividade (Lei 
16.939/10) àqueles servidores do 
Ministério da Saúde e Funasa, ce-
didos à SES nas instâncias de nível 
central. A lei, criada pelo governo 
Estadual, premia apenas servido-
res lotados no nível Central da SES, 
sejam eles estaduais ou cedidos de 
outras instâncias.
 Desde a aprovação da Lei, 
em 2010, o Sintsep-GO busca nego-
ciar com a SES a inclusão de compa-
nheiros da Funasa e do Ministério 
da Saúde que – segundo parecer 
da própria Procuradoria-Geral do 

Estado (PGE) – têm 
direito a perceber 
o benefício, inde-
pendentemente de 
receber, ou não, a 
Gacen.
Como a relação de 
nomes para o rece-

bimento do benefício estava bas-
tante defasada, o Sintsep-GO fez 
uma ampla movimentação junto 
aos órgãos estaduais, por meio de 
ofícios, solicitando nomes de todos 
aqueles que se encontram cedidos 
às estruturas de nível Central.
 Após o levantamento dos 
nomes, a entidade enviou o docu-
mento à Gerência da Folha de Pa-
gamento da SES/GO, no sentido de 
incluir estas pessoas no rol de be-
neficiados pelo prêmio. A gerência 
da Folha tem incluído os trabalha-
dores de forma escalonada, nos úl-
timos três meses, nem apresentar, 
contudo, critérios definidos para 
tais decisões. “O Sintsep-GO ressal-

ta que a relação com o nome dos 
servidores, passada para a SES/GO, 
é resultado do levantamento fei-
to pela própria Secretaria, junto 
aos gestores de cada instância que 
compõe o nível central, assinado 
pelos seus respectivos responsá-
veis”, assinalou o presidente da en-
tidade, Vicente Ribeiro.
 Em visita ao órgão Estadual 
por diversas vezes, os companhei-
ros Marcos Aurélio, Antônio José e 
João Avelino buscaram saber a atu-
al situação do processo administra-
tivo referente a esta inclusão (pro-
cesso número 201000010020515), 
mas não obtiveram esclarecimen-
tos satisfatórios por parte do órgão 
Estadual.
 Deste modo, o Sintsep-GO 
esclarece a seus filiados que tem 
buscado por todas as formas – di-
plomáticas e judiciais – garantir o 
direito destes servidores a este be-
neficio que abrange exclusivamen-
te a esfera Estadual, ou seja, não 

tem nada a ver com a União.
 Segundo apurado pelo di-
retor jurídico da entidade, Marcos 
Aurélio, o sindicato solicitou, for-
malmente, explicações da SES/GO 
do porquê de tanta protelação em 
garantir o direito aos servidores. 
“Eles informaram uma série de coi-
sas, desde falta de documentação 
por parte de alguns companheiros, 
falta de nomenclatura de cargos – 
que segundo eles deve ser criado 
pela Segplan e por estarem inseri-
dos, na listagem, algumas pessoas 
que não tem direito a perceber o 
benefício. O fato é que queremos 
deixar claro para o filiado que toda 
essa protelação está ocorrendo por 
responsabilidade única e exclusiva 
do Estado, e que o Sintsep-GO tem 
buscado apenas agilizar isso para 
os servidores com a máxima agili-
dade e boa vontade possíveis”, es-
clareceu o diretor.

BALANÇO JURÍDICO

Ações beneficiam 294 filiados em 2013

Segundo levantamento realizado pela Direto-
ria Jurídica do Sintsep-GO, um total de 294 
filiados obtiveram êxito nas demandas judi-

ciais contra a União neste ano de 2013. Segundo 
Marcos Aurélio (foto), responsável pelo Jurídico 
da entidade, o resultado é bastante positivo. 
 Segundo o diretor, este é o resultado de 
um trabalho cujo foco tem sido a busca da nego-

ciação com a União, no sentido de levar as ações 
para acordos judiciais que beneficiem os dois la-
dos, sem levar prejuízo ao servidor.
 Os processos referem-se às seguin-
tes ações: GDASS; GDAFAZ; GDASST; GDPGPE; 
GDASST e GDPST; GDPGTAS; GDPST; 28,86%; 
INDENIZAÇÃO DE CAMPO 1; GDARA; INDICE DE 
URP; GDATA e 3,17%.

Editado sob responsabilidade da Diretoria Executiva: Presidente: Vicente Gonçalves Ribeiro; Vice Presidente: Fátima Maria de Deus; Secretário-Geral: Gilberto Jorge Cordeiro Gomes; Diretoria de 
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HOMENAGEM

José Genuíno da Costa: um homem do
tamanho de seus sonhos

Em sua plenária do mês de ou-
tubro, o Sintsep-GO fez uma 
homenagem ao companheiro 

e filiado José Genuíno da Costa, fale-
cido no mês de setembro deste ano, 
aos 98 anos de idade. Na pessoa 
dele,  a entidade homenageou ainda 
todos/as aqueles/as que também já 
partiram. Por sua trajetória de luta, 
Genuíno se tornou um símbolo entre 
a categoria. Participava ativamente 
das atividades sindicais, inclusive das 
manifestações e idas à Brasília. Seu 
empenho na luta fez com que o sin-
dicato o homenageasse ainda vivo, 

no final de 2010, colocando seu 
nome - José Genuíno da Costa - 
na Casa de Apoio fundada pelo 
sindicato para receber os filia-
dos do interior.
 Nascido em 19 de janeiro de 
1916, aposentou-se 08 de agos-
to de 1980.  Faleceu aos 18 dias 
do mês de setembro deste ano 
(2013), com 97 anos 9 meses e 

17 dias. Deixou 5 filhos, 1 nora, 9 ne-
tos, 22 bisnetos, 8 tataranetos, além 
de uma história de vida que inspira a 
todo nós do Sintsep-GO.
 Foi admitido no Serviço Na-
cional de Malária (SNM) em 01 de 
março de 1945. Por motivo de sua 
luta em proveito da classe trabalha-
dora, foi censurado por gestores da 
unidade onde trabalhava e demitido 
de seu emprego em junho de 1954. 
Sozinho, deslocou-se do Estado da 
Paraíba ao Rio de Janeiro onde, ainda 
só, conseguiu conversar com o Mi-

nistro da Saúde, o Dr. Mario Pinotti, 
o qual lhe devolveu seu emprego e 
seu salário. Retornou à Paraíba, onde 
após reassumir sua função e receber 
seu salário, solicitou sua transferên-
cia a Goiás, onde chegou em agosto 
de 1954.
 Continuando com sua tradi-
ção de luta em prol do trabalhador, 
identificado aos partidos de esquer-
da, foi censurado pelo golpe militar 
de 31/03/1964. Em julho de 1964, 
foi preso na cidade de Jussara/GO, 
de onde três dias depois foi conduzi-
do a Belo Horizonte/MG, local onde 
prestou depoimento a agentes de 
investigação. Após a conclusão do 
depoimento foi inocentado por dizer 
a verdade.
 Foi integrante da diretoria 
Executiva do Sintsep-GO entre mar-
ço de 1997 e março de 2000. Com o 
objetivo exclusivo de sensibilizar o 
Governo a negociar com os trabalha-

dores, fez greve de fome no período 
de 15 a 17/06/2000. Durante a greve 
de fome, foi entrevistado pelo o Jor-
nal Correio Braziliense, ao qual dis-
se: “Eu sou um homem que prefere 
morrer de fome na luta do que sofrer 
fome como covarde!”.
 A pé, aos 84 anos de idade, 
participou de Marcha em Defesa da 
Reforma Agrária, percorrendo à pé 
todo o trecho de Goiânia a Brasília, 
em junho de 2006.
 Segundo o depoimento dos 
filhos, havia apenas uma coisa que 
ele amava depois da família: o Sint-
sep-GO. Assim foi José Genuíno da 
Costa, um dos nossos maiores exem-
plos de coragem e de luta! O Sintsep-
GO reverencia e homenageia aquele 
que, sem dúvida, é um símbolo da 
luta dos trabalhadores brasileiros.

Família Sintsep-GO
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