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A vez dos aposentados e pensionistas!
Acordo celebrado com governo, na Campanha Salarial 2015, avança na conquista da paridade com incorporação de gratificações (pg. 4 e 5)

RÁPIDAS:

Parte das mobilizações das quais 
você participou estão aqui. 

Confira!
(pg. 2 e 3)

ENTREVISTA:

Vicente Gonçalves Ribeiro, presi-
dente do Sintsep-GO, avalia acordo 
com o governo e conjuntura atual 

(pg. 6)

JURÍDICO:

Sintsep-GO entra na Justiça pelo 
cumprimento do MI 880 (pg. 7)

A luta agora é contra o fim do Abo-
no de Permanência! (pg. 7)

FORMAÇÃO:
“As pessoas não se reconhecem 
mais como pertencentes a uma 
unidade coletiva que é maior, que 
determina rumos para a política, a 
economia, para a humanidade de 
um modo geral”, por Márcia Jorge. 

(pg. 8)
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O ano de 2015 foi marcado por intensas 
transformações no cenário político e 
econômico, tanto brasileiro quanto 

mundial. Sua conjuntura, francamente desfa-
vorável aos trabalhadores por um lado, tornou 
o processo negocial com o governo exaustivo, 
repleto de idas e vindas.
 Mas, se por um lado a economia não foi 
uma aliada dos trabalhadores, a política talvez o 
tenha sido. Com um governo fragilizado, a pre-
sidenta Dilma Rousseff não precisava de uma 
greve, nem da oposição sistemática de todo o 
conjunto dos servidores públicos federais.
 Isso, por um lado, garantiu uma pronti-
dão e um interesse por parte do governo em 
buscar uma solução para as reivindicações dos 
servidores não vista nem mesmo durante o go-
verno Lula. E, embora os índices de revisão das 
perdas não tenham sequer chegado próximo à 
proposta inicial dos servidores, sua aplicação 
no Vencimento Básico, além das garantias da 
integralidade da gratificação de desempenho e 
de gratificações como a Gacen – de forma esca-
lonada de 2017, chegando a 100% em 2019 – 
trará importante reposição de perdas para apo-

sentados e pensionistas (que se aposentaram 
a partir de 2003 – o caso dos anos anteriores 
será estudado juridicamente pela Condsef, as-
sim que for viável). No caso deles, sim, foi uma 
vitória que não podemos medir a importância.
 Mas, essa vitória não foi apenas deles, 
mas de cada um de nós, da ativa, que seremos 
também, um dia, aposentados.
 2015 ainda foi o ano das Medidas Pro-
visórias 664 e 665 (que limitou direitos traba-
lhistas) e do Projeto de Lei 4330/04, que se en-
contra no Senado e amplia as possibilidades de 
terceirizações para as atividades-fim. É o ano 
da tentativa do governo em retirar o Abono de 
Permanência por meio da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 139/15 – algo contra qual o 
Sintsep-GO, a Condsef e demais entidades têm 
lutado diuturnamente contra sua aprovação no 
Congresso Nacional.
 Atualmente, na Administração Pública 
federal, existem mais de 100 mil servidores e 
número superior a isso nos Estados e Muni-
cípios que, caso seja extinto o abono, não há 
razão para continuarem em atividade, já que 
não terão contrapartida por permaneceram ati-

vos, exceto por causa de benefícios como vale-
-transporte e auxílio-alimentação, cujos valores 
não compensam o esforço e dedicação.
 Deste modo, em meio a estes momen-
tos de transformação, onde se ganha por um 
lado e perde-se por outro, cabe aos trabalha-
dores fortalecerem-se, na unidade, e fortalece-
rem as entidades que os representam, sob risco 
de, futuramente, novas desregulamentações e 
perdas de direitos aumentarem a situação de 
penúria na qual se encontram dezenas de mi-
lhares de trabalhadores brasileiros.
 Não adianta olharmos apenas para os 
nossos umbigos ou para a nossa carreira, já que 
o que está ameaçado são as regras e direitos 
trabalhistas no campo macro. Quem achar que 
está a salvo, porque garantiu um bom acordo 
ou possui uma boa carreira, é bom apertar os 
cintos e olhar a sua volta. Vamos precisar da 
união de todos, senão para ganhar mais e ob-
termos novas conquistas, ao menos para per-
der menos, ou mesmo segurar aquilo que já 
conquistamos.

Sintsep-GO

EDITORIAL

RÁPIDAS

Momento de transformação

Confira vários momentos que marcaram as frentes de luta 
do Sintsep-GO em defesa dos servidores públicos federais 

e de toda a classe trabalhadora neste ano de 2015:
O “pepino” não pode cair na conta do trabalhador

Sintsep-GO, Central Única dos Traba-
lhadores no Estado de Goiás (CUT-GO) 
e vários sindicatos da sua base realiza-

ram, no dia 28 de janeiro, o Dia Nacional de 
Lutas contra as Medidas Provisórias (MPs) 
664 e 665. O protesto se concentrou na 
Praça do Bandeirante, centro de Goiânia, 
e alertou a população sobre a ameaça que 

paira sobre direitos históricos, como pen-
são, seguro-desemprego e auxílio-doença. 
Para chamar a atenção das pessoas que 
passavam, os dirigentes sindicais distribuí-
ram jornais, panfletos e pepinos. O legume 
foi distribuído numa alusão à tentativa do 
governo federal de empurrar para o traba-
lhador o pepino do ajuste fiscal.

Luta contra a terceirização
Em várias manifestações contra 

o Projeto de Lei 4330/04, de 
autoria do deputado federal 

goiano Sandro Mabel, o Sintsep-GO 
esteve ao lado da CUT, do SintIFESgo, 
do Sindsaúde-GO e de várias outras 
entidades e centrais sindicais em atos 
– em Goiânia e Brasília – que busca-
ram explicar à população as mazelas 
que a aprovação deste projeto pode 
trazer aos trabalhadores públicos 
e privados. Ele prevê, entre outras 
coisas, a possibilidade de terceiriza-
ção das atividades-fim de empresas 
privadas. Segundo levantamento da 
CUT e do Dieese, um trabalhador 
terceirizado fica em média 2,6 anos 
a menos no emprego, tem uma jor-
nada de trabalho maior e ganha 27% 
menos que um trabalhador de car-
teira assinada. Além disso, a cada 10 
acidentes de trabalho, 8 acontecem 
entre terceirizados que, sem vínculos 
empregatícios, costumam ficar sem 
qualquer dos direitos assegurados 
por lei.

Greve na
Saúde de Goiânia

Em apoio aos servidores da Saúde de Goiânia, que reali-
zaram greve entre os meses de abril e maio contra o não 
pagamento da data-base e o não cumprimento do Plano 

de Cargos, Carreiras e Vencimentos da categoria por parte da 
administração municipal, o presidente do Sintsep-GO, Vicente 
Gonçalves Ribeiro, e a diretora de Apoio ao Pessoal do Interior, 
Márcia Jorge, estiveram presentes nas manifestações, confe-
rindo apoio aos trabalhadores e companheiros do Sindsaúde-
-GO. A luta se faz coletivamente!
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EXPEDIENTE

Mauro Rubem é o novo
presidente da CUT-GO

O cirurgião-dentista espe-
cializado em Saúde Pú-
blica Mauro Rubem de 

Menezes Jonas, que já foi verea-
dor por Goiânia (GO) e deputado 
estadual por três mandatos pelo 
PT, agora é o novo presidente da 
Central Única dos Trabalhadores 
no Estado de Goiás (CUT-GO). 
Com apoio do Sintsep-GO, Mau-
ro foi eleito para o cargo no 14º 
Congresso Estadual da CUT-GO 
(CECUT), realizado nos dias 26 e 
27 de junho, na Câmara Munici-
pal de Goiânia. Mauro destacou 
a forma como a CUT tem se con-
duzido na defesa da classe tra-

balhadora, inclusive no que toca 
aos direitos que vêm sendo ame-
çados pelo governo federal (caso 
das Medidas Provisórias 664 e 
665) e pelo Congresso Nacional 
(projeto de lei da terceirização 
sem limites) e salientou que a 
Central tem “a prática como cri-
tério da verdade”. Os diretores 
do Sintsep-GO, Welison Araújo 
e Dulce Oliveira Costa também 
compõem a nova direção, tendo 
sido eleitos, respectivamente, 
para as secretarias de Políticas 
Sociais e Saúde do Trabalhador.

Companheiro de luta!

À frente do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia (CMS-GO), o 
companheiro do Sintsep-GO, Edivaldo Bernardo de Lima, conduziu 
a instituição defendendo um Sistema Único de Saúde eficiente, pú-

blico e de qualidade para todos. Edivaldo é a voz do Sintsep-GO no CES-GO.

Apoio em todas as instâncias
Na defesa de proje-

tos que interessam à 
classe trabalhadora, 

angariar apoios no Congres-
so Nacional entre deputados 
e senadores é fundamental. 
Pensando desta maneira, 
companheiros da base de 
Formosa do Sintsep-GO bus-
caram o deputado federal 
Pedro Chaves (PMDB-GO), ao 
final do mês de abril, para ga-
rantir apoio ao processo de 
negociação entre servidores e governo, na Campanha salarial 2015, bem 
como às lutas dos trabalhadores como o voto contrário ao PL 4330/04 e a 
qualquer medida que vise diminuir direitos trabalhistas.

Transparência

Transparência é a palavra de 
ordem da direção do Sint-
sep-GO em todos os aspec-

tos, principalmente quando se 
trata de apresentar ao servidor 
filiado/a como estão sendo in-

vestidos os recursos da entida-
de. Não é a toa que – além das 
reuniões semanais ampliadas de 
Direção, abertas à participação 
de qualquer filiado/a – são reali-
zadas, regimentalmente, quatro 

plenárias anuais, além das As-
sembleias Gerais Ordinárias de 
Prestação de Contas. Nelas, são 
apresentadas aos associados – 
por escrito – todas as propostas 
de novos investimentos da enti-

dade, bem como o que foi gasto 
com seu custeio e manutenção. 
No Sintsep-GO, quem decide o 
direcionamento da entidade é 
você, filiado/a!

No dia 16 de 
outubro, o 
t e s o u r e i r o 

do Sintsep-GO, Ade-
mar Rodrigues, e os 
diretores Dulce Cos-
ta e Welison Araújo 
participaram como 
delegados do 12º 
Congresso Nacional 
da CUT (Concut). Ao 
lado do presidente da CUT-GO, Mauro Rubem, 
os delegados de Goiás conseguiram aprovar duas 
importantes propostas para a classe trabalhadora 

brasileira: criação de 
uma Agência de Co-
municação da CUT, 
que integre nacional-
mente a Central por 
meio da Rede Brasil 
Atual, pela TVT, jor-
nais impressos e Rá-
dios Comunitárias; 
defesa da manuten-
ção do Abono de 

Permanência, contra a PEC 139 – proposta defen-
dida pessoalmente por Ademar e garantia de uma 
vaga para a Condsef na direção da CUT.

Sintsep-GO presente no 12º Congresso Nacional da CUT
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CAMPANHA SALARIAL 2015

Após um processo extenuante de negociação, 
servidores aceitam contraproposta do governo
A negociação com o governo 

da Campanha Salarial dos 
servidores públicos fe-

derais, ao longo de 2015, teve 
de tudo, ou quase tudo. Lan-
çada em fevereiro deste ano, 
precisamente no dia 25, até o 
dia 29 de setembro, quando 
foi fechado o acordo final en-
tre governo e Condsef, foram 
mais de 100 reuniões com a 
equipe do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Ges-
tão (MPOG).
 Entre as idas e vin-
das do governo, a greve foi 
sempre a hipótese que mais 
assustava o governo Dilma 

Rousseff, já tão impopular e, em 

meio à crise, tão enfraquecido. Por 

conta disso, talvez, o governo Fe-

deral temha sido tão propositivo, 

desde o início, em buscar um canal 
efetivo de negociação com os ser-

vidores, por meio de Secreta-
ria de Relações do Trabalho do 
MPOG.
 “É claro que esse canal não 
foi aberto do nada. Desde o 
início do ano o Sintsep-GO e a 
Condsef foram incisivos em dar 
início à campanha o mais rápi-
do possível”, aponta o tesou-
reiro do Sintsep-GO, Ademar 
Rodrigues. “Na ausência de 
regulamentação da Negocia-
ção Coletiva no Setor Público, a 
greve infelizmente é nosso úni-
co instrumento legal de pres-
são”, complementa. 

Lançamento da Campanha Salarial 2015 em Goiás, em frente ao prédio do Ministério 
da Saúde/Funasa, dia 25 de fevereiro.

A primeira solicitação da 
Condsef junto ao MPOG 
foi, de cara, reajuste li-

near de 27,3% – percentual que 
teve como ponto de partida o 
IPCA (Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo) de agos-
to de 2010 a julho de 2016, em 
torno de 44%, já descontados os 
últimos 15,8% concedidos pelo 
governo em três parcelas (2013, 
2014, 2015). 

 Além disso, entre as prin-
cipais reivindicações dos servi-
dores estavam a correção das 
distorções salariais; incorpora-
ção de todas as gratificações; re-
torno da paridade entre ativos, 

aposentados e pensionistas; re-
gulamentação da Convenção 151 
da OIT (Negociação Coletiva) e 
reajuste dos benefícios, com iso-
nomia entre os três poderes.

Companheiros do Sintsep/GO participam 
de marcha na Esplanada nos dias 7 e 9 de 
abril, em busca de melhores condições de 
negociação com o governo e contra o PL 
4330/04.

Reunião entre Condsef e Ministério do Planejamento. Presença do compa-
nheiro Gilberto Jorge, Secretário-Geral do Sintsep-GO, no dia 21 de maio.

Após ouvir todos os setores, 
em reuniões específicas, 
o governo deu um duro 

golpe nos trabalhadores quando 
apresentou sua primeira contra-
proposta, oferecendo um reajus-
te plurianual de 21,3%, parcela-
do em quatro anos – “o que foi 
considerado indecente por todos 
nós”, ressalta Ademar. Além dis-
so, houve ainda a proposição de 
reajuste do auxílio-alimentação 
de R$ 373,00 para R$ 458,00; da 
per capita de assistência à saúde 
de R$ 117,78 para R$ 145,00 e do 
auxílio-creche de R$ 73,00 para 
R$ 321,00. A integralização da 

gratificação de desempenho tam-
bém foi colocada nos índices de 
20% da diferença em 2017, 40% 
em 2018 e 40% em 2019.
 A “proposta” caiu como 
um raio no movimento dos servi-
dores, despertando a indignação 
e a ira dos trabalhadores, que 
imediatamente adotaram o dis-
curso de greve. “Desde a propos-
ta inicial do governo, buscamos 
as bases do interior e da capital 
para definir se iríamos aceitar ou 
não. Goiás foi unânime em recu-
sar. Demos continuidade às para-
lisações relâmpago e aos atos nos 
Estados”, relembra o tesoureiro.

No dia 7 de julho, após sua plenária, a Cond-
sef levou ao Ministério do Planejamento o 
recado de milhares de servidores, que não 

aceitavam dialogar com o Executivo naquele nível 
de proposição. “Além do baixo percentual de rea-
juste, ninguém aceitava ficar atrelado a um acordo 
de 4 anos com o governo”, explica Ademar.
 Praticamente os meses de julho e agosto fi-
caram parados neste impasse com o governo, que 
não aceitava ceder. “Neste meio tempo, continua-
mos mantendo os atos e manifestações em Goiânia 
e Brasília, para pressionar o governo a melhorar a 
proposta. Foram três meses de mobilização e ame-
aças constantes de greve”, narra Ademar.

Dia Nacional de Lutas contra a proposta apresentada pelo 
governo. No dia 25 de junho, o Sintsep-GO fecha parte da 
Avenida Goiás em protesto contra a postura do Executivo.
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O cenário começou a se modificar 
quando lideranças da Condsef e do 
Sintsep-GO se reuniram com o pre-

sidente nacional da CUT, Vagner Freitas, em 
São Paulo. “Aquela reunião foi fundamental. 
Foi naquele momento que conseguimos um 
nível mais profundo de diálogo com o go-
verno Dilma. Após nossa solicitação, Freitas 
se incumbiu de conversar pessoal-
mente com o Ministro do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, Nel-
son Barbosa, com o Ministro das 
Comunicações, Ricardo Berzoini, 
e com o Secretário-Geral da Presi-
dência da República, Miguel Rosset-
to, no sentido de destravar a pauta 
de negociações, especialmente na 
questão do reajuste parcelado em 
quatro anos”, explica Ademar.

Ato em Goiânia do Sintsep-GO e do SintIFESgo que fechou a Avenida 
Goiás no dia 22 de julho. No dia 28, o Sintsep-GO se uniu à CUT, em 
Brasília, contra a retirada de direitos trabalhistas por parte do governo 
e, no dia 30, uma nova assembleia geral extraordinária expôs o cenário 

aos servidores, para a definição de novas ações.

Reunião entre lideranças sindicais e o presidente da CUT nacional, Vagner 
Freitas, em São Paulo, dia 31 de julho.

Neste contexto, a Condsef – 
após Plenária com os ser-
vidores – apresenta ao go-

verno no final do mês de agosto a 
contraproposta dos servidores, que 
incluía: reajustes no auxílio-alimen-
tação de R$ 663,08; no auxílio-saú-
de (correção pelo IPCA do período 
de 2012 a 2015 e no auxílio-creche 
(correção pelo IPCA de 1995 a 
2015); incorporações das gratifica-
ções já em 2016, por valores pro-
postos pela Condsef; reajuste de 
9% em um ano (janeiro de 2016) ou 
em dois anos (inflação prevista de 

2015 paga em parcela única em ja-
neiro de 2016 e a prevista em 2016, 
é paga em parcela única em janeiro 
de 2017) e regulamentação da Con-
venção 151, da OIT, com prazo de 
até 180 dias.
 Naturalmente, o governo 
– embora não tenha aceitado a 
proposta – se sentiu pressionado a 
melhorar aquilo que ele havia apre-
sentado. Os atos continuaram com 
força total, embora o nível de mo-
bilização da categoria, nos Estados, 
não estivesse forte como na greve 
de 2012.

Fruto da pressão do funcionalismo em todo o 
país, o Ministério do Planejamento reduz o 
tempo de negociação para dois anos, com um 

índice de reposição de 10,8% no Vencimento Básico, 
mantendo os reajustes nos benefícios e a integraliza-
ção da gratificação de desempenho para 2019 (1/3 
dos 50% restantes em 2017; o mesmo percentual 
em 2018 e em 2019). A reunião que anunciou a nova 
proposta ocorreu já na noite do dia 3 de setembro, 
melhorando as perspectivas da negociação.
 Apesar da apresentação da proposta, o ca-
lendário de atividades de mobilização foi mantido 
pelo Sintsep-GO, que incluiu Assembleia Geral Extra-
ordinária no dia 8/09; Marcha em Brasília, na Espla-
nada dos Ministérios, dia 09/09; Plenária Nacional 
da Condsef, no dia 10/09 e Plenária Sindical de Base, 
dia 11/09.

Neste período, o Sintsep-GO parti-
cipou de novo ato em Brasília, em 
6 de agosto. No dia 17 do mesmo 
mês, junto com o SintIFESgo houve 
paralisação da BR-153, no períme-
tro urbano de Goiânia, assembleia 
geral no auditório da Funasa/GO 
(27/08) e novo Dia Nacional de 
Lutas, dia 3 de setembro, na Praça 

Cívica em Goiânia.

A nova configuração da proposta trouxe ain-
da a garantia da implementação da Nego-
ciação Coletiva no Setor Público e a inte-

gralização da Gacen, nos mesmos moldes que a 
da gratificação de desempenho. Goiás aceitou 
a proposta do governo, tanto em Assembleia 
Extraordinária quanto na Plenária Sindical, ten-
do em vista os avanços que ela representava 
para os aposentados. “No entanto, mais uma 
surpresa iria ocorrer. Os cortes determinados 
pelo governo, devido ao ajuste fiscal, atingiram 
em cheio o acordo, postergando o primeiro rea-
juste salarial para agosto de 2016 em vez de ja-
neiro. Com isso, um novo calendário de atos foi 
agendado para o mês de setembro, com auge 
no dia 23, com Dia de Luta nos Estados e mani-
festação em Brasília”, pontua Ademar.
 Sentindo, porém, que a conjuntura não 
favorecia uma maior elasticidade nos termos 
propostos, em nova Assembleia Extraordinária 
convocada pelo Sintsep-GO, Goiás delegou no-
vamente à Condsef a percepção de buscar ante-
cipar, se possível, o prazo do reajuste para antes 
de agosto, autorizando a entidade a negociar 
nesta nova perspectiva. A Confederação, em 
plenária nacional, decide por aceitar o acordo, 
com exceção do Incra e da Cultura, que opta-
ram por não assiná-lo.

Assembleia Geral Extraordinária e 
Plenária Sindical de Base que auto-
rizaram a Condsef a continuar nego-
ciando com o governo, nos termos da 
nova contraproposta apresentada 
pelo Planejamento, buscando, no en-
tanto, melhorá-la o máximo possível.

“Apesar do índice de reposição ser 
baixo, em relação às várias perdas 
que acumulamos, aposentados e 

pensionistas foram os grandes bene-
ficiados deste acordo, talvez um dos 
melhores já fechados nestes sentido, 
já que acena para a concretização de 
duas bandeiras muito importantes 
para nós: a conquista da paridade e 
a valorização do Vencimento Básico”, 
ressalta.]
 No dia 29 de setembro, às 15 
horas, foi assinado entre a Condsef e o 
MPOG o termo de acordo que vai ga-
rantir aos servidores: 10,8% de repo-
sição inflacionária, sobre o Vencimento 
Básico, com impactos em agosto de 
2016 (5,5%) e janeiro de 2017 (5%); re-
ajuste em benefícios a partir de janeiro 
de 2016 (auxílio-alimentação passará 
dos atuais R$ 373,00 para R$ 458,00 
– enquanto valor per capita médio de 
assistência à saúde sairá de R$ 117,78 
para R$ 145,00 e o auxílio-creche passa 
de R$ 73,00 para R$ 321,00); incorpo-
ração da gratificação de desempenho 
pela média dos pontos dos últimos 5 
anos, no percentual de 1/3 da diferen-

ça em 2017, 2018 e 2019 para aposen-
tados desde 2003; incorporação dos 
valores da Gacen/Gecen/Gapin/Geata, 
nas mesmas configurações da gratifi-
cação de desempenho para aposenta-
dos e pensionistas desde 2003 e conti-
nuidade das discussões específicas nos 
Termos do Acordo n. 12, entre outros.
 A tabela de sua carreira, bem 
como o termo de acordo podem 
ser conferidos no site do Sintsep-GO 
(www.sintsepgo.org.br).

Assembleia Extraordinária do Sintsep-GO, no 
dia 18 de setembro, esclarece aos servidores 
os novos termos do acordo com o governo. 
Servidores autorizam Condsef a negociar e, 
se possível, antecipar o prazo do 1º reajuste 
para antes do mês de agosto de 2016.
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“Acordo final com governo 
acena para a conquista de 
uma bandeira histórica: o 

retorno da paridade”
A avaliação é do presidente do Sintsep-GO, Vicente Gonçalves Ribeiro. Estando há mais de dois anos 
à frente de seu primeiro mandato como presidente do Sintsep-GO, para o companheiro Vicente, ape-
sar do percentual do reajuste de apenas 10,8% em dois anos, o acordo fechado em 2015 foi positivo 
considerando-se as dificuldades econômicas que o país atravessa, sobretudo para aposentados e pen-
sionistas de 2003 em diante, que ao final de 2019 terão direito à integralidade da gratificação de de-
sempenho e de gratificações como a Gacen. Como revés, ele aponta a tentativa do governo em revogar 
o abono de permanência (Proposta de Emenda à Constituição – PEC 139/15), o que poderia impactar 
negativamente a vida do servidor e a continuidade dos serviços públicos para a sociedade. “Para com-
batermos isso, é necessário a união de todos”, aponta. Estas e outras opiniões podem ser conferidas por 

você, leitor, na entrevista abaixo com o presidente do Sintsep-GO.

1) Como você avalia o processo de 
negociação desta campanha salarial 
de 2015?
VR – Acredito que depois de tantas 
idas e vindas, e de muita embro-
mação por parte do governo, con-
seguimos fechar uma negociação 
interessante, sobretudo quando 
consideramos a atual conjuntura, de 
crise política e econômica que as-
sola não somente o país, mas todo 
o mundo em maior ou menor grau; 
todo esse turbilhão em cima do go-
verno e nós tentando negociar e 
fazer um bom acordo para a catego-
ria… realmente não foi um processo 
fácil. Desde o início nós sabíamos 
que se dependesse da equipe econô-
mica do governo não haveria acordo, 
a proposta seria zero, o que inclusive 
foi afirmado em veículos de comu-
nicação. Tendo em vista todo essa 
complexidade de cenários, o acordo 
ficou satisfatório os ativos e bastante 
promissor para os aposentados. 

2) Ou seja, mesmo não tendo havido 
greve, a mobilização dos servidores 
foi fundamental neste processo… 
VR – Sem dúvida a mobilização foi e 
sempre será fundamental, mesmo 
não tendo havido a greve. O tem-
po todo estivemos em Brasília, nos 
fóruns de negociação, mantendo a 
coesão e a unidade do movimento 
e isso, sem dúvida, contou positiva-
mente para esse desfecho. Várias 
categorias chegaram a parar de fato 
e, no entanto, não conseguiram um 
acordo melhor, porque a conjuntura 
não ajuda, o cenário está muito di-
fícil.

3) Aposentados e pensionistas, nes-
ta negociação, tiveram uma vitória 
como não se via há vários anos, não 
é verdade presidente?
VR – Sim, o acordo final assegurou 
conquistas que são bandeiras his-
tórias nossa, tanto do movimento 
sindical, quanto da atual direção do 
Sintsep-GO, que é a busca pela pa-
ridade entre ativos, aposentados e 
pensionistas. Que eu me lembre, é a 
primeira vez que fechamos um acor-
do que resgata, neste nível, uma rei-

vindicação tão forte e tão antiga que 
é o retorno da paridade. Até janeiro 
de 2019 conseguiremos resgatar a 
integralidade da gratificação de de-
sempenho e de gratificações como 
a Gacen, o que representa a concre-
tização de um sonho e de uma luta 
desta direção. 

“Que eu me lembre, 
é a primeira vez que 
fechamos um acordo 

que resgata, neste 
nível, uma reivindi-

cação tão forte e tão 
antiga que é o retor-

no da paridade”
4) Podemos dizer que este ano de 
2015 foi então repleto de ativida-
des na esfera político-sindical e 
administrativa, dentro do próprio 
Sintsep-GO?
VR – Sem dúvida! Neste sentido, os 
filiados estão colhendo o resulta-
do de um trabalho planejado. Este 
grupo político, que está a frente das 
últimas três gestões do Sintsep-GO, 
busca trabalhar de forma muito pla-
nejada, criteriosa, pensando sempre 
no melhor resultado para o filiado. 
Isso fez com que nós não estivés-
semos alheios à luta em momento 
nenhum, reservando recursos para 
as lutas e atividades sindicais, bem 
como para as necessidades admi-

nistrativas da entidade e dos fi-
liados, como a aquisição do novo 
imóvel em 2010, a VAN para des-
locar os companheiros com mais 
conforto e segurança, veículos 

sempre novos, rodando dentro do 
período de garantia para atender 
bem ao sindicato sem gerar despesa 
e sem gerar prejuízo na hora da tro-
ca por outros, enfim, buscamos de 
todas as formas atender as necessi-
dades do filiado, em todas as esferas 
pertinentes ao sindicato.
5) Dados divulgados pela Assesso-
ria Jurídica da entidade contabili-
zam que desde novembro de 2012 
até agosto de 2015, o Sintsep-GO já 
ganhou R$ 18,04 milhões em ações 
para os filiados. Esses números não 
impressionam? 
VR – Esses números, embora sejam 
fantásticos, não ficam só nisso. Se-
gundo a contadora, que tem feito os 
cálculos das ações para os filiados, 
ela tem calculado – de 2010 até hoje 
– um quantitativo de R$ 50 milhões 
em ações judiciais (tramitando e já 
tramitadas). Então, se nós já recebe-
mos 18, temos aí de 30 a 35 milhões, 
a receber, em ações judiciais para os 
nossos filiados. Este é o resultado de 
um trabalho forte na área jurídica e 
que tem dado ao nosso associado a 
atenção e o respaldo que ele precisa 
e merece.

“Segundo a contadora, que 
tem feito os cálculos das 
ações para os filiados, ela 
tem calculado – de 2010 

até hoje – um quantitativo 
de 
R$ 

50 milhões em ações judi-
ciais (tramitando e já tra-
mitadas). Então, se nós já 

recebemos 18, temos aí de 
30 a 35 milhões, a receber, 
em ações judiciais para os 

nossos filiados”

6) Como está a luta contra a tenta-
tiva do governo de retirar o Abono 
de Permanência do trabalhador, 
por meio da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 139/15?
VR – Estamos realizando junto com a 
Consef várias forças tarefas no Con-
gresso, no sentido de deixar claro 
aos parlamentares que os trabalha-
dores não vão aceitar essa manobra 
do governo. A retirada deste direito 
afeta de forma drástica tanto o ser-
vidor – que continua trabalhando, 
mesmo tendo a prerrogativa de se 
aposentar, recebendo a mais apenas 
os 11% que seriam pagos ao INSS 
– quanto a prestação do serviço, já 
que o governo não abre espaço para 
concursos e para a substituição dos 
servidores que por ventura se apo-
sentarem. Ou seja, é algo que bene-
ficia o governo, o servidor que quer 
continuar trabalho e a sociedade, 
que não tem a descontinuidade da 
prestação do serviço. 

7) De que forma o trabalhador, o 
filiado, pode contribuir com esta 
luta?
VR – Para combatermos isso, é ne-
cessário a união de todos. Pode-se 
contribuir de uma maneira bastante 
efetiva: procure seu candidato a de-
putado federal e ao Senado e cobre 
dele uma postura que seja condizen-
te com a representatividade junto à 
classe trabalhadora: “eu fui seu elei-
tor, votei em você, e não aceito que 
você defenda ou vote favorável à 
retirada do abono de permanência, 
que é um direito mínimo, conquis-
tado pelo trabalhador, em meio a 
tantas perdas já sofridas com as se-
guidas reformas da previdência que 
nós já tivemos”.
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Sintsep-GO entra na Justiça pelo
cumprimento do MI 880

Advogado do Sintsep-GO, Dr. Anderson Pereira Badu dos Santos.

O Sintsep-GO impetrou, na Jus-
tiça Federal, duas importan-
tes ações visando defender 

direitos dos servidores da Funasa e 
Ministério da Saúde que receberam 
correspondência avisando da desa-
verbação da contagem especial do 
tempo insalubre para fins de apo-
sentadoria e abono de permanência.
 Segundo o advogado da en-

tidade, Anderson 
Pereira Badu dos 
Santos, o Manda-
do de Segurança 
impetrado pelo 
sindicato visa de-
fender o direito 
de todos aqueles 
que receberam a 
comunicação de 
um dos referidos 
órgãos. “Entramos 
com o Manda-
do de Segurança. 
Caso não seja acei-
to, entraremos 
posteriormente 
com uma ação 
ordinária visando 
garantir a aplica-

ção do Mandado de Injunção 880, 
cuja aplicação o governo bloqueou 
devido a um novo entendimento do 
próprio Supremo Tribunal Federal”, 
relata.
 Segundo o advogado, o novo 
entendimento do Supremo aceita a 
aposentadoria especial, com 25 anos 
no Regime Geral da Previdência So-
cial, mas veda a progressão pela 

transformação do tempo insalubre 
em tempo comum. Segundo ele, não 
há previsão de data para o julgamen-
to do Mandado de Segurança.

Celetistas
 Na mesma linha, o sindica-
to protocolou ainda ação judicial 
para reconhecimento e contagem 
do tempo insalubre do período ce-
letista, anterior a 1990. “Em relação 
a este processo, nossa expectativa é 
um pouco melhor. Ele atinge agentes 
de saúde, guardas de endemias, por-
teiros, enfermeiros etc.” 
 Anderson explica que o ob-
jetivo desta ação, além da conver-
são do tempo insalubre em tempo 
comum, é derrubar judicialmente a 
exigência da União de laudos com-
probatórios do trabalho insalubre, 
tendo em vista que o governo, na 
época, não fornecia esta documen-
tação aos então empregados públi-
cos. “Ela não nega que o servidor 
exercia atividade insalubre, mas exi-
ge uma documentação, laudos, que 
na época não eram fornecidos, o que 
é um grande contrassenso”, aponta o 
advogado.

Sintsep-GO contabiliza 
mais de 9 milhões em 
ações ganhas em 2015

Levantamento da Assessoria 
Jurídica do Sintsep-GO confir-
ma, até agosto deste ano, um 

quantitativo de mais de R$ 9 mi-
lhões (R$ 9.016.061,57) em ações 
ganhas pela entidade para seus 
filiados/as. De acordo com o presi-
dente, Vicente Gonçalves Ribeiro, 
os números vão além.  “Segundo a 
contadora, que tem feito os cálcu-
los das ações para os filiados, ela já 
levantou – de 2010 até hoje – um 
quantitativo de R$ 50 milhões em 
ações judiciais. Então, se nós já re-
cebemos 18 milhões, de novembro 
de 2012 até agosto de 2015, temos 
aí de 30 a 35 milhões, a receber 
ainda, em ações judiciais para os 
nossos filiados. Este é o resultado 
de um trabalho forte na área jurí-
dica e que tem dado ao nosso as-
sociado a atenção e o respaldo que 
ele precisa e merece”, ressalta.

Sintsep-GO na luta contra o fim do 
Abono de Permanência

Uma forte luta está sendo en-
campada pelo Sintsep-GO, 
Condsef e várias outras enti-

dades, visando impedir a intenção 
do governo de acabar com o abono 
de permanência. Está no Congresso 
Nacional a PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) 139/2015 que trata 
da extinção do abono de permanên-
cia e pode tirar da ativa mais de 100 
mil servidores essenciais à manu-
tenção do atendimento à população 
que depende de serviços públicos. A 
Condsef, em conjunto com outras en-
tidades que compõem o Fórum das 

Entidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais (Fonasef), já esteve 
na Câmara dos Deputados promo-
vendo um trabalho de força tarefa 
e buscando apoio de parlamentares 
para a derrubada dessa PEC.
 O abono de permanência 
é um incentivo para que o servidor 
continue em atividade. Ele corres-
ponde a 11% do salário do servidor, 
que continua sendo descontado 
como contribuição previdenciária 
mesmo depois de sua aposentadoria. 
Diante da realidade vivida hoje no se-
tor público, somada a outra medida 

anunciada pelo governo – 
a suspensão de concursos 
públicos – seria um pés-
simo negócio para o país 
se o Congresso aprovasse 
projeto para abrir mão 
dessa força de trabalho, 
extremamente necessária, 
para garantir o mínimo de 
atendimento à população. 
Os servidores chegaram a 
entregar um documento a parlamen-
tares. Durante a sessão, o deputado 
federal Chico Alencar se pronunciou 
na Câmara dos Deputados em defesa 

dos apelos da categoria. O documen-
to também foi enviado aos presiden-
tes da Câmara, Eduardo Cunha, e do 
Senado, Renan Calheiros.

Comissão aprova regulamentação do direito de greve do servidor público

A Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa 
(CDH) aprovou, no último dia 

7, projeto de lei que regulamenta o 
direito de greve de servidores pú-
blicos. O PLS 287/2013 prevê que a 
participação em greve não desabona 
o servidor em avaliações de desem-
penho que envolvem a produtivi-
dade. O texto segue às Comissões 
de Constituição e Justiça (CCJ) e de 
Assuntos Sociais (CAS). Apesar de 
previsto na Constituição, o direito de 
greve de servidores públicos ainda 
não tem regulamentação, o que leva 
a decisões diversas da Justiça sobre 
o tema.
 A proposta aprovada na CDH 
teve origem no próprio colegiado, 
a partir de uma sugestão do Fórum 

Permanente de Carreiras Típicas de 
Estado. As regras se aplicam a servi-
dores públicos da administração di-
reta e de autarquias e fundações da 
União, dos estados, 
dos municípios e 
do Distrito Federal. 
O texto estabelece 
o instrumento das 
mesas de negocia-
ção com represen-
tantes da adminis-
tração pública e dos 
servidores. Tam-
bém define que é 
competência da Justiça do Trabalho 
o julgamento de dissídios e ações so-
bre greves decorrentes da aplicação 
da lei. O PLS 287/2013 veda a realiza-
ção de movimento grevista armado 

e proíbe as paralisações de militares 
das Forças Armadas.
 Já as faltas poderão ser nego-
ciadas a qualquer tempo, sob pena 

de os dias parados 
serem desconta-
dos, com cobrança 
de até 10% da re-
muneração mensal 
do servidor. Se-
gundo o relator do 
projeto, Paulo Paim 
(PT-RS), há uma la-
cuna nas normas 
legais que precisa 

ser preenchida com a regulamenta-
ção de princípios básicos que devem 
ser considerados nas decisões judi-
ciais: — Tal estado tende a gerar cri-
térios heterogêneos e fragmentados 

aplicados hoje por um magistrado e 
negado amanhã por outro. Isso não 
é obrigatoriamente indesejável, mas 
reflete a ausência de princípio nor-
mativo geral.
 A proposta assegura a par-
ticipação de trabalhadores no mo-
vimento grevista sem ônus e define 
que, durante a greve, as unidades 
devem continuar prestando serviços 
com no mínimo 30% dos servido-
res. Paim votou ainda pela rejeição 
do PLS 710/2011, de Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDBSP), que limita a conta-
gem do tempo de paralisação como 
de efetivo serviço e exige manuten-
ção em atividade de 50% a 80% do 
total de servidores, de acordo com a 
atividade. (Com informações do Jor-
nal do Senado)
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“As pessoas não se reconhecem mais 
como pertencentes a uma unidade co-
letiva que é maior, que determina ru-
mos para a política, a economia, para 
a humanidade de um modo geral”
Para Márcia Jorge, secretária de Apoio ao Pessoal do Interior, um dos papéis fundamentais 
da formação sindical, atualmente, é resgatar bandeiras de luta e construir novos significa-
dos para a atuação das entidades. Com uma atuação incansável neste sentido, ela destaca 

cursos e ações promovidos pelo Sintsep-GO na área da Formação. Confira:

1) Qual avaliação a senhora faz das 
atividades do Centro de Formação 
do Sintsep-GO neste ano de 2015?
MJ – Nós tivemos em nossa grade 
de programação, além dos cursos 
habituais de informática e das pro-
gramações na área de Saúde do Tra-
balhador e de Cultura – como o Cine-
Sintsep – cursos importantes na área 
de formação sindical, com o objetivo 
de desvendar a realidade do nosso 
país, da nossa conjuntura, por trás 
do discurso midiático, que é impreg-
nado de interesse do grande capital. 
Procuramos trabalhar um “fazer polí-
tico” na perspectiva da classe traba-
lhadora, em cursos que foram volta-
dos para a direção do Sintsep-GO e 
para companheiros de outras entida-
des e filiados que, de um modo geral, 
também tem essa preocupação.
 

2) Na sua opinião, qual deve ser hoje 
a prioridade dos sindicatos, no cam-
po da formação?
MJ – Resgatar nossas bandeiras de 
luta, estudar aquilo que nos carac-
teriza enquanto classe trabalhadora, 
que nos une em torno de objetivos 
comuns. Hoje está muito difícil fazer 
esse enfrentamento, existe uma des-
caracterização muito forte do que 
nós somos, do que nos tornamos. 
As pessoas não se reconhecem mais 
como pertencentes a uma unidade 
coletiva que é maior, que determina 
rumos para a política, a economia, 
para a humanidade de um modo ge-
ral. Existe uma geração mais nova que 
acordou ontem achando que tudo o 
que foi construído e conquistado pe-
los trabalhadores ‘sempre esteve aí’. 
E não foi nada disso, foram as institui-
ções, os sindicatos, os movimentos 
sociais, que pressionaram e fizeram 
acontecer. Essa 
apatia de hoje é 
tudo que o go-
verno e as elites 
precisam para 
conduzir as coi-
sas da forma que 
eles bem enten-
dem. Eu acho 
que a palavra é 

ressignificar nossa atuação, dando 
novos sentidos e, ao mesmo tempo, 
construindo uma nova prática.

3) Na mesma linha da pergunta an-
terior, quais são hoje as principais 
bandeiras de luta da classe trabalha-
dora?
MJ – No contexto do Brasil, além de 
melhorias emergenciais no campo da 
Educação, temos a luta pelas 40 ho-
ras semanais, pois o trabalhador pre-
cisa ter tempo para o lazer, para famí-
lia, para a cultura. Precisamos ainda, 
urgentemente, de uma reposição sa-
larial digna. Para se ter uma ideia, o 
salário-mínimo necessário, segundo 
o Dieese, é de R$ 3.240,27 – ou seja, 
um patamar muito distante do nos-
so salário-mínimo. E, naturalmente, 
precisamos de gerar trabalho, em-
prego. Essa crise está afetando forte-
mente a geração de empregos.

“Existe uma geração 
mais nova que acordou 
ontem achando que 
tudo o que foi construí-
do e conquistado pelos 
trabalhadores ‘sem-
pre esteve aí’. E não foi 
nada disso, foram as 
instituições, os sindi-
catos, os movimentos 
sociais, que pressiona-
ram e fizeram aconte-
cer.”
4) A crise que presenciamos 
atualmente no Brasil é finan-
ceira, é política ou é ideológi-
ca?
MJ – A crise é mundial e é 
econômica. Aqui no Brasil ela 
é, além disso tudo, política. 
Temos sofrido ataques terrí-
veis da direita que, sem dúvi-
da, quer desestabilizar o país 
– algo muito perigoso para a 
nossa democracia que tem 

pouco mais 
de 30 anos.

5) Quais foram as 
temáticas dos úl-
timos cursos de 
formação sindical 
ministrados pelo 
Sintsep-GO?
MJ – Nós tivemos o 

curso “Sociedade 1”, esse é o nome 
que nós damos a esse curso, que 
busca desvendar a questão da rique-
za e da pobreza no mundo, quais os 
fatores que geram isso. Quem gera, 
de fato, riqueza nesse país? São os 
questionamentos que nós fazemos 
para os participantes. Outro curso 
muito interessante que ministramos 
foi “A crise do Capital”, no qual nos 
estudamos um capítulo do livro de 
Marx, “O capital”, que é a teoria de 
sustentação de todas as nossas aná-
lises. 

6) Nesta perspectiva, quem são hoje 
os parceiros do Sintsep-GO?
MJ – Hoje temos uma parceria mui-
to boa com o Sindsaúde-GO, com a 
CUT-GO, algumas alas mais à esquer-
da do PT, com a juventude do PCB e 
do Prestes, e estamos buscando tam-
bém o Sindicato dos Correios para 
compartilharmos essa visão de for-
mação sindical.

7) Como está hoje a participação do 
aposentado e pensionista nas ati-
vidades do Centro de Formação do 
Sintsep-GO?
MJ – Nossos companheiros e compa-
nheiras aposentadas e pensionistas 
tem respondido bem em algumas 

atividades que realizamos, outras 
nem tanto. Existe uma certa dificul-
dade da parte deles em se deslocar 
até aqui, sair de casa, devido a pro-
blemas de saúde, o que diminui mui-
to o comparecimento deles. Há um 
grupo já formado que participa com 
constância das atividades que nós 
promovemos, mas, naturalmente, 
queremos agregar mais e mais pes-
soas. 

8) Na sua opinião, qual o impacto do 
acordo fechado com o governo para 

os aposentados e pensio-
nistas?
MJ – Para mim foi um 
ganho muito importante 
essa questão da média 
dos cinco anos para in-
tegralizar a gratificação 
de desempenho. Para os 
filiados que hoje se apo-
sentam perdendo mais de 
mil reais em seus salários 
isso representa um ganho 

imenso, apesar da margem 
de reajuste muito baixa, mas 
que também incidiu no Ven-
cimento Básico (VB), o que 
já melhora porque tem um 
efeito cascata em cima dos 
benefícios que são atrelados 
ao VB, como os anuênios, por 
exemplo. Então, começamos 

a resolver, na prática, a questão da 
paridade, da isonomia entre ativos e 
aposentados, o que é uma de nossas 
principais bandeiras de luta.

Palestra motivacional ministrada pela Neuropsi-
cóloga Deijone do Vale, no Centro de Formação 
Márcia Jorge.

Atividade de prevenção à Saúde realizada 
para associados e seus familiares no dia 8 
de maio, na Casa de Apoio do Sintsep-GO.

Curso “O Capital”, ministrado na sede do Sintsep-
-GO nos dias 22 e 24 de agosto, pelos professores 
doutores Davi Maciel (UFG) e Gilson Dantas (UNB), 
com a participação de várias entidades parceiras do 
Sintsep-GO.

NÚMEROS

Confira o quantitativo de cur-
sos promovidos pelo Centro 
de Formação do Sintsep-GO 

nos anos de 2014/2015:

-04 Cursos de Informática Nível Bá-
sico;
-04 Cursos de Informática Nível In-
termediário;
-Parceria com a GEAP nas campa-
nhas: contra o tabagismo; controle 
de diabetes e hipertensão; depres-
são na adolescência; qualidade de 
vida na 3ª idade e exibição de fil-
mes;
-Curso de Formação político-sindi-
cal para integrantes da direção do 
Sintsep-GO e entidades parceiras;
-15 cursos de Formação político-
-sindical, para dirigentes e filiados, 
ministrados nas delegacias regio-
nais do Sintsep-GO, atingindo mais 
de 375 companheiros.

Diretora Márcia Jorge leva apoio do Sintsep-GO aos 
companheiros do Movimento dos Sem Teto, dia 18 
de maio, em Aparecida de Goiânia.


