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negoc i ação ,  em p l ená r i a  da  23 de abril  é uma data que, com 
CONDSEF, se apontou o indicativo de certeza, ficará na mente e nos corações 
greve o dia 21 de Maio. O SINTSEP-de cada um dos membros da direção do 
GO, por meio de inúmeras assembléi-SINTSEP-GO, que assumiram seu 
as realizadas nos órgãos e instituições mandato para o próximo triênio. As 
de sua base, procurou construir a emoções de muitos que, pela primeira 
greve. Como ficou constatado em vez, estão à frente desta entidade – e 
reunião do Conselho de Entidades da até daqueles que já tiveram este 
CONDSEF, o resultado obtido foi o privilégio – transpareceu claramente 
mesmo dos demais sindicatos, ou seja, 

em suas faces alegres, e tensas ao 
IBAMA, INCRA, IPHAN e por 

mesmo tempo, ao perceberem a 
último o DATASUS estão em greve, os 

dimensão do compromisso assumido. 
primeiros desde o dia 14 de Maio e o 

Mas, justamente este último fator, 
último desde o dia 5 de Junho.

deixa a certeza de que, ao longo dos categoria jamais venha a ser prejudica- de comunicação, que dará agilidade a Esta nova direção do SINTSEP-
próximos três anos, será dado o melhor da. todos os demais setores, inclusive o GO tem se pautado, incansavelmente, 
de cada um de nós na manutenção dos Finanças jurídico, tornando sua linguagem mais a construir a greve. Temos nos 
direitos adquiridos, e na busca É importante ressaltar ainda que acessível a todos. Prova disso é a colocado à disposição dos setores em 
incessante de novas conquistas para os recebemos a entidade sem sobras de dedicação total de boa parte de nossos greve, tanto estruturalmente quanto 
trabalhadores do setor público federal caixa e, pelo que sabemos até o diretores, dentre os quais destacamos a politicamente – prova disso é o 
que fazem parte de nossa base. calendário de atividades, atos e momento, sem dívidas impagáveis. companheira Dorly (titular da pasta), e 

Neste sentido, nossa primeira manifestações que tem sido construí-Isso significa que é preciso os companheiros Gilson e João, que se 
providência, logo que assumimos, foi do, participando e ajudando a consoli-arregaçar as mangas e partir imediata- juntaram a ela na elaboração e constru-
nos familiarizarmos com a estrutura dar a greve. Em momento algum mente para uma campanha de filiação ção deste jornal e também na nova 
do sindicato e a diversidade de suas negamos auxílio a qualquer segmento – e até de re-filiação – pois percebe- forma de condução desta secretaria.
ações – não só no campo político como Conjuntura que se dispôs a realizar qualquer ato de mos que o montante arrecadado 
também no jurídico – sendo que essa é manifestação em defesa do serviço e praticamente não permite novos Queremos ressaltar ainda que, ao 
uma das nossas maiores demandas. do servidor público federal, e até investimentos. recebermos a entidade, o fizemos num 

Além disso, ouvimos os funcioná- mesmo de outros setores ou segmentos Apesar disso, ações significativas momento extremamente difícil para os 
rios do sindicato, por entendermos que organizados da sociedade. já foram feitas: Servidores Públicos Federais. Na atual 
seus conhecimentos sobre o funciona- A defesa intransigente e o aperfei--Adquirimos uma nova geladeira conjuntura, o governo Lula, além de 
mento e a estrutura da entidade são çoamento dos nossos direitos: este é o e um fogão, passando os antigos para o não apresentar nenhuma proposta de 
fundamentais. Conversamos também alojamento, visando maior comodida- recomposição de nossas perdas objetivo e o caminho. São essas ações, 
com todos os outros setores que de para os sindicalizados que dele se salariais, vem descumprindo sistema- pensamentos e opiniões que nortearão 
prestam serviços para o SINTSEP utilizam; ticamente os acordos firmados com a todos os atos e decisões da nova 
(assessoria jurídica e de informática, -Modernizamos nosso CPD, com categoria, principalmente no que direção do seu sindicato, o SINTSEP-
comunicação e contadoria). Tudo isso a compra de dois novos computadores tange aos nossos Planos de Carreira. GO. E, todos juntos, vamos à luta...

e “upgrades” nos demais; adquirimos O descaso com o servidor chegou forneceu embasamento para nossas 
uma nova máquina de xérox; a um ponto insustentável. Após futuras resoluções, que serão tomadas Ademar Rodrigues de Souza

 Presidente do SINTSEP-GOcom todo cuidado e atenção, para que a -Implantação de um novo projeto inúmeras tentativas frustradas de 

E vamos à luta...

MovimentAÇÃO

deixaram clara também a posição de 

dialogar com a sociedade não só em 

relação aos pontos já citados, mas 

também em relação ao ataque que vêm 

sofrendo importantes órgãos e 

instituições do setor público. 

Um exemplo disso é o IBAMA, onde o 

governo – ao criar através da Medida 

Provisória 366, o Instituto Chico 

Mendes – divide as atribuições e o 

orçamento do órgão, enfraquecendo-o 

e criando dualidade em ações tão 

importantes, que dizem respeito ao 

controle do meio ambiente.  Esta 

medida e as seguidas quebras dos A CUT, o Conlutas, a Intersindi- Segundo a direção do sindicato, o 
acordos firmados com os servidores cal, o SINTSEP-GO e diversas outras ato – que teve início na Praça Cívica e 

entidades se juntaram à Coordenação foi encerrado em frente à Assembléia pelo governo Lula (principalmente em 
dos Movimentos Sociais e realizaram, Legislativa – foi extremamente relação à implementação dos Planos 
no último 23 de Maio, o Dia Nacional positivo. Representantes de diversas de Carreira), também foram alvo de 
de Lutas, que teve também como entidades, além de denunciarem o 

denúncias do SINTSEP-GO, explici-eixos centrais a Manutenção do Veto monopólio do Banco Itaú em relação a 
tando o porquê do INCRA, IBAMA e Presidencial à Emenda 3 e também a folha de pagamento dos servidores e 

posição contrária ao PLP 01. demais contas do governo Alcides, IPHAN estarem em greve.

23 DE MAIO: DIA NACIONAL DE LUTAS Aprovada pelos deputados e 
senadores junto com a Lei da Super 
Receita, enviada pelo Governo Lula 
ao Congresso, a classe trabalhadora 
continua mobilizada pela manuten-
ção do veto do presidencial à emenda 
3.

A situação é clara: a Emenda 3 
protege exclusivamente os patrões. 
Não reprime o trabalho escravo 
porque deixa os fiscais sem poderes 
para reconhecer o vínculo trabalhista, 
não pune empregadores que cometem 
este crime e, por conseguinte, a 
medida tem apoio dos latifundiários.
A emenda 3 é um golpe nos direitos e 
conquistas históricas dos trabalhado-
res. Ela retira, por exemplo, o 13º 
Salário, as férias remuneradas, o 
FGTS, os vales-transporte e vales-
refeição, a assistência médica, a 
licença-maternidade e a aposentado-
ria, entre outros. É por isso que, em 
cada ato, em cada evento, o 
SINTSEP-GO estará dizendo um 
sonoro “NÃO!” à Emenda 3, em 
defesa de todos os trabalhadores do 
Brasil.

O ABSURDO DA EMENDA 3
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ndeusado por uns, e especuladores de toda ordem, que Despesa de Pessoal da União, com -O aumento da idade mínima 
maldito por outros, o PAC detêm boa parte dos títulos da dívida reajuste salarial anual limitado à necessária para o trabalhador se 

taxa de inflação registrada pelo IPCA E(Programa de Aceleração pública brasileira e são remunerados aposentar;
mais 1,5%, pelos próximos dez anos.do Crescimento), lançado pelo pelas elevadas taxas de juros pratica- -O fim da aposentadoria diferen-

Governo Lula no início de seu segun- das livremente no mercado. Basta ver, 
ciada para as mulheres. O objetivo do Para os servidores, o que isso do mandato, chega repleto de polêmi- nos últimos anos, os lucros estrondo-

significa? governo, no caso dos servidores cas. Se, do ponto de vista da iniciativa sos dos grandes bancos presentes no 
Várias coisas. Todas elas, infeliz- públicos, é reduzir os gastos com o privada, o plano representa cresci- país – sobretudo privados.

mente, negativas. Veja só: pagamento de aposentadorias e mento, em relação à qualidade do 
1º) Uma política de arrocho pensões do funcionalismo, apoiando serviço publico, no entanto, as    O PAC e as promessas do governo

salarial sobre os servidores públicos 
medidas apontam para efeitos Para os trabalhadores, o sistemas de previdência privada.

federais até 2016, com a aprovação de 
destrutivos. Presente como pano de grande problema do PAC não é o 

um Projeto de Lei Complementar à Lei 
fundo, a idéia reinante, do estado plano, em si, mas sim a lógica que o     O que dizer de tudo isso?de Responsabilidade Fiscal;
mínimo, vai tomando corpo, na rege e na qual ele está inserido. É 

2º) O aumento de 1,5% anual além 
medida em que o PAC engessa o consenso que o país deve crescer, 

da inflação já é praticado, visto que as Quem observa o PAC, sem saber 
desenvolvimento dos serviços públi- aumentar seus investimentos, moder-

despesas com pessoal têm um cresci- que sua implantação é feita por um cos. Para os  trabalhadores, é inacei- nizar sua infra-estrutura, criar meca- mento vegetativo de 1,5%, decorrente governo eleito por trabalhadores, para tável o paradoxo de que o governo nismos de atração e de desenvolvi- da progressão nos planos de carreira 
os trabalhadores, poderia muito bem Lula queira concluir algo que FHC mento sustentável. No entanto, à custa dos servidores e o pagamento de 
confundi-lo com a proposta do ex-conseguiu apenas começar: o des- de quê? adicionais por tempo de serviço 

monte gradual do serviço público  O PAC, ao invés de subverte a ministro da Fazenda, Antônio Delfim (anuênios). Ou seja, não haverá 
brasileiro. Mais uma vez, quem paga o lógica neo-liberal de favorecimento Netto que, na época da Ditadura crescimento, só diminuição;
“pato”, e o PAC,  é o trabalhador dos grandes grupos privados, propõe 3º) A margem para a realização de Militar, defendia o Déficit Nominal 
brasileiro retirar investimentos de um setor que despesas com os novos Planos de Zero, com ajuste fiscal de longo prazo 

Em primeiro lugar, deve ser já é extremamente carente de recursos: Carreira e para a contratação de novos e cortes nos gastos sociais por um levado em conta que o baixo cresci- o  se to r  púb l i co .  Segundo  a  servidores deverá ficar comprometi- prazo de dez anos.mento econômico do Brasil – presente Constituição, educação, moradia, da;
Infeliz “coincidência”? Não. desde o governo FHC até o primeiro infra-estrutura, saúde, saneamento, 4º) Redução ainda maior do papel 

Equívoco de governo? Com certeza, mandato de Lula (2,5% a 3,0 ao ano) – etc... são direitos fundamentais de da chamada Mesa Nacional de 
está diretamente ligado à política cada brasileiro, que devem ser não. Apenas mais uma das marcas de Negociação entre governo e servido-
econômica adotada por estes dois garantidos pelo Estado. Mas, como um governo em disputa, numa luta res federais;
governos, baseada no superávit garanti-los, se não há investimentos? 5º) Impossibilidade legal de se desigual, que já conhecemos bem: de 
primário. Ou seja, a economia que o Como garanti-los com um número de recuperar as perdas salariais acumula- um lado, os detentores do capital – e 
governo faz em gastos públicos, com servidores aquém da necessidade? das pelos servidores públicos nos consequentemente do poder – patroci-
prática de elevadas taxas de juros, Como garanti-los se o governo, ao últimos anos. Só para se ter uma idéia nando seus políticos a peso de ouro; de segundo reza a cartilha do FMI. invés de propor o crescimento ordena- do quanto o funcionalismo público 

outro, nós – classe trabalhadora –, que Apesar das quedas lentas e do do setor público, e de seus recursos, federal perdeu nos últimos anos, os 
contamos apenas com nossa união, graduais promovidas pelo Banco propõe cortes, e continua beneficiando gastos da União com pessoal em 1995 
nossa mobilização e nossa força de Central, que constitui a taxa básica de os especuladores? equivaliam a 56,2% da Receita 

juros (Selic) determinada pelo trabalho.Corrente Líquida do Governo Federal 
governo, o juro brasileiro ainda é o       Medidas fiscais de longo prazo e, em 2005 (dez anos depois), estes É por isso que temos o dever de 
mais alto do mundo. No PAC, o governo classifica a gastos caíram para 30,9%*. apontar as contradições do governo 

Somado a isso, o pagamento da contenção dos gastos com pessoal do 
Lula, tentar corrigir os rumos e 

dívida pública, questionável e governo federal (servidores públicos),                  Iniciativa privada
caminhar para um país mais justo e absurda, representou, nos últimos 12 a política de arrocho do salário Mas, não são apenas os trabalha-
mais próspero, não apenas para anos, um gasto de R$1,1 trilhão, só em mínimo e de mudanças na Previdência dores do serviço público a sofrerem 
investidores, mas, sobretudo para nós, juros. O que significa menos investi- Social como medidas fiscais. com o Programa de Aceleração do 
trabalhadores. Já passou da hora do mentos em Educação, Saúde, Isso já dá uma idéia de que papel Crescimento. Os profissionais do setor 

Saneamento, Moradia e outras áreas está reservado aos trabalhadores do Brasil priorizar aqueles que realmente privado também terão, assegurados, 
sociais. serviço público, da iniciativa privada e seu quinhão de sacrifícios. Entre devem ser priorizados: os brasileiros.

Não há dúvida nenhuma de que, aos aposentados no PAC. Neste algumas medidas que governo Lula 
pretende ver aprovadas, para a quem mais se beneficia com esta contexto, entre as medidas, está: * Fonte: cartilha sobre o PAC do SINTSEP-PA

política econômica são banqueiros e O controle da Expansão da previdência do setor privado, estão: 

Você sabe

Quem vai pagar o PAC?

A  d i r e ç ã o  d o  artistas), a presença do sindicato foi próximos dez anos – uma das medidas 
SINTSEP-GO, e boa maciça. do PAC (Programa de Aceleração do 
parte de sua base,  Ao fazerem uso da palavra, os Crescimento). 
participaram ativamente representantes das entidades sindicais 

Na opinião de sindicalistas e 
da construção do 1º de foram unânimes em afirmar que, 

membros do SINTSEP-GO, a presen-Maio deste ano, em infelizmente, no dia do trabalhador 
ça da PLP 01 em um programa como o Goiânia. Da distribuição muito pouco se tinha a comemorar, 

de panfletos no Terminal principalmente tendo em vista que os PAC é uma incoerência, já que 
Rodoviário do Cruzeiro eixos centrais debatidos foram a crescimento e desenvolvimento 
do Sul à passeada que se Manutenção do Veto à Emenda 3, que devem estar associados a uma boa 
iniciou na Praça Cívica flexibiliza os direitos trabalhistas e 

prestação de serviços por parte do (e foi até a Praça do contra o PLP 01, que congela os 
poder público, o que será inviabilizado Trabalhador, onde se investimentos no custeio de despesa 
por conta do PLP 01.apresentaram diversos com pessoal do serviço público nos 

SINTSEP-GO PARTICIPA DO 1º DE MAIO
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Entenda por que, em 5 anos de governo Lula,

O INCRA cruzou os braços uma, duas, três... quatro vezes!
O que os trabalhadores reivindicam?

?Reestruturação das carreiras de Reforma e Desenvolvimento Agrário e Perito Federal 
Agrário, objetivando: 
?a elevação do padrão remunerativo – mesmo com os ajustes feitos em 2004 pelo Governo, 
como demonstram os quadros a seguir, as remunerações dos servidores do INCRA permanecem, 
aproximadamente, 50% abaixo da média dos padrões remunerativos praticados pelas 
Autarquias Federais a ele assemelhadas (Ibama, DNPM, Fiscais Agropecuários, Ipea, Banco 
Central, etc); 
?a incorporação das gratificações aos vencimentos básicos – atualmente, cerca de 90% da 
remuneração das duas carreiras é constituída por gratificações, sendo quase 50% delas na sua 
forma variável ou produtivista); 
?paridade entre ativos e inativos – atualmente a defasagem entre aposentados e servidores 
ativos é da ordem de 60%, o que se constitui numa verdadeira acinte a qualquer princípio de 
equidade de tratamento;
?Recomposição da Força de Trabalho, mediante: 
?a contratação imediata dos servidores aprovados no concurso de 2005, de acordo com Edital 
publicado; 
?a abertura de concurso para o preenchimento dos cargos instituídos pela Lei 11.090/05, de 
modo a compensar o déficit de pessoal, que ultrapassa a casa dos 4 mil servidores;
?Elaboração e implantação imediata de um Plano de Formação e Capacitação continua-
do dos servidores do INCRA. Atualmente inexiste política de recursos humanos que assegure a 
valorização dos servidores, de forma mais universal, voltada para o pleno atendimento das 
necessidades da instituição;
?Implementação efetiva da estrutura organizativa do INCRA, com monitoramento e 
avaliação periódicas.
?Inclusão efetiva da Reforma Agrária na agenda do Governo.
?Retirada do PLP 01/2007 – reivindicação de todos os servidores públicos.

N Í V E L 

INTERMEDIÁRIO SUPERIOR INSTITUIÇÃO 

PISO (R$) (%) TETO (R$) (%) PISO (R$) (%) TETO (R$) (%) 

INCRA 1.731 57 2.340 55 2.838 44 4.330 47 

IBAMA 1.726 57 3.060 72 3.921 61 7.014 76 
DNPM 1.739 57 3.126 73 5.351 84 8.044 88 
DNIT 1.491 49 2.550 60 3.892 61 6.030 66 
MAPA 3.793 125 4.010 94 5.195 81 7.539 82 

SUSEP 3.760 124 5.201 122 8.160 128 11.325 123 
IPEA 3.760 124 5.201 122 8.161 128 11.325 123 
BC 4.221 139 5.599 131 8.441 132 11.207 122 

AG REG 2.971 98 4.532 106 7.074 111 10.104 110 
CVM 3.760 124 5.201 122 8.160 128 11.325 123 
ABIN 3.191 105 4.249 99 5.540 87 7.843 85 

MÉDIA  3.041 100 4.273 100 6.390 100 9.176 100 

 

m cinco anos de Governo imprensa pelo ministro do Planeja-
Lula, esta é a quarta vez mento se constituíram em falácia, na 
que o INCRA parou. O medida em que incidiram sobre E

motivo: o mesmo dos anteriores. De remunerações bastante aviltadas, 
2003 até 2007, o órgão teve suas persistindo o reduzido poder 
ações duplicadas. Isso, no entanto, aquisitivo dos servidores da institui-
não se refletiu em seu quadro de ção. O compromisso tácito de rever 
recursos humanos, que estão no tais questões, firmado só “de boca”, 
mesmo patamar de 2002. Os até hoje não aconteceu.
concursos já havidos serviram PONTOS COMUNS – É 
apenas para repor, por baixo, os preciso ressaltar que as reivindica-
vagos resultantes das aposentadori- ções dos servidores do INCRA 
as ocorridas. O INCRA possui, convergem para o mesmo ponto 
atualmente, cerca da metade de daquelas que são apresentadas, a 
servidores que possuía na década de cada ano, pelos trabalhadores rurais: 
80, época em que o órgão atendia fortalecer e aparelhar o órgão para o 
quatro vezes menos pessoas do que cumprimento satisfatório de sua 
hoje. O ônus da omissão recai, missão. Ou seja, executar a reforma 
sempre, sobre os servidores e a agrária e as ações de ordenamento 
população: déficit nos projetos de fundiário, desenvolver e consolidar 
reforma agrária (passivo de mais de os mais de 8 mil projetos de assenta-
900 mil famílias), abandono das mento, além das áreas remanescen-
ações de ordenamento da estrutura tes de quilombos que precisam ser 
fundiária nacional (área superior a regularizadas, entre outras ações.
600 milhões de hectares) e sobrecar- Servidores do Incra têm o 
ga de trabalho. Os prejuízos recaem salário mais baixo
sobre o patrimônio público, o meio- Apesar da realização de dois 
ambiente e, em especial, sobre as concursos públicos, e a conseqüente 
famílias de trabalhadores rurais que contratação de quase 1,8 mil novos 
necessitam de terras para trabalhar, servidores, um número significativo 
produzir e viver com dignidade. de profissionais tem deixado o órgão, 

Os servidores do INCRA, mais em razão de a remuneração ser uma 
uma vez, estão em greve. A reivindi- das mais baixas entre as autarquias 
cação é de acordos antigos, celebra- federais. Os servidores do INCRA, em 
dos e não cumpridos pelo governo, atividade, recebem em torno de 50% 
em relação às carreiras de Reforma e abaixo da média remunerativa 
Desenvolvimento Agrário (2005 e praticada pelas demais autarquias e 
2006), uma vez que o Termo de instituições assemelhadas.
Compromisso (assinado em 2004)  Mais de 80% da remuneração 
atendeu apenas – parcial e incipien- total se constitui em gratificação de 
temente – a estruturação das produtividade, que oscila semestral-
carreiras do órgão, diante da mente, segundo o resultado da 
alegação, à época, de recursos avaliação de desempenho dos servido-
insuficientes. res. Isso tem causado insegurança aos 

No caso dos Peritos Federais servidores, em seu orçamento famili-
Agrários, a situação é pior: o acordo ar, e até situações desesperadoras, de 
remanesce desde 2002. Os elevados envolvimento com agiotas oficiais e 
percentuais de reajuste citados na clandestinos.

QUADRO COMPARATIVO DA MÉDIA ARITMÉTICA DOS PADRÕES REMUNERATIVOS

O quadro seguinte mostra que cerca de 90% da remuneração das duas carreiras é constituída 
por gratificações, sendo que, destas, 60%, em média, são gratificações produtivistas. Esclarece-se 
que os valores das gratificações GDAPA e GDARA têm, por base, os valores correspondentes ao 
máximo de 80 pontos. A maioria dos servidores recebe valores bem abaixo dessa pontuação. 
Apenas os cargos comissionados (DAS) percebem 100 pontos, portanto 20 pontos acima da 
pontuação máxima.

 

ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 

NÍVEL 
SUPERIOR 

NÍVEL 
INTERMEDIÁRIO 

REMUNERAÇÃO BÁSICA 
(ATIVOS) 

PISO TETO PISO TETO PISO TETO 
VENCIMENTO BÁSICO 255,70 548,08 358,07 565,45 281,58 387,13 

COMPLEMENTO SAL. MÍNIMO 124,30 0,00 21,93 0,00 98,42 0,00 
GAE 608,00 876,93 608,00 904,72 608,00 619,41 

VANTAGEM PECUNIÁRIA 59,87 59,87 59,87 59,87 59,87 59,87 
GEPRA 1.503,41 1.555,71 0,00 0,00 0,00 0,00 
GDAPA 1.237,60 2.690,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
GDARA 0,00 0,00 1.847,00 2.800,00 760,80 1.273,60 
TOTAL 3.788,88 5.730,99 2.894,87 4.330,04 1.308,67 2.340,01 

Protesto: 

ao “companheiro” Lula Presidente
Servidores do INCRA levam protesto

Dia 27 último, em pleno lançamento do Plano Safra de Agricultura Familiar, no 
Palácio do Planalto, manifestantes do comando de greve do Incra, vestindo coletes 
vermelhos, com frases pedindo “plano de carreira”, e com faixas com as frases “Incra em 
greve” e “não exportamos, nem arrecadamos, mas contribuímos no combate à fome”, se 
manifestaram, sendo imediatamente retirados pelos seguranças do Palácio.

Durante a fala do presidente Lula, os manifestantes, mais uma vez, levantaram 
uma faixa, com os dizeres  “Lula não cumpriu os acordos. Incra parado”. Mais uma vez 
os seguranças entraram em cena. O presidente, que já havia iniciado seu discurso, falando 
em democracia, perguntou quando os “companheiros” do Incra poderiam imaginar 
entrar no Palácio do Planalto para protestar. “Enquanto eu for presidente, o Incra pode 
gritar aqui, ou pode gritar lá fora. Na hora de fazer acordo, tem que sentar na mesa de 
negociação e fazer o acordo que é possível fazer”, afirmou. Lula disse que, quando o 
governo federal dá aumento para uma categoria, todos passam a querer o reajuste. “A 
folha de pagamento tem um limite porque, se eu gastar tudo com folha, eu não tenho 
dinheiro para fazer o Plano Safra, para assistência técnica, para fazer os assentamentos”.

O presidente afirmou que "a negociação tem um limite: o limite do possível. 
Isso se chama democracia. E nessa coisa de negociação pode ter igual, melhor do que eu 
não tem”, afirmou. Sobre a regulamentação do direito de greve, foi lacônico: “ninguém 
pode ficar 70 dias sem trabalhar e depois receber o dia que não trabalhou”.

O ministro Guilherme Cassel, chegou a ser vaiado durante seu discurso, quando 
afirmou que houve um reforço no Incra, com a criação de 4,5 mil cargos, nomeação de 
1.800 servidores e recuperação de salários. Após a vaia, o ministro assumiu que existem 
distorções salariais entre os trabalhadores do Incra e de outras autarquias, que precisam 
ser corrigidas. “Quero aqui, mais uma vez, manifestar a disposição do nosso governo de 
iniciar já um processo de negociação, de superar esse problema, recuperar essas perdas e 
de nos encaminharmos positivamente para uma nova situação”, disse.

REMUNERAÇÃO ATUALIZADA DOS SERVIDORES DO INCRA

INCRA / OUTRAS AÇÕES  - Os servidores do INCRA-GO, 
desenvolveram diversas atividades em  atos em Brasília e, em  Goiânia, estiveram 
na Assembléia Legislativa e na Câmara de Vereadores juntamente com servidores 
do IBAMA, quando conseguiram que fossem encaminhados ao Governo Federal e 
ao Sen. Calheiros, requerimentos para abertura de negociações, apoiados pelo 
Dep. Est. Mauro Rubem e pelas Vereadoras Cidinha e Marina Santana.
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recebidos de seus eleitores, votaram 
contra a MP, que nada mais é do que a 
tentativa do governo de enfraquecer a 
gestão ambiental no país, atendendo a 
interesses imediatistas. 

O SINTSEP-GO obteve 
informações, segundo a assessoria da 
Comissão de Meio Ambiente, de que a 
ministra Marina Silva e o presidente 
substituto do IBAMA, Bazileu Neto, 
não comparecerão, alegando incom-
patibilidade de agenda. O SINTSEP-
GO traz essas informações, denunci-
ando à sociedade a falta de comprome-
timento do governo com a execução de 
um projeto de crescimento econômico 
casado com um desenvolvimento 
ambiental sustentável para o país. A 
luta dos servidores públicos federais Enquanto tramita no Senado assunto inicialmente estava marcada 
não é apenas por reposição salarial, Federal a MP 366/07 e o PLV 19/07, para terça-feira, dia 3 de julho. 
reajustes e melhores condições de contendo a proposta indecorosa do Na época de passagem das 
trabalho, e as greves e mobilizações governo Federal de fragmentar o matérias pela Câmara Federal, 161 
são nossas únicas armas contra os IBAMA, foi aprovada – pela Comis- deputados comprometidos com o 

são de Meio Ambiente do Senado – a Meio Ambiente, demonstrando ataques aos nossos direitos e às 
conquistas do povo brasileiro!Audiência Pública referente a este dignidade em relação aos votos 

“O plenário do Supremo gratificação paga em razão do outras, e as remanescentes a partir 
Tribunal Federal (STF) julgou dia efetivo exercício do cargo e de 2006, pela GDPGTAS.
19/04/07, dois Recursos Extraordi- variável conforme critérios de A decisão tomada, ao julgar 
nários – (RE) 476279 e 476390 – avaliação da instituição e do os recursos, só atinge de imediato 
dos ministros-relatores Sepúlveda servidor”. Ele invocou ainda o Art. as partes que integram as ações (no 
Pertence e Gilmar Mendes, respec- 7º da Emenda Constitucional caso específico das duas RE apenas 
tivamente, nos quais a União 41/2003, que determinou a revisão quatro servidores). É importante 
Federal contesta decisões da Turma dos proventos de aposentadoria e considerar que não será feito 
Recursal dos Juizados Especiais pensões na mesma proporção e na nenhum pagamento de atrasados 
Federais do Distrito Federal.” mesma data, sempre que se modifi- imediatamente, nem incorporações 

Sem dúvida, esta é decisão car a remuneração dos servidores nas folhas de pagamentos a 
judicial tomada mais efetiva que irá em atividades. nenhum servidor, antes que os 
beneficiar todos os servidores Mais contundente e não processos cheguem à última 
aposentados que pleitearam, na menos enfático se definiu o Minis- instância judicial. Aos quatro 
Justiça, a equiparação no pagamen- tro Gilmar Mendes, decidindo servidores listados nos RE, por se 
to de gratificações de desempenho adotar fundamentos semelhantes tratar de decisão final, serão feitos 
em relação aos servidores ativos. aos do voto de Sepúlveda Pertence. os cálculos dos atrasados desde 
Ao julgar os dois Recursos Extra- Ele declarou que havia chegado “a 2002 até junho de 2006; por se 
ordinários – nos quais a União solução idêntica à preconizada por tratar de valores que ultrapassam a 
contestava as decisões da Turma Sepúlveda Pertence, porque não RPVs, os pagamentos só deverão 
Recursal dos Juizados Especiais fosse essa a construção feita, ser feitos, via precatórios, a partir 
Federais do Distrito Federal, cujas criaríamos a possibilidade de o de 2009.
relatorias couberam aos Ministros legislador fraudar a chamada regra A decisão, no entanto, não 
Sepúlveda Pertence e Gilmar da paridade de proventos entre obriga a União a tomar como regra 
Mendes – o pleno do STF acatou os ativos e inativos”. e estender os benefícios a todos os 
argumentos por eles apresentados. A decisão do Supremo diz aposentados. Isto só irá acontecer 

O  re l a to r  Sepú lveda  respeito à gratificação de desempe- quando a maioria dos aposentados 
Pertence ponderou que a GDATA nho denominada de GDATA – e pensionistas, individualmente, ou 
foi instituída pela Lei 10.404/2002 gratificação que desde 2002 era por meio de suas associações e 
e que, de sua leitura, “percebe-se paga aos servidores da União e sindicatos, tiverem seus direitos 
claramente que se trata de uma parcialmente substituída por reconhecidos pela Justiça.

IBAMA EM GREVE: Senado Federal instala Audiência Pública
* A l g u n s  p o n t o s  d o  
discurso do Senador 
Expedido Júnior (PR-RO), 
sobre o projeto do governo, 
que cria o Instituto Chico 
M e n d e s ,  m e r e c e m  
destaque:

“Essa medida provisória dividiu o 
Ibama, criando o Instituto, sem que 
houvesse nenhum diálogo com os 
servidores. Eles estão em greve 
desde a edição dessa medida 
provisória, com o objetivo de levar o 
alerta à sociedade de que isso 
desestrutura os instrumentos de 
gestão ambiental”;

“Para que não fique nenhuma 
dúvida..., sou totalmente contrário à 
Med ida  Prov i sór ia .  Não  à  
reestruturação, mas ao formato 
como essa discussão tão importante 
para o meio ambiente está 
ocorrendo, de afogadilho, sem uma 
d i s c u s s ã o  a p ro f u n d a d a  n o  
Parlamento”.

“O Presidente da República editou o 
Decreto nº 6.100/2007, assinado em 
conjunto com a Ministra (do Meio 
Ambiente), regulamentando a 
medida provisória e inserindo 
dispositivo que permitirá ao 
presidente do Instituto Chico 
Mendes, sozinho, celebrar acordos, 
contratos e convênios visando à 
realização de seus objetivos. Como o 
Instituto está enfraquecido em seu 
quadro de pessoal, está muito claro 
que se utilizará de ONGs para 
cumprir a sua missão. Estou 
querendo dizer que são as ONGs que 
farão a gestão dos 10 bilhões de 
reais do PAC. Entendo que esse é um 
assunto muito sério para ser votado 
por este Senado de afogadilho, sem 
uma discussão aprofundada”.

*Fonte: Senado Federal

FIQUE POR DENTRO

STF abre caminho para equiparação de gratificações entre
ativos e inativos

E a greve continua.... segundo informe nº 46 do Comando Nacional de Greve foi DEFERIDO o Agravo da Liminar 
que trata do corte do ponto dos servidores, garantindo o recebimento integral das remunerações dos servidores em greve em 
todo país. Já a votação pelo Senado da MP 366/07 atual PLV 19/07 foi adiada, considerando possível a realização da 
Audiência Pública para 10/07/2007.
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 governo bem que público. Já as Fundações Estatais de significa ceder funções do Estado para “quem tem privilégio é quem está no 
tentou aprovar, em Direito Privado seriam criadas para terceiros, sustentando a incompatibili- poder, trabalhador tem direitos, e não Omeio à discussão no todas as outras atividades nas quais o dade desta política com o SUS. tem que ter vergonha de defender seus 

Conselho Nacional de Saúde, a Estado não exerce o supra-citado 
direitos”.

criação da chamada Fundação Estatal poder, tais como Saúde, Educação, Controle social
Em meio ao debate que se de Direito Privado para gerenciar a Meio Ambiente, etc. Ela afirmou que a Ainda argumentando contra a 

formou, o presidente do Conselho Saúde brasileira. No entanto, encon- proposta é uma re-elaboração da atual criação da fundação, foi lembrado 
Nacional de Saúde, Dr. Francisco trou uma barreira intransponível: a Fundação Pública de Direito Privado. também que, na prática, quase inexiste 

representação trabalhista dentro do No entanto, a representação o Controle Social da Saúde. “Nem Júnior, colocou o projeto da Fundação 
Conselho. trabalhista – porta-vozes prontos a todos os municípios do Brasil têm em votação, que foi rejeitado por 20 

A representante do Ministério defender uma Saúde pública, gratuita fundos municipais de Saúde Por que votos a 14. Representantes do governo 
do Planejamento, Valéria Bigonha, foi e de qualidade para todos, alicerçada criar outra coisa onde a coisa sequer 

tentaram ainda manipular a derrota, a porta-voz do Planalto. Disse que foi nos princípios democráticos e avança- ainda foi implantada?”, questionaram.
propondo que se continuasse o debate. encaminhada à Casa Civil um projeto dos do SUS – mostraram a incompati- Por fim, os trabalhadores 
O presidente do Conselho, no entanto, enxuto, propondo regulamentar os bilidade da proposta com os princípios afirmaram que a Secretaria de Gestão 

setores nos quais poderão ser imple- do SUS. Reforçaram que ela sequer do Ministério do Planejamento estaria disse que irá debater todos os modelos 
mentados as Fundações Estatais sem passou por discussão no Conselho assinando um atestado de incompetên- de Gestão do SUS, e não especifica-
fins lucrativos, que podem ser de Nacional de Saúde, e que não citou, em cia, colocando recursos públicos nas mente a Fundação Estatal de Direito 
direito Público ou Privado, de acordo momento algum, o modelo de gestão mãos da iniciativa privada, e que os 

Privado.
com as áreas do Estado irão adminis- adotado pelo SUS. trabalhadores têm que se defender 

Essa é, sem dúvida, uma trar. Onde houver presença do poder Contra a proposta do governo, contra este projeto, pois a Saúde é um 
vitória de todos os trabalhadores de polícia estatal (Vigilância Sanitária, foi dito ainda que, embora o modelo do direito, assim como a estabilidade de 
brasileiros. Parabéns a todos nós!por exemplo) seriam de direito SUS seja de descentralização, ela não emprego. Concluíram dizendo que 

 m i n i s t r o  d o  tar dos servidores, a ser criado negociação coletiva no serviço feito greve antes mesmo de apre-
P l a n e j a m e n t o ,  conforme dispositivo contido na público federal. O ministro ressal- sentar a pauta de reivindicações, OO r ç a m e n t o  e  Emenda 41 que alterou as regras da tou aos sindicalistas que seria então outras fazem greve contra idéias ou 

Gestão, Paulo Bernardo, disse no aposentadoria no serviço público. adequado que as duas questões propostas de governo, como o caso 
último dia 21 de junho, durante Bernardo considera que é caminhassem juntas: a regulamen- do Ibama, que está em greve contra 
audiência pública na Comissão de urgente e necessária a regulamen- tação do direito de greve e a negoci-

a Medida Provisória que criou o 
Trabalho da Câmara dos Deputa- tação da greve na administração ação coletiva. 

Instituto Chico Mendes.dos que o governo Federal irá pública para estabelecer limites aos Houve protestos de servi-
O Sintsep-GO compreende encaminhar até agosto o Projeto abusos de algumas categorias que dores em greve de algumas catego-

que, neste cenário, os planos para regulamentar a greve no ficam em greve por vários dias, às rias presentes à audiência pública 
neoliberais do governo Lula vão se serviço público. vezes meses, causando graves que têm reivindicações diversas 

Segundo Bernardo, o prejuízos à população. Segundo o como estruturação de planos de formando, marcados por estratégi-
governo pretende discutir a minuta ministro, o projeto vai definir o que carreira, reajustes salariais, entre as perversas que implicam em 
do projeto com as entidades pode ser feito e o que não pode ser outros. sucatear o setor público e institui-
sindicais de servidores, mas feito, ou seja, “ver o limite de onde Paulo Bernardo disse que o ções estratégicas como Incra, Funai 
esclareceu que, mesmo se não vai o interesse público e as campa- governo tem sido muito transpa- e Ibama, entre outros. O governo, 
houver acordo com relação às nhas reivindicatórias do setor rente na relação com os servidores 

além de reduzir direitos dos 
questões centrais, o projeto será público”. e vem mantendo negociações com 

trabalhadores e descumprir acor-enviado. Destacou que em reunião todas as categorias, mas, destacou, 
dos, não perde a eterna mania dos O ministro esteve na realizada neste ano com as entida- “não temos condições orçamentári-
governos brasileiros de ajudar os Comissão de Trabalho para falar des sindicais dos servidores e o as de fazer reajustes salariais com 
ricos a ficarem ainda mais ricos. sobre o projeto de lei de greve e o presidente da CUT, todos defende- impacto em 2007”. Segundo o 

fundo de previdência complemen- ram a institucionalização da ministro, algumas categorias têm Nunca se viu tanto cinismo!

FIQUE POR DENTRO

O governo bem que tentou...

Mas ainda não foi dessa vez!
Apesar de forte articulação do Governo, proposta de criação da Fundação Estatal de Direito Privado para gerir a Saúde brasileira é rechaçada em 

reunião do Conselho Nacional de Saúde

Enquanto isso, na democracia do governo Federal...

Bernardo: “Projeto de lei de greve será encaminhado ao
Congresso até agosto”

EXPEDIENTE
Editado sob responsabilidade da Diretoria Executiva: Presidente: Ademar Rodrigues de Souza; Vice Presidente: Izaurina Gomes Pinheiro; Secretário Geral: Vicente Gonçalves Ribeiro; Secretaria 
de Finanças: Fátima Maria de Deus; Secretaria de Organização:  Marlon Ayres Cunha; Secretaria de Imprensa, Comunicação e Promoção: Juarez Cavalcante de Albuquerque; Secretaria de 
Assuntos Jurídicos: Dorly dos Santos Candido; Secretaria de Formação Sindical e Sindicalização: Márcia Jorge; Secretaria de Estudos Sócio Econômicos: José João Batista; Secretaria de 
Aposentados e Pensionistas: Gilson de Oliveira Filho; Secretaria de Apoio ao Pessoal do Interior: Vilmar Martins da Silva; Secretaria de Articulação, Movimentos Populares e Estudantis: José 
Agamenon Borges da Fonseca. Suplentes da Diretoria Executiva: Antonio Augusto Silva; Deusina Azevedo Soares; Jose Pereira da Silva; Maria da Graça Vieira de Almeida; Pedro Gonçalves de 
Andrade; Raimundo Nonato de Miranda; Tarquinho Silvestre de Souza; Umberto Braz Rodrigues; Waine Eleine de Moraes dos Santos; Zenita Clarinda da Silva. Conselho Fiscal: Cleusa Fátima 
Batista; Deuselene Ramos de Morais; João Gomes da Silva. Suplentes do Conselho Fiscal: Antonio César Elias Cardoso; Jossair Rodrigues da Silva; Vera Aparecida Danella. Jornalista:Rodrigo N. 
Leles (GO 1224-JP).



www.sintsepgo.com.br 7

Bernardo e com deputados da bancada não foi confirmada data para um novo FUNAI SINTSEP-GO em defesa da  
do PT, ficou acertado que o dia 12 de encontro. Caso não sejam atendidos, a O Plano de Carreira Indigenis- paridade
julho próximo será publicada a greve poderá ser retomada. Uma ta, encaminhado ao Congresso, além A p a r i d a d e  e n t r e  a p o s e n t a-
primeira portaria que vem com uma assembléia para tratar do assunto de estruturar a carreira, prevê a criação dos/pensionistas/ativos, com valor da 
relação de 169 servidores e outra foi acontece na próxima segunda (9). de uma gratificação destinada aos aposentadoria igual ao último salário 
prometida publicação após 8 dias. Atrelada à reivindicação que altera a profissionais que, mesmo fora da da ativa, integra o plano de lutas do 
Será que agora sai??? Lei 8.270/91, a categoria busca Funai, desenvolvem atividades com os Sintsep-GO. A decisão histórica do 

também alteração da Lei 11.355 que índios. STF não é vitória ampla, mas é a 
estenderia o direito a 47,11% para Da reunião, ocorrida em 25 de Aconteceu na reunião da abertura de um caminho. Temos que 
servidores da Seguridade Social sem abril último – com a participação de estar atentos, mobilizados e unidos. diretoria ampliada
riscos da perda de direitos adquiridos. Celso Alberici (Diretor de Administra- Veja no encarte jurídico como cobrar Foi deliberado na reunião A Condsef alerta os servidores sobre a ção da FUNAI); Sérgio Ronaldo os seus direitos.pública do dia 22 de junho pela importância crucial de manter a (Diretor da Condsef); Frederico F. diretoria ampliada, com a participação mobilização nesse momento. “Caso a Magalhães, Francisco Sérgio Dutra, de delegados recém-eleitos, a consti- Agricultura: Servidores categoria recue agora, o governo não Thereza Chistina de Alencar Silveira, tuição de uma comissão para apurar cobram gratificação para verá motivos em atender com urgência José Maria de A. e Silva e Manoel por quais razões foram perdidos o pleito do setor”, disse Sérgio Martins da Costa Filho (membros da administrativosprazos em ações de direito reconheci- Ronaldo da Silva, diretor da Confede-Comissão Nacional dos Servidores da Acompanhada dos deputa-do.   ração que vem acompanhando as FUNAI) – se concluiu, conforme dos federais Zonta (PP-SC) e  negociações do Datasus junto ao proposição da Condsef, que os Abelardo Lupion (DEM-PR), Rescisão  de Contrato de governo. “Sem pressão muito dificil-servidores e a Confederação que vêm membros da Comissão de Agricul-mente o governo cederá”, advertiu.Prestação de Serviçosacompanhando e negociando a 

tura, a Condsef foi ao MAPA  Foi rescindido, em maio implantação da carreira devem ter 
cobrar a implantação da Gratifica-último, de comum acordo, o contrato acesso as propostas de governo Você sabia?
ção Específica de Atividade de prestação de serviços com a (esboço), para compreensão e sociali- Que saúde Pública é Inclusão 
Técnico-Administrativa Agrope-Diferencial – Comunicação em zação, e também abrir oportunidade Social? Que o SUS é a maior Política 

Design, que cuidava das atividades de cuária (GEATAA). Fruto de uma para que estes servidores venham a de Inclusão Social? Que a Reforma 
criação audiovisuais e da assessoria de participar tecnicamente da proposta de negociação concluída em 2006, a Agrária é a Melhor Política de Inclu-
comunicação impressa do Sintsep-reestruturação da FUNAI. reivindicação da categoria foi são Social? Que a Responsabilidade 
GO. Os filiados ao Sintsep-GO O Diretor da FUNAI entendeu Social pode e deve ser exercida colocada de lado pelo MPOG. O 
agradecem ao jovem empresário, que isto era possível dentro do individualmente, no dia-a-dia por cada secretário-executivo do MAPA, 
Dérich Rodrigues, pelos relevantes entendimento de que não se repassaria pessoa, inclusive no trabalho? Silas Brasileiro, afirmou que 
serviços.documentos do governo antes de uma continuará defendendo o atendi-

conclusão final, mas garantiu a Fique atento com sua saúde mento do que considera uma justa 
participação dos servidores. A base do Força da Greve Atitudes como caminhar pelo demanda da categoria. Os deputa-Sintsep-GO, aguarda notícias! É inegável a força da união e a menos 30 minutos diariamente, dos também se comprometeram a 

garra dos servidores do Iphan, Data- praticar esportes, sorrir, não fumar, defender o pleito dos administrati-sus, Incra e Ibama no Estado de Goiás Anistiados da Conab não exagerar nas bebidas alcoólicas, 
vos junto ao ministro Paulo Bernar-que, com o apoio total do Sintsep-GO, Continua a luta incansável dos manter uma alimentação saudável 
do. vêm sustentando a greve a mais de 30 anistiados da Conab-GO, encabeçada com mais frutas, legumes, verduras e 

Fonte: Condsefdias. As greves são importantes para a pelo Sintsep-GO, e coordenada pelo grãos fazem bem à saúde. Evite 
categoria. O Governo Lula deve filiado José Ferreira de Menezes também a exposição ao sol e use DRT: Plano de Carreira

(Zezinho), um dos componentes da entender que as reivindicações são protetor solar.
Comissão Nacional dos Anistiados da O ministro Carlos Luppi abriu a frutos de compromissos não cumpri-
Conab. No momento, o Sintsep-GO discussão sobre a formalização do dos. Não se pode esmorecer diante das Reuniões da Diretoria 
aguarda a portaria do MPOG a ser ameaças de cortes de ponto e de Plano de Carreira específico para os 

Ampliadaeditada conforme prazo contido no retaliações. servidores administrativos do M. 
Todas as sextas-feiras, das 15 Decreto nº 6077.  Trabalho, atendendo uma reivindica-

às 17 horas, o SINTSEP-GO, se reúne As entidades de outros ção antiga da categoria. A posição dele Datusus: Categoria dá voto com toda a diretoria ampliada para estados, juntamente com o Sindsep- foi divulgada na audiência com os de confiança a governo e discussão de pautas, deliberar assun-GO (na ocasião representado por representantes da CONDSEF realiza-
tos de interesse categoria e dar suspende greve até segundaZezinho), reuniram-se no MPOG – da no dia 19 de junho próximo passa-
encaminhamentos a resoluções e entre os dias 26 e 28 de abril último – do, oportunidade em que ele afirmou 
procedimentos. O Sintsep-GO, reabre Com a promessa do governo de que com a Dra. Mary do MP e a Dra. Maria categoricamente que uma das priori-
assim as reuniões para a participação encaminharia as demandas urgentes Lucia da Conjur/MP (além de outros dades de sua gestão será “aprovar o 
do filiado. Venha! Participe e manifes-dos servidores do Datasus se a greve companheiros da Conab-GO), Plano de Carreira dos servidores 
te suas opiniões e sugestões!fosse suspensa, a categoria decidiu, acompanhando todas as questões de administrativos do M. Trabalho”.

em assembléia nessa terça-feira, interesse dos servidores anistiados da O CONDSEF apresentou ao governo 
suspender o movimento iniciado Conab. Ficou agendado que até 15 de uma proposta formulada e aprovada 

Reforma da Previdênciaexatamente há um mês. Já sofrendo junho estaria sendo publicada uma em instâncias da categoria e espera 
com corte de ponto, os servidores O Governo Lula e seu rolo primeira portaria com o nome de 160 que as discussões futuras tenham 
solicitaram também que houvesse compressor têm pronto uma nova servidores e, num prazo de oito dias, como base exatamente este trabalho já 

desenvolvido. O ministro se compro-acordo para a devolução dos valores Reforma para Previdência. Os pontos seria publicada uma segunda portaria, 
meteu a aprofundar as discussões com descontados. Entre as reivindicações a serem atacados agora são o aumento com o nome de mais 400 servidores – 
as entidades representativas de centrais da categoria está a aprovação da idade mínima para a aposentadoria coisa que não aconteceu.

de medidas provisórias (MPs) que ANISTIADOS 2 – Caravana apoiada servidores ainda neste início do mês de e a capitalização (privatização). 
resolvam problemas como a alteração pelo Sintsep-GO, no último dia 12 de julho. O momento é importante para os Precisamos estar alertas e mobiliza-

servidores se mobilizarem para os da Lei 8.270/91. Com isso, uma abril, dia “D” para definições de dos! A rede Globo se associou a idéia 
retorno dos anistiados, 33 deles foram enfrentamentos em Brasília e partici-diferença salarial conquistada há mais de que a previdência brasileira é uma 
em caravana à Brasília reivindicar a parem das discussões. O SINTSEP-de 15 anos seria reconhecida como das mais generosas do mundo (parece 
cobrança de publicação da portaria GO, vem se preparando para essas Vencimento Básico. Uma reunião que piada né? Mas não é). Fique atento, 
prometida para o dia 15 de junho. Em jornadas e espera união da categoria haveria nesta quarta-feira entre isto é propaganda contra os direitos 
reunião da Comissão dos Anistiados para forçar o governo federal cumprir Condsef e governo envolvendo dos trabalhadores!
da Conab com o ministro Paulo questões do Datasus foi cancelada e mais este compromisso assumido.

FIQUE DE OLHO
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estaduais orientação no sentido de pelo governo. Em greve desde o dia 14 
realizar esses cálculos automatica- de maio, os servidores estão dispostos 
mente. a manter o movimento por tempo 

indeterminado. Parte do acordo já foi 
cumprido, entretanto, a reestruturação Dia 12 de junho, mais de 3 
do plano especial de cargos do setor, mil servidores na Esplanada 
que está no documento, ainda não saiu 

contra o PLP do papel. Parlamentares do PT e 
Com a participação intensa do PCdoB vêm auxiliando na intermedia-

Sintsep-GO, mais de três mil servido- ção do diálogo entre a categoria e o 
res públicos federais, de todos os governo. A intenção é que o ministro 
estados brasileiros, se reuniram na Gil converse pessoalmente com Lula 
terça-feira (12), em Brasília, para para que o presidente dê a ordem ao 
protestar contra a aprovação do PLP Planejamento para cumprir o acordo 
01 (Projeto de Lei Complementar) que firmado.
pretende limitar investimentos no Fonte: CONDSEF
setor público pelos próximos dez 
anos. Diversas categorias, em greve e 
mobilizadas, atravessaram a Esplana- Assédio Moral no Trabalho
da dos Ministérios, lembrando os 

Assédio Moral ou Violência 
prejuízos que o brasileiro terá com 

no Trabalho não é um fenômeno novo. Nesta mesma linha, no último dia 6 de atendimento público cada vez mais 
Pode-se dizer que é tão antigo quanto o Cuidado com as junho foi a vez do Mestre em História, frágil. A CONDSEF  firmou uma 
próprio trabalho. Todos nós que Prof. David Maciel analisar a situação armadilhas! agenda de negociação no Ministério 
estamos no serviço público já vimos sócio-político do país para os compa-Cuidado com as arapucas dos do Planejamento para tentar dirimir os 
isto. Mas não custa esclarecer que o nheiros do Ibama e do Incra. empréstimos anunciados na mídia e conflitos instalados. A primeira 
assédio moral no trabalho é a exposi-A partir de agosto, o Sintsep-atenção aos valores de descontos reunião aconteceu no dia 14 de junho.
ção dos trabalhadores e trabalhadoras GO realizará cursos sobre o “Capita-contidos no contracheque. Estão 
a situações humilhantes, constrange-lismo Hoje” em quatro módulos. As investindo alto porque é um grande Cultura: Condsef pede mais doras, sendo mais comuns em relações inscrições já estão abertas na Secreta-negócio para eles, e péssimo para o 
hierárquicas autoritárias e assimétri-empenho de ministro para ria de Formação Sindical.  Também trabalhador aposentado. Qualquer 
cas. O objetivo é sempre desestabilizar ocorrerão “Análises de Conjuntura” que acordo seja cumprido desconto no contracheque do trabalha-
a relação da vítima com o ambiente de (Internacional, América Latina, Brasil Nesta quarta-feira (27/06), a dor do setor público tem que ser 
trabalho e à sua organização.  e Goiás), a cada bimestre, que serão CONDSEF foi ao Ministério da autorizado por escrito. O Sintsep-GO 

Seja solidário! Se você divulgadas para toda base filiada.tem se deparado com descontos em Cultura cobrar mais empenho do 
testemunhar cenas de humilhação no favor de siglas que não se sabe, sequer, ministro Gilberto Gil para que o 
trabalho, supere seu medo. Coragem! como foi conseguido o desconto em Nova Agência Reguladora acordo firmado em 2005 com os 
Busque ajuda!  Não se isole!  folha. Fique atento e reclame seus servidores do órgão seja cumprido pode estar sendo criada

direitos! D N P M  –  N o t í c i a s  d a  
CONDSEF dão conta que mais uma 

SINTSEP-GO repudia o armadilha pode estar sendo armada 
contra o interesse da sociedade e dos ataque contra os desmontes 
servidores públicos federais. Atual-do IBAMA, INCRA e 
mente, um grupo de trabalho interno 

FUNAI do DNPM, em Brasília, discute o 
Não há dúvida nenhuma de Plano de Carreira da categoria e a 

que o Governo Lula vem preparando estrutura de uma agência reguladora. 
terreno para extinguir o IBAMA. São A princípio, se discute a criação da 
cortes no orçamento, congelamento de Agência da Produção Mineral, no 
salários dos servidores, campanhas entanto, a CONDSEF está aguardando 
tendenciosas contra a imagem do o resultado dos trabalhos deste grupo 
órgão e de seus servidores e, por para realização de uma Plenária 
último, a MP 366 que retirou atribui- Nacional com os servidores do DNPM 
ções de defesa do meio ambiente, para conhecimento e definição destas 
criando o Instituto Chico Mendes.  propostas.
Também no INCRA a desativação das 
Unidades Avançadas é um prenúncio Aposentadoria especial por 
preocupante. Mais do que nunca 

Atividade Insalubre precisamos estar unidos para estes 
Agora já está normatizado, o enfrentamentos! Estamos alertando a 

servidor que exerceu, como celetista, sociedade para os prejuízos propostos 
no serviço público, atividades insalu-na Emenda Constitucional enviada ao 
bres, penosas e perigosas no período Congresso pelo Governo Lula.
anterior à vigência da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, tem direito à 

Secretaria de Formação contagem especial de tempo de 
Sindical realiza cursos serviço para efeito de aposentadoria. 

No entanto, posterior ao advento desta Com o objetivo de qualificar 
lei, ainda falta regulamentar o art. 40, § os dirigentes sindicais, e sua base 
4º da Constituição Federal, que filiada, para melhor compreensão da 
definirá os critérios e requisitos. conjuntura atual e enfrentamento dos 

desafios colocados para o movimento Procure o Sintsep-GO para se infor-
sindical, o SINTSEP-GO realizou o mar e obter modelo de requerimento 
curso “Como Funciona a Sociedade”, a d m i n i s t r a t i v o .  S e g u n d o  a  
com a Dra. Ana Lúcia da Silva, do CONDSEF, a FUNASA estará 

encaminhando às suas coordenações Centro Popular Eldorado dos Carajás. 

À pedidos...
Devido ao grande número de consultas em relação ao cronograma de 

extensão do pagamento do percentual de reajustes relativos aos 47,11% da 
FUNASA (MP 341/06) estamos reproduzindo, novamente a tabela. Lembrando 
que o prazo de assinatura ao termo de opção da MP acabou no último dia 29 de 
junho. 

Período Parcelas % Sobre a Parcela Anterior % Acumulado 
Mar/2006 1ª 3,00 3,00 
Dez/2006 2ª 6,23 9,42 
Mar/2007 3ª 4,30 14,13 
Dez/2007 4ª 4,13 18,84 
Mar/2008 5ª 3,97 23,56 
Dez/2008 6ª 3,81 28,27 
Mar/2009 7ª 2,94 32,04 
Dez/2009 8ª 2,86 35,81 
Mar/2010 9ª 2,77 39,57 
Dez/2010 10ª 2,7 43,34 
Mar/2011 11ª 1,32 45,23 
Dez/2011 12ª 1,29 47,11 

 

A manifestação promovida no aprovaram, para o dia 9 de julho, um 
dia 12 de junho por servidores do indicativo de greve por tempo indeter-
Ministério da Saúde e suas filiadas minado. Avisado sobre o risco da 
(Funasa e Datasus), rendeu um greve que já atinge Ibama, Incra, 
encontro com representantes das Cultura, Datasus, CNEN, administra-
secretarias de Recursos Humanos e tivos das escolas universitárias e 
Assuntos Administrativos do órgão. A fiscais da Agricultura, o Governo 
CONDSEF, que representa a categoria, concordou em retomar as negociações 
solicitou a abertura de uma agenda de 

– interrompidas em agosto do ano 
negociação para tratar dos acordos 

passado - no dia 4 de julho, quando 
pendentes no setor. O ministério 

deveriam ser debatidos a criação do concordou, marcando reunião para o 
Plano de Carreira, a lotação dos dia 22.
servidores da Funasa e a publicação do Reunião essa que terminou 
decreto de Indenização de Campo, o com a cobrança de compromissos 
SINTSEP-GO novamente foi surpre-firmados pelo governo e ainda não 
endido com novo adiamento das cumpridos. Impacientes com a demora 
discussões e a nova data ainda não foi na resolução de temas já debatidos, os 

servidores da Saúde e da Funasa marcada. Fique atento!!!!

Sem reivindicações atendidas,
servidores da Saúde e Funasa podem parar


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

