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mente, pela Reforma da Previdência, dignidade! recursos para pressionar o Governo. 
em dezembro de 2003. Recuperar essa Então o que fazer? Quem tem a Um dos frutos concretos desta 
conquista é um passo estratégico para resposta? plenária foi nossa mobilização na 
compor uma nova política salarial e Marcha em Brasília, no dia 26 de Ora, uma coisa é certa. É 
para a construção de carreiras no março. Lá, nos Três Poderes, impuse- fundamental conquistarmos o apoio da 
serviço publico. mos a nossa presença. Nossa voz sociedade, mostrando a ela a nossa 

Ninguém pode negar que os chegou ao Ministério do Planejamento atual situação, nossa força e indigna-
Sindicatos gerais têm feito um esforço e aos ouvidos de uns poucos parlamen- ção, frente à situação a que chegamos: Antes de qualquer discussão, 
enorme para que os servidores públicos tares. Reiteramos, com eles, a necessi- são mais de 12 anos sem reajustes ou é preciso que todos nós tenhamos a 
fiquem em estado de alerta, quase que dade de uma política salarial justa, com ganhos reais. O que devemos fazer??? noção exata do papel do Sindicato, ou 

do que deva ser um sindicato. Pois permanentemente juntos, pressionando correção das distorções e dos dispara- Ficar em casa aguardando o Sindicato 
bem, o Sindicato somos todos nós o governo para mobilizações crescen- tes. Exigimos a paridade com faixas e fazer alguma coisa? Como é que o 
juntos, sejam aposentados, pensionis- tes. O Sintsep/GO, assim como as bandeirolas, apitaços, em meio aos sindicato vai fazer alguma coisa 
tas e companheiros que estão em plena entidades que compõem a Condsef, incômodos naturais decorrentes da sozinho, se o sindicato somos nós? 
atividade. Mas isto só é muito pouco... têm feito isto praticamente todos os saúde e da idade. Fomos recompensa- Então vamos nos mexer! Vamos iniciar 
Precisamos estar presentes na condu- dias, incansavelmente. dos. No último dia 7, demos um um grande movimento no decorrer 

Em nossa última plenária, dia ção dos nossos interesses, tratados pequeno passo que renova nossas deste mês de abril e maio, trabalhando 
pelo Sindicato. Fazer acontecer, e não esperanças em reconquistar a Paridade para realizar uma Assembléia Geral 14 de março de 2008, nós aposentados 
esperar acontecer, pois nada cai do entre Ativos, Aposentados e Pensionis- dos Aposentados para, em seguida, e pensionistas gritamos para sermos 
céu, nada se conquista sem luta. Então tas. O governo nos garantiu, em um organizarmos e estabelecermos os ouvidos, indignados com os trinta 

acordo, o aumento da pontuação de 30 nossos objetivos. vamos à luta. E, nesta luta, é necessá- pontinhos das tabelas do Plano Geral 
para 40 pontos (2008) e para 50 pontos rio recuperarmos uma das principais de Cargos do Poder Executivo (PGPE), É importante ressaltar que, na 
(a partir de 2009). Mas, se depender de conquistas perdidas pelos servidores: da Seguridade Social (Trabalho, última plenária da Condsef, o Sint-
nós, não pode e não vai ficar só nisto.a paridade entre ativos, aposentados e Previdência e Saúde, incluindo sep/GO propôs e foi aprovado um ATO 

pensionistas. Funasa), além da tabela do Incra Nós, aposentados e pensionis- NACIONAL DOS APOSENTADOS, 
acordada dias antes e também outros tas, juntos, precisamos mudar a lógica que ocorrerá em agosto deste ano, A paridade foi uma conquista 
setores. Nós conclamamos a Condsef, de tudo isso. Você sabia que nas Mesas inclusive, com a possibilidade de histórica dos trabalhadores e foi 
demais confederações, sindicatos e a de Negociações Salariais, aposentados acampamento. Venha ao Sindicato. retirada progressivamente, a partir do 
nós mesmos aposentados e pensionis- e pensionistas não têm praticamente Mas, sobretudo, participe do Sindicato. primeiro mandato de FHC. Essa 
tas para despertamos para este momen- nenhuma força? Pra começar não É a sua participação que determina o política continuou no governo Lula, 

por meio de direitos diferenciados, to do pós-CPMF, pois não queremos fazemos greves – isto é o óbvio. tamanho e o alcance das ações do 
reajustes diferenciados e, principal- esmola, queremos o que é de direito: Dispomos de pouca saúde e de poucos Sintsep/GO.

das suas co-irmãs e outras entidades de de contas mais transparente ao enviar- todos os acordos. Atos esses que o dia 23 de 
classe, mas também da sociedade como mos com antecedência para a casa dos possibilitaram a assinatura de acordos abril de 2008, N um todo, não só em nível regional, mas nossos delegados um relatório detalhado para o PGPE e a Seguridade Social, neste o SINTSEP-
também nacional, por isso SINTSEP- das nossas contas para posteriormente último também está garantido a criação GO estará completando 19 anos de 
GO, PARABÉNS A VOCÊ,  A TODOS serem apreciadas em assembléia geral. existência, e quero aproveitar esse da referida gratificação. O ato também 
E A TODAS QUE O CONSTRUÍRAM Criamos a delegacia  regional do Sintsep espaço para parabenizar a entidade e fez com que o governo desse um passo 
E O SOLIDIFICARAM! em Jataí. àqueles que a fundaram e a construíram na construção da paridade aumentando a 

Não poderia no entanto, No campo político participamos tijolo a tijolo, tanto estruturalmente pontuação nas gratificações dos aposen-
encerrar essa conversa com você caro(a)  ativamente dos movimentos paredistas como politicamente. tados e pensionistas.
filiado(a) (muitos companheiros e do INCRA, IBAMA, CULTURA e São tantos que estiveram a Entendemos que ainda existem amigos), sem falar sobre o nosso outros setores. Participamos de diversas frente de sua direção, que seria impossí-

muitas demandas, diversos setores, até a primeiro ano na gestão desta entidade. E negociações  tanto em nível regional vel nominá-los sem cometer alguma 
data em que fechávamos esse editorial digo que se fizermos um balanço, sincero como nacional, através de nossos injustiça por esquecimento, por isso 
ainda discutiam possíveis acordos, dentre e honesto,  vamos verificar que ele foi diretores e    membros de mesas e agradeço e parabenizo a todos aqueles 
eles DNIT, DNPM, FUNAI, Ciência e positivo, na medida em que procuramos comissões de negociação com o governo que nesses 19 anos deixaram sua 
Tecnologia e outros, e não descansare-dar um maior conforto e qualidade para federal e o trabalho e luta redundaram em contribuição na construção do nosso 
mos enquanto não houver efetivamente aqueles que utilizam nosso alojamento ganhos efetivos para as categorias que SINTSEP-GO, diretores, delegados, 

dotando-o inclusive de uma cozinha e representavam e representam. avanços para esses setores. No entanto, apoiadores, enfim todos aqueles que 
dos meios necessários para que a mesma Pra finalizar não podemos avaliamos que houve progressos ajudaram na mobilização dos trabalha-
funcione adequadamente. Adquirimos deixar de destacar também nossa dores, na construção de atos e movimen- significativos e que dentro deste processo 
ainda um novo veículo, modernizamos participação nos grandes atos nacionais, tos que procuravam deter a implantação o SINTSEP – GO, através de sua direção 
também a nossa área de informática em defesa do direito de greve, a favor  do de medidas contrárias aos interesses dos e seus delegados exerceu um papel de 
adquirindo novos e mais modernos veto a Emenda 03 (que retira direitos dos trabalhadores, seja do setor público ou destaque. Esperamos que essa também 
equipamentos. Rediscutimos contratos trabalhadores), destaque ainda para os privado. seja a visão dos nossos filiados. Para 
com advogados e outros prestadores de atos do dia 25 (específico da FUNASA) São dezenove anos de luta aqueles que discordam, usem nosso 
serviços. É necessário destacar que no e o ato geral do dia 26/03/08, atos que incansável e intransigente em defesa dos email, apresentem sugestões, participem 
campo jurídico procuramos dar uma tinham como bandeiras a criação da direitos dos servidores públicos federais, 

de nossas reuniões que ocorrem todas as 
maior agilidade no repasse das informa- Gratificação de Atividade de Campo, o dos movimentos sociais, da dignidade e 

quartas feiras a partir das dezessete horas. ções sendo que bimestralmente é emitido veto ao PL 248, PL 92,  a favor da respeito ao trabalhador, por isso eu os 
Contribuam, vamos fortalecer nossa um relatório com o  andamento das aprovação das Convenções 151 e 158 demais membros da direção atual 
entidade, pois assim fazendo estaremos nossas ações judiciais. Em todas as que garantem a negociação coletiva para consideramos uma honra fazer parte 
fortalecendo a luta dos trabalhadores.deste seleto grupo, que teve e tem a nossas plenárias sindicais de base os o setor público e proíbem a demissão 

PARABÉNS SINTSEP/GO E A oportunidade de estar a frente da direção advogados estão presentes para repassar imotivada na iniciativa privada. A 
TODOS AQUELES QUE FAZEM dessa entidade que, ao longo de sua informações e sanar dúvidas, adquirimos paridade entre ativos aposentados e 

existência conquistou o respeito não só um novo veículo, tornamos a prestação pensionistas e pelo cumprimento de COM QUE ELE SEJA GRANDE!

Servi or Públicod

Editorial

PARABÉNS SINTSEP-GO

Paridade: um direito que não vai cair do céu!
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Até a Emenda Constitucional nº 20/98, a mas da média das 80% maiores contri- Federal e dos Municípios, • Opção pelas regras no artigo 2º 
incluídas suas autarquias e aposentadoria era concedida para os buições pagas pelo servidor no período da EC 41/2003 
fundações, que tenha ingressado servidores diante do cumprimento do de julho de 1994 até o mês anterior ao da 

Os servidores admitidos até 16 de 
tempo de serviço que, para a aposenta- aposentadoria, o que implicará nova no serviço público até a data de dezembro de 1998 podem optar pela 
doria integral, era de 35 anos para os redução, uma vez que a média dificil- publicação desta Emenda poderá aposentadoria pelas regras previstas no 
homens e 30 anos para as mulheres. mente será igual ou superior à ultima aposentar-se com proventos artigo 2º, da Emenda Constitucional nº 
Havia ainda a possibilidade de aposenta- remuneração, haja vista a inserção de integrais, que corresponderão à 41, de 31/12/2003. 
doria proporcional aos 30 anos para os diversas vantagens salariais nos totalidade da remuneração do 

“... Art. 2º Observado o disposto no art. homens e 25 anos para as mulheres. pagamentos após o mês de julho de servidor no cargo efetivo em que 
4º da Emenda Constitucional nº 20, 1994. se der a aposentadoria, na forma Mesmo com a edição da EC 20, as 
de 15 de dezembro de 1998, é da lei, quando, observadas as aposentadorias e as pensões mantiveram Perda da paridade - A aposentadoria 
assegurado o direito de opção pela reduções de idade e tempo de a integralidade e foi mantido o princípio pelo artigo 2º, da EC 41/2003 implica, 
aposentadoria voluntária com contribuição contidas no § 5º do da paridade entre ativos e aposentados. ainda, a perda do direito à paridade, de 
proventos calculados de acordo art. 40 da Constituição Federal, modo que o servidor não terá direito a As mais importantes mudanças efetua- com o art. 40, §§ 3º e 17, da vier a preencher, cumulativamen-perceber qualquer vantagem salarial das pela EC 20 para os servidores Constituição Federal, àquele que te, as seguintes condições”:nova ou mesmo reajustes gerais de públicos foram a inserção da exigência tenha ingressado regularmente em remuneração deferidos aos servidores I - sessenta anos de idade, se de idade mínima para a aposentadoria cargo efetivo na Administração em atividade. homem, e cinqüenta e cinco anos (53 anos para homens e 48 para mulhe- Pública direta, autárquica e 

de idade, se mulher;res) e a obrigação de cumprimento de Para "compensar" esta perda, a Emenda fundacional, até a data de publica-
um pedágio para o acesso à aposentado- fala em um reajuste anual da aposenta-ção daquela Emenda...” . II - trinta e cinco anos de contribu-
ria (20% para a integral e 40% para a doria, de modo a preservar seu poder ição, se homem, e trinta anos de Neste caso, as condições seriam as 
proporcional). aquisitivo. As regras para  este reajuste, contribuição, se mulher;seguintes: entretanto, ainda não foram regulamen-Após a EC 20, foram aprovadas as III - vinte anos de efetivo exercício  tempo de contribuição: 30 anos tadas. Emendas Constitucionais - EC 41/03 e no serviço público; e (mulher) e 35 anos (homem); 47/05, promovendo novas alterações no Inclusão de gratificações - O artigo 2º 

IV - dez anos de carreira e cinco  idade mínima: 48 anos (mulher) e 53 da EC 41/2007 foi  regulamentado pela sistema previdenciário dos servidores. 
anos de efetivo exercício no cargo anos (homem); Lei nº 10.887/2004, que veio prever, Desta forma, questões como a idade do 
em que se der a aposentadoria.além das condições constitucionais já servidor, o sexo, o tempo de contribui-  10 anos no serviço público e 5 anos no 

mencionadas, que os servidores que ção, o tempo no serviço público, o Parágrafo único. Os proventos cargo em que se dará a aposentadoria; 
optarem por esta forma de aposentadoria tempo no cargo em que se dará a das aposentadorias concedidas 

 ter cumprido o pedágio de 20% do poderão optar pela inclusão, como base aposentadoria e, sobretudo, a data em conforme este artigo serão revistos na 
tempo que faltava para a aposentadoria de contribuição para fins de aplicação da que o servidor implementou as condi- mesma proporção e na mesma data, 
integral em 16/12/1998; "média" referida anteriormente, dos ções para a aposentadoria passaram a ser sempre que se modificar a remuneração 

valores das gratificações recebidas em fundamentais na definição dos critérios  o servidor que cumprir as condições dos servidores em atividade, na forma 
razão do local de trabalho e do exercício para a própria aposentadoria, forma de para a aposentadoria fixadas neste  da lei, observado o disposto no art. 37, 
de cargo de chefia ou em comissão. cálculo, aplicação ou não de redutor, artigo e que resolver permanecer em XI, da Constituição Federal.

manutenção ou não da paridade e da atividade fará jus ao  Abono de Perma- • Opção pelas regras no artigo 6º Paridade e Integralidade - Em integralidade, etc. nência, no valor igual ao da respectiva da EC 41/2003 conclusão, a vantagem da opção pelas 
contribuição (11%), até lograr a 

regras previstas no artigo 6º da EC • Regras vigentes antes da EC 20,  A Aposentadoria Integral aposentadoria; 
de 16/12/1998 41/2003 estaria no fato de que por ela possibilita que o servidor, quando de sua 

 o  valor das pensões fica limitado ao ficam mantidos os direitos à paridade aposentadoria, perceba proventos Os servidores que completaram as 
teto de benefícios  do Regime Geral de (extensão aos aposentados e pensionis-integrais que correspondam à totalidade regras para  a aposentadoria antes de 16 
Previdência Social (RGPS), administra- tas das vantagens deferidas aos servido-da remuneração do servidor no cargo de dezembro de 1998 poderão aposen-
do pelo INSS, o que hoje corresponde a res em atividade), bem como o cálculo efetivo em que se der a aposentadoria. tar-se a qualquer tempo, requerendo a 
R$ 3.038,99. Do valor que exceder a da aposentadoria toma por base a última Esta era a regra do nosso ordenamento aplicação daquelas regras. Para esses 
este montante a pensionista perceberá remuneração (integralidade), não se jurídico anterior à emenda constitucio-servidores não se aplicam (salvo opção), 
apenas 70%. aplicando média ou redutores.nal 45. Entretanto, com a alteração as regras das Emendas 20/1998, 
Redutores - Preenchidas estas condi- constitucional, esta possibilidade deixa 41/2003 e 47/2005. Curiosamente, porém, o artigo 6º 
ções, se o servidor de fato desejar se de ser a regra e passa a ser tratada como da EC 41/2003 não prevê pagamento de Esta é, na imensa maioria dos casos, a 
aposentar com a idade mínima (53 ou uma norma de transição, ou seja, apenas Abono de Permanência para quem melhor opção, de modo que o servidor 
48, conforme o caso), ou com idades aqueles que ingressaram no serviço desejar continuar trabalhando após deve fazer de tudo para alcançá-la. 
superiores a estas, sofrerá uma redução público em data anterior à publicação cumprir as exigências para a aposenta-

• Regras previstas na EC 20 de 5% a cada ano antecipado de 60 desta emenda constitucional poderão ter doria, acima listadas. Ainda assim, 
(homens) ou de 55 (mulheres). Se as o direito à aposentadoria integral, tudo porém, como o art. 2º da EC 41/2003 Os servidores que não completaram as 
condições mínimas para a aposentado- conforme o art. 6º da emenda constitu- prevê que, uma vez completadas as regras para a aposentadoria antes da 

cional 41, de 31 de dezembro de 2003, ria, acima listadas, foram preenchidas  condições ali previstas, o servidor terá edição da EC nº 20/1998, de 16 de 
in verbis:antes de 31/12/2005, este  redutor será direito ao referido Abono, não mencio-dezembro de 1998, mas o fizeram na sua 

de 3,5% a cada ano antecipado da idade nando que fica ele obrigado a se “Art. 6º Ressalvado o direito de vigência, ou seja, entre 16/12/1998 e 
de 60 ou 55. aposentar por tais regras, o Abono em opção à aposentadoria pelas 30/12/2003, podem se aposentar, a 

questão seria devido, mesmo que normas estabelecidas pelo art. 40 qualquer tempo, requerendo a aplicação Perda da integralidade  - Além desta 
posteriormente o servidor opte pela da Constituição Federal ou pelas das regras contidas na referida Emenda. redução por conta da idade em que se 
aposentadoria pelo art. 6º da EC regras estabelecidas pelo art. 2º Para esses servidores não se aplicam dará a aposentadoria, o cálculo do valor 

desta Emenda, o servidor da (salvo opção), as regras das Emendas dos proventos não parte mais da 41/2003 e não pelo art. 2º da mesma 
União, dos Estados, do Distrito Constitucionais nºs. 41/03 e 47/05. integralidade (última remuneração), Emenda.

ATENÇÃO SE VOCÊ ESTÁ PENSANDO EM SE APOSENTAR . . .
Antes de encaminhar o seu pedido de Aposentadoria ou de Abono de Permanência, você deve ter muita cautela, pois a legislação permite 
diversas opções e você poderá estar enquadrado em mais de uma opção. 

Atente também que num breve espaço de tempo, você pode vir a preencher as condições para uma outra opção que lhe traga mais benefícios. 

Esta matéria tem a pretensão de ajudar todos àqueles que pensam em se aposentar. O SINTSEP-GO faz o seu papel de alertar para as 
principais regras de Aposentadoria para os servidores públicos federais, mas procure em seu órgão, a área de Recursos Humanos que além 
estar bem aparelhada e capacitada tem o dever de orientá-lo para uma melhor opção. Peça informações.

Veja aqui o que o SINTSEP-GO selecionou para você entender as opções de aposentadoria após as Emendas Constitucionais 20, 41 e 47.
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cumprimento de carência para a Pelas regras permanentes, o servidor que valor da sua contribuição previdenciária • Opção pelas regras no 
completar as condições para a aposenta-aquisição da qualidade de segurado do até completar as exigências para artigo 3º da EC 47/2005 
doria mas opte por permanecer em INSS. aposentadoria compulsória contidas no 

 Além das alternativas anteriores, os 
atividade fará jus ao  Abono de Perma- § 1º II (aposentadoria compulsória).Paridade - Neste caso, porém, o servidores admitidos até 16 de dezem-
nência, no valor da contribuição Assim, o servidor que, após a EC nº servidor perde totalmente o direito à bro de 1998 podem, ainda, optar pela 
respectivamente devida. 41/03, implemente todos os requisitos "paridade", submetendo-se às regras aposentadoria segundo as regras 

para aposentar-se voluntariamente com Cabe lembrar que as novas regras para a aposentadoria previstas no RGPS, previstas no artigo 3º da EC 47, de 
proventos integrais e mesmo assim permanentes prevêem que, a partir da como o mínimo de 30 anos de contribui-5/7/2005. 
decida permanecer em atividade, fará regulamentação do regime de previdên-ção (mulher) e 35 anos (homem), sendo 

“...Art. 3º Ressalvado o direito de “jus” ao abono de permanência, pelo cia complementar, a União, os Estados, seus proventos calculados mediante a 
opção à aposentadoria pelas menos até completar 70 anos de idade, o Distrito Federal e os Municípios aplicação dos parâmetros do INSS, tais 
normas estabelecidas pelo art. 40 quando sairá pela compulsória.poderão estabelecer "teto" para as como o chamado "fator previdenciário".
da Constituição Federal ou pelas 

aposentadorias, igual ao do RGPS, que 2º Hipótese - A prevista no art. 2º, § 5º regras estabelecidas pelos arts. 2º e 
Evidentemente que tal opção implica vigora a partir de 1º março 2008 com da EC nº 41/03, que estabelece que o 6º da Emenda Constitucional nº 41, 
conhecer, antes, qual seria o valor do valor de R$ 3.038,99, sendo que o valor servidor de que trata este artigo, que de 2003, o servidor da União, dos 
provento, de modo a compará-lo com os excedente ficaria a cargo desta previ- tenha completado as exigências para Estados, do Distrito Federal e dos 
valores dos proventos segundo as dência complementar. aposentadoria voluntária estabelecidas Municípios,  incluídas suas 
diversas opções de aposentadoria pelo no caput, e que opte por permanecer em Aposentadoria compulsóriaautarquias e fundações, que tenha 
Regime Próprio de Previdência dos atividade, fará “jus” ao um abono de ingressado no serviço público até A previsão da Aposentadoria compulsó-Servidores Federais. permanência equivalente ao valor da 16 de dezembro de 1998 poderá ria está contida apenas nas regras sua contribuição previdenciária até aposentar-se com proventos • Novas regras permanentes para permanentes, e é de 70 anos para completar as exigências para aposenta-integrais, desde que preencha, servidores públicos homens e mulheres, caso em que os doria compulsória contidas no art. 40, § cumulativamente, as seguintes proventos serão calculados proporcio-Aplicáveis aos servidores que ingressa- 1º, II, da CF/88. condições...: nalmente ao tempo de contribuição. ram no serviço público a partir de 1º de 

Aqui, estamos tratando da primeira Portanto, não espere a aposentadoria Neste caso, as condições são: janeiro de 2004, ou para os que ingressa-
regra de transição da EC nº 41/03. compulsória, ou você terá perdas. ram antes desta data, mas venham a  tempo de contribuição: 30 anos Assim, o servidor que ingressou em Aposente-se antes!optar pela aposentadoria pelas novas (mulher) e 35 anos (homem); cargo efetivo até 16/12/98 (data de regras permanentes, as seguintes Aposentadoria por invalidez publicação da EC nº 20), e implementou  idade mínima: 55 anos (mulher) e 60 condições para a aposentadoria são 
os requisitos elencados no caput do art. A previsão da Aposentadoria por anos (homem); previstas na Constituição:
2º da EC nº 41/03, terá direito a perceber invalidez está contida apenas nas regras  25 anos de serviço público, 15 anos na · tempo de contribuição: 30 anos permanentes, e ocorrerá com proventos o abono de permanência, desde que carreira e 5 anos no cargo em que se (mulher) e 35 anos (homem); proporcionais ao tempo de contribuição, permaneça na ativa, pelo menos até que dará a aposentadoria;

exceto se esta invalidez for decorrente implemente a idade de 70 anos, quando · idade mínima: 55 anos (mulher) e 60 
 O tratamento a ser dispensado às de acidente em serviço, moléstia sairá compulsoriamente.anos (homem); 
pensões, nesta hipótese, não contém profissional ou doenças graves, contagi- 3º Hipótese - A prevista no art. 3º, § 1º · 10 anos de serviço público e 5 anos no texto expresso, sendo de inferir que será osas ou incuráveis, na forma da lei. da EC nº 41/03, que estabelece que o cargo em que se dará a aposentadoria; adotado o mesmo critério das outras 

servidor de que trata este artigo opte por • Alguns esclarecimentos sobre opções, ou seja, o valor das pensões · o  valor das pensões fica limitado ao permanecer em atividade tendo comple-Abono de Permanênciadeve ficar limitado ao teto de benefícios teto de benefícios do Regime Geral de tado as exigências para aposentadoria 
do Regime Geral de Previdência Social Previdência Social (RGPS), administra- O abono de permanência foi instituído voluntária e que conte com, no mínimo, 
(RGPS), administrado pelo INSS, o que do pelo INSS, o que hoje corresponde a pela Emenda Constitucional nº 41/03, e 25 anos de contribuição, se mulher, ou 
hoje corresponde a R$ 3.038,99. Do R$ 3.038,99. Do valor que exceder este consiste no pagamento do valor 30 anos de contribuição, se homem, fará 
valor  que exceder este montante a montante a pensionista perceberá apenas equivalente ao da contribuição do jus ao abono de permanência equiva-
pensionista perceberá apenas 70%. 70%. servidor para a previdência social, a fim lente ao valor da sua contribuição 

de neutralizá-la. Aqui, ao contrário da Idade Mínima - Em conclusão, previdenciária até completar as exigên-Aposentadoria por idade - Fica 
isenção prevista na Emenda Constituci-podemos dizer que a vantagem da opção cias para aposentadoria compulsória mantida, ainda, a alternativa de aposen-
onal nº 20/98, o servidor continua pelas regras contidas nesta Emenda contidas no art. 40, § 1º, II, da CF/88.tadoria por idade, desde que cumpridos 
contribuindo para o regime próprio de (principalmente se comparadas às 65 anos (homens) ou 60 anos (mulhe- Aqui, são duas as condições exigidas na previdência a qual está vinculado, previstas nos artigos 2º e 6º da EC res), caso em que esta será concedida lei. O abono de permanência será cabendo ao Tesouro pagar-lhe o abono 41/2003) está no fato de que o servidor proporcionalmente. assegurado a todos os servidores que no mesmo valor da contribuição. Como não fica obrigado a esperar até comple- tenham cumprido os requisitos para a Cálculo pela média - Além disso, o o próprio nome diz, o abono é um tar 60 anos (homem) ou 55 (mulher) aposentador ia  vo luntár ia  a té  cálculo do valor dos proventos não bônus,  já que há ganho na remuneração para aposentar-se, uma vez que, para 31.12.2003, data de publicação da EC nº partirá mais da integralidade (última do servidor. cada ano de contribuição a maior que 30 41/03, o que corresponde a aposentar-se remuneração), mas da média das 80% (mulher) ou 35 (homem), o servidor terá O abono de permanência tem duplo na forma do texto original da CF/88, ou maiores contribuições pagas pelo reduzido 1 (um) ano da exigência de objetivo: do texto emendado pela EC nº 20/98; e servidor no período da sua posse até o idade mínima de 55 anos (mulher) ou 60 que contem, ainda, com 30 anos de mês anterior ao da aposentadoria, o que a) Incentivar o servidor que anos (homem). contribuição, se homem; ou 25 anos de implicará, provavelmente, e uma implementou os requisitos para 

Paridade - Além disso, ao aposentar-se contribuição, se mulher; desde que importante redução salarial, uma vez aposentar-se a permanecer na ativa, pelo 
pelo artigo 3º da EC 47/2005, o servidor permaneçam trabalhando e, pelo menos, que a média dificilmente será igual ou menos até a compulsória;
mantém o direito à "paridade" com os até o implemento da idade de 70 anos, superior à última remuneração, haja b) Promover maior economia ao servidores em atividade, assim como o quando sairá pela compulsória. Vale a vista ser normal a inserção de diversas Governo que, com a permanência do ressalva de que as duas condições cálculo da sua aposentadoria toma por vantagens salariais nos contra-recibos de servidor na ativa, consegue postergar no devem ser atendidas conjuntamente. base a última remuneração (integralida- pagamento dos servidores durante suas tempo a despesa de pagar proventos a Portanto, se um determinado servidor do de), não se aplicando a média das vidas laborais. este e remuneração ao que o substituirá. sexo masculino implementou os contribuições pagas entre julho de 1994 

Paridade - A aposentadoria pelas novas  requisitos para a aposentadoria voluntá-e o mês anterior ao da aposentadoria. •  Hipóteses legalmente previstasregras permanentes, além disso, implica, ria com proventos proporcionais ao • Opção pela aposentadoria pelo ainda, a perda do direito à paridade, de O abono será devido aos servidores tempo de contribuição, antes de 
RGPS (INSS) modo que o servidor não terá direito a públicos em três situações distintas: 31/12/03, mas que tenha menos de 30 

perceber vantagem salarial nova ou Se todas as alternativas anteriores não se 1º Hipótese - A prevista no art. 40, § 19 anos de contribuição, não fará “jus” ao 
mesmo reajustes gerais de remuneração mostrarem satisfatórias para o servidor, da CF/88, que estabelece que o servidor abono de permanência. 
deferidos aos servidores em atividade. este pode ainda optar por levar todo o de que trata este artigo que tenha O inverso também é verdadeiro. Se uma 

seu tempo de contribuição para o Para "compensar" esta perda, a Emenda completado as exigências para aposen- servidora que complete 25 anos de 
Regime Geral de Previdência Social fala em um reajuste anual da aposenta- tadoria voluntária estabelecidas no § 1º, contribuição após 1º/01/04, e que não 

tinha direito a aposentadoria voluntária (RGPS), para o que basta fazer a doria, de modo a preservar seu poder III, a (aposentadoria voluntária com 
até 31/12/03 (proporcional ou integral), inscrição no INSS e pedir a averbação aquisitivo. As regras para  este reajuste, proventos integrais), e que opte por 
também não terá direito ao da certidão obtida do seu órgão de entretanto, ainda não foram regulamen- permanecer em atividade fará jus a um abono de 

tadas. recursos humanos, não sendo exigido o . equivalente ao permanênciaabono de permanência
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590,00”, contou. engolir a quebra da paridade. 
O presidente do Sintsep/GO, No Congresso, servidores 

apesar de otimista com o caminho das acompanharam o lançamento da 
negociações, advertiu. “Precisamos campanha em defesa da aprovação das 
continuar mobilizados. O que vai Convenções 151 e 158 da OIT. 
garantir que os acordos realmente sejam 
cumpridos e que obtenhamos vitórias Audiência pública
em outras bandeiras de luta – que são 

A atividade foi finalizada com 
chaves – como a paridade, o retorno da 

Audiência Pública no auditório Nereu 
data-base, a implantação das mesas de 

Ramos que, segundo Ademar, foi negociação e o direito de greve, será a 
importante para defender agilidade na nossa união”.
votação da MP que deve seguir para o SEGURIDADE E PGPE – 
Congresso até o final deste mês. Muitos Outra boa notícia trazida pelo sindicalis-
parlamentares foram ao auditório ta foi a assinatura do acordo entre o 
manifestar apoio às pautas de interesse governo e os trabalhadores da carreira da 
dos servidores públicos. Vários deputa-Seguridade Social e do PGPE. “Conse-
dos lembraram dos projetos que guimos que eles fossem assinados ainda 
tramitam na Câmara e no Senado e que na noite do dia 25”, informou Ademar.
põe em risco direitos dos servidores 
públicos. Entre os exemplos foram Marcha pela Esplanada
citados os projetos que defendem Parte da caravana do Sint-
limitações ao direito de greve, ameaçam Foram nove ônibus e sete vans, inclusão de todos os servidores na sep/GO, que chegou a Brasília no dia 25, 

mais de 600 pessoas. Esse foi o respectiva gratificação. “Infelizmente, a estabilidade dos servidores e propõe a dormiu na Capital, para participar da 
quantitativo de trabalhadores – cerca de cinco mil servidores – em todo criação da Previdência Complementar grande marcha do dia 26. Mais de cinco 
anistiados, aposentados, servidores – o Brasil – ficaram fora. Ela veio apenas 
que o Sintsep/GO levou à Brasília, nos para agentes e guardas. No entanto, já 
dias 25 e 26 de março, para participa- foram marcadas novas reuniões no 
rem das manifestações,  junto à Ministério da Saúde para a inclusão 
Condsef, sindicatos estaduais, CUT, desses trabalhadores, e para tratar de 
CNTSS e inúmeras outras entidades outros assuntos, como plano de carreira, 
que se juntaram à luta dos trabalhado- auxílio-alimentação, etc. 
res. Representantes de 22 estados 

Durante os dois dias, foram participaram da atividade que reabriu as 
duas atividades. A primeira, do dia 25, negociações com a Funasa, especial-
girou em torno dos servidores da mente no tocante aos estados de Goiás, 
Funasa, que reivindicavam a implanta- Maranhão, Tocantins, Amazonas e 
ção da GACEN, em lugar da Indeniza- Bahia. “Em todos eles, os trabalhadores 
ção de Campo. Participaram cerca de tiveram a indenização cortada desde o 
dois mil servidores,  600 só de Goiás. mês passado”, disse Ademar. 
“Nesta questão, fomos bem sucedidos. O presidente do Sintsep/GO foi 
Trouxemos de Brasília a minuta de ainda um dos responsáveis por passar a 
criação da GACEN da mesa da todos os trabalhadores o resultado de 
presidência da Funasa, literalmente”, uma reunião entre o Chefe de RH da 
comemorou o presidente Ademar Presidência da Funasa, Adalberto 
Rodrigues. “Ainda mais porque o Fulgêncio e o coordenador do órgão em 
Sintsep/GO foi praticamente o pai da Goiás, Rui Gomide, ocorrida na manhã 
idéia. Nós é que propusemos a realiza- do dia 26. “Juntamente com companhei-
ção desta atividade, do dia 25, durante a ros do Sindsep/PA, da Condsef, da 
reunião do Conselho de Entidades da CNTSS, CUT e várias outras entidades, 

para o setor público. mil trabalhadores, de 22 estados, Condsef”, lembrou. tivemos a oportunidade de repassar a 
Além da CUT e Condsef, tomaram conta da Esplanada dos Além disso, durante o ato, os todos as linhas gerais do que será a 

participaram das atividades desta quinta Ministérios, reivindicando do governo trabalhadores reivindicaram também a futura GACEN, que terá o valor de R$ 
a CNTSS, Fasubra Sindical, Proifes, Lula o cumprimento de bandeiras 

históricas. CNTE, Fenajufe, Unacom, Unafisco 
Sindical, Sinal, Sinait e Sinasempu.Após concentração em frente à 

Catedral, os trabalhadores pararam   em Plenária da Condsef
frente ao Ministério do Planejamento, Ao final da Audiência Pública, 
onde pronunciaram defesas  de bandei- o Sintsep/GO realizou assembléia e 
ras trabalhistas como paridade, data- foram eleitos nove delegados e um 
base, mesa de negociação, redução da observador, que participaram da 
jornada de trabalho e direito de greve. Plenária da Condsef, na manhã do dia 

A atividade seguiu da Esplana- 27. Entre as propostas da delegação 
da para o Congresso, e deu seu recado. acatadas em nível nacional, estão: 
Os servidores mostraram que, apesar de 

-A criação de  comissão para formular 
algumas categorias terem conquistado 

proposta técnica de inclusão dos 
pequenos avanços e garantido reestrutu-

servidores da Funasa não contemplados ração de tabelas salariais com reajustes 
com a GACEN;escalonados, outros acordos ainda 
-Realização de encontro nacional dos precisam ser garantidos e muitas 
Aposentados, com ato específico em reivindicações seguem na ordem do dia. 
prol da paridade;Com excelente participação, os aposen-
-Realização de Assembléias nos estados, tados da base da Condsef foram 
com servidores da Funasa que ficaram destaque e também mostraram ao 
fora da GACEN para se  mobilizarem.governo que não estão dispostos a 

Nos dias 25 e 26, Brasília foi NOSSA! 

Presidente do Sintsep/GO, Ademar Rodrigues, destaca protagonismo da
entidade nas manifestações nacionais dos dias 25 e 26

Mais de 5 mil servidores marcham na Esplanada dos Ministérios para forçar negociações

Mobilização em frente ao Ministério do Planejamento

Passeata na Praça Três Poderes

Marcha Brasília: companheiros do Sintsep-Go mobilizando com co-irmãos



Plenária  e Assembléia de Prestação de Contas em 14/03/08, com a presença
do Contador, Secretária de Finanças e Cons.Fiscais João Gomes e Deuselene.

Foto: Juarez Cavalcante
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Durante os meses de fevereiro e aposentados para plenária. Foi quando 
surgiu a idéia de reunirmos todos para as março, a direção do Sintsep/GO 
atividades nacionais que foram promovi-percorreu vários municípios do Estado 
das em Brasília dos dias 25 (Funasa) e 26 mobilizando os servidores públicos 
de março”, esclarece Gilson Filho, federais para discutirem o que poderia 
secretário para Assuntos dos Aposenta-ser feito diante do corte da então 
dos e Pensionistas do Sintsep/GO. chamada “indenização de campo” 

(Funasa). Além disso, estava em O resultado dessa mobilização 
andamento o início do processo de surgiria pouco tempo depois, com a 
negociação do governo com os servido- elevação dos pontos da gratificação de 
res, um assunto que deveria ser urgente- desempenho para os aposentados: 40 
mente discutido. pontos agora, em 2008, e 50 pontos em 

2009. “O retorno da paridade nunca 
deixou de fazer parte das diretrizes de 
luta do Sintsep/GO“, disse na época o 
presidente do Sintsep/GO.

Outro  encaminhamento,  
também resultado da participação dos mão, a minuta da proposta da hoje 
aposentados na plenária, foi a proposta denominada Gacen”, disse Ademar, ao 
levada pelo Sintsep/GO à direção da descrever as diversas reuniões e audiên-
Condsef para a realização de um Ato cias do Sintsep/GO e do deputado 
Nacional dos Aposentados. “A direção e Estadual Mauro Rubem (PT) com os 
todas as entidades estaduais aprovaram a dirigentes da Funasa e do Planejamento 
realização do ato, que deverá ocorrer no em Goiânia e Brasília.
mês de agosto. Embora tenhamos tido 

aprovar as contas da entidade no período Dando continuidade à questão 
de 01 de agosto a 31 de dezembro de dos servidores da Funasa, o Sintsep/GO 
2007.promoveu no dia 07 de março, em 

parceria com o deputado Estadual A atividade, no entanto, não 
Mauro Rubem (PT), uma Audiência ficou apenas nisso. Foi feita uma análise 
Pública, na qual foi discutida o que seria de conjuntura que contextualizou as 
a futura Gacen, e que contou com a informações que foram repassadas aos 

trabalhadores acerca da negociação do participação do Chefe de Recursos 
governo com os diversos órgãos da Humanos da Presidência da Funasa, 
administração federal (tabelas), das Adalberto Fulgêncio.
diretrizes de luta do sindicato junto à base Após a audiência, no dia 14 de 
e do andamento dos vários processos março – uma quase sexta-feira 13 – 
jurídicos movidos pelo Sintsep/GO.centenas de servidores compareceram à 
GacenPlenária do Sindicato dos Trabalhadores Aposentados

do Serviço Público Federal no Estado de avanços, neste ato vamos continuar Uma das primeiras intervenções da Outro destaque da plenária ficou 
Goiás (Sintsep/GO), no auditório do exigindo a paridade, a volta da data-base diretoria do Sintsep/GO durante o evento por conta da participação dos aposenta-
Colégio Emmanuel, Setor Sul de e a negociação coletiva, entre outras foi feita por seu presidente, Ademar dos. “Conseguimos mobilizar uma 
Goiânia, com o objetivo principal de questões”, afirmou Gilson.Rodrigues. “Nós trouxemos, em primeira grande quantidade de servidores 

Nos bastidores da luta

Como foi construída a participação do Sintsep/GO
nas manifestações dos dias 25 e 26, em Brasília

- 07/03/2008, Audiência Pública na Câmara Municipal de Goiânia, com a presença do
Sr.  Adalberto Fulgêncio, Coordenador de Recursos Humanos e servidores da Funasa.

Sintsep-GO na marcha do dia 26/03/2008: calçado ou descalço, o importante a participar!

distribuídos em 88 anexos. A Casa Civil Bernardo, anunciou o envio do plano na 
forma de MP. A disputa política travada analisará item por item, por isso não há 
entre partidos da base aliada e a oposição data prevista para o envio ao Congresso. 
na Câmara dos Deputados, no entanto, confirmada pelos companheiros José Apesar de ter sido enviado na forma de O Ministério do Planejamento 
atrasou o processo e obrigou o governo a Milton e Gilberto, da Condsef, que PL, o pacote pode ser facilmente mandou, no último dia 23, à Casa Civil, o modificar a formatação inicial. No 

reafirmaram que os aumentos serão convertido em Medida Provisória-MP, Projeto de Lei-PL que autoriza reajustes e entanto, é necessário ficarmos alertas e  
retroativos ao mês de março. caso haja determinação política para isso.reestruturações de carreira para cerca de mobilizados até que o governo cumpra os 

O texto tem 212 artigos 800 mil servidores federais. A notícia foi Em março, o ministro Paulo acordos assinados.

A Marcha do dia 26/03/2008, com presença de mais de 500 companheiros 
do Sintsep-Go, contou com presença marcante dos  aposentados e pensionistas 
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IBAMA apenas as reivindicações do setor serão seu recadastramento: este procedimento garantiu uma importante vitória: o 
debatidas. Apesar das negociações precisa ser feito todos os anos, no mês aumento nos reajustes de mais de 300 No último dia 16, a Condsef esteve 
continuarem, o governo informou que de aniversário do servidor. Caso isso mil aposentados e pensionistas. Um reunida no MPOG, onde recebeu a 
não deve haver espaço este ano para não aconteça, o pagamento pode ser proposta de reajuste do governo para a aditivo incluído nas propostas para 
viabilizar a reestruturação do órgão. A suspenso. O MS está preparando uma tabela remuneratória dos servidores do Seguridade Social (Previdência, Saúde e 
Condsef, no entanto, segue cobrando o cartilha explicativa sobre o tema.Ibama. Após debate da proposta nos Trabalho) e PGPE (Plano Geral de 
atendimento das demandas emergenciais estados entre os servidores, a categoria Intoxicados da Funasa Cargos do Poder Executivo) fez o valor da categoria.volta ao MPOG para apresentar um Governo garante que vai convocar uma da gratificação fixa saltar de 30 para 50 

parecer ao governo. O Sintsep/GO já Arquivo Nacional, Planejamento e comissão temática de Saúde do Trabalho pontos. Em 2008, serão garantidos 40 
marcou a data da Assembléia dos ANAP para debater soluções que atendam as pontos retroativos a 1º de março. A partir servidores. Os servidores dos respectivos órgãos demandas desses servidores. A expectati- de 2009, aposentados e pensionistas 

aguardam resposta definitiva do MPOG va é de que sejam garantidos exames DNIT passam a receber os 50 pontos fixos. 
sobre a possibilidade de extensão da periódicos, atendimento e assistência No último dia 11, servidores do DNIT, 

INCRA GSISTE – gratificação específica que a necessária aos doentes. Segundo a juntamente com diretores da Condsef, se 
categoria luta para que seja concedida a Condsef, há evidências de que o A posse de um novo superintendente do reuniram com no MPOG, e saíram 
todos os servidores que atuam direta- problema se agravou nos estados do insatisfeitos. A categoria reagiu quando o Incra em Goiás traz boas expectativas 
mente em órgãos centrais de sistema. Pará, Tocantins e Maranhão. Sintsep/GO Planejamento apresentou uma proposta aos trabalhadores do órgão. “Esperamos 
Hoje, alguns servidores têm direito a esta avisa aos servidores da Funasa em Goiás de tabela salarial que contrariava todo o que seja um tratamento bem mais 
gratificação enquanto outros que que permaneçam vigilantes: qualquer processo de negociações anteriores. humano, profissional e respeitoso com os 
trabalham em áreas semelhantes não a sintoma procura a Assessoria Jurídica do Pontos que já haviam sido debatidos e servidores do que o que foi promovido recebem, o que gera uma disparidade Sintsep-GO.acordados entre os servidores do DNIT e por seu antecessor”, torcem os servidores interna que motiva a luta pela extensão o governo foram deixados de lado. AGU da pasta.da GSISTE. Segundo a SRH, técnicos do Tabelas remuneratórias diferenciadas, Sintsep/GO e Condsef cobraram do 
MPOG estão levantando o impacto um dos principais itens questionados pela HFA: acordo fechado na íntegragoverno apresentação de uma proposta 
orçamentário necessário para atender a categoria, foram novamente apresenta- Governo garantiu aos servidores do de reestruturação de tabela salarial para 
demanda. A expectativa de que uma das. Tentando superar o impasse, o os servidores administrativos da Advoca- Hospital das Forças Armadas (HFA) que reunião – marcada para ocorrer até final governo apresentou uma outra proposta, cia-Geral da União (AGU) – processo o termo de compromisso assinado em de abril – traga avanços nas negociações.desta vez com tabela unificada. O este que se arrasta desde 2005. As novembro do ano passado será cumprido 

problema foi que está proposta era a Mesa Setorial da Saúde entidades reclamam que o processo de na íntegra. Com isso, mais um setor da mesma já rejeitada em dezembro de Depois de um ano e meio sem discutir negociação empacou no Planejamento. base da Condsef firma acordo contendo 2007. O Sintsep/GO aconselha os reivindicações e soluções para problemas Representantes da SRH admitem que reajustes. Além de estabelecer parâme-trabalhadores a se manterem atentos e do setor, governo e entidades representa- ainda não houve condições de apresentar 
tros para a estruturação do Plano de mobilizados. "Pode sair uma reunião tivas dos servidores do MS, incluindo uma proposta e informaram que estão 
Carreiras e Cargos do órgão, o acordo com o governo a qualquer momento", Funasa, se reuniram no último dia 16, aguardando uma reunião com dirigentes 
assegura a criação das carreiras Médica, adverte o presidente Ademar Rodrigues. marcando a retomada da Mesa Setorial da AGU para debater o assunto. A 
de Suporte às Atividades Médico-de Negociação da Saúde. O Sintsep/GO expectativa é que em uma próxima Administrativos da Agricultura
Hospitares, Especialista em Atividades e a Condsef – que participa da mesa –, reunião – a ser confirmada pelo Planeja-A Condsef esteve no MAPA no último 
Hospitalares e de Técnico Administrativo esperam que a volta das negociações mento – o governo apresente uma dia 09 de abril, onde voltou a cobrar a 

consigam superar a série de demandas proposta concreta para que a categoria Hospitalar. O acordo garante ainda a intervenção  em favor do atendimento 
acumuladas no período em que as analise em assembléias. criação de novas carreiras e cargos para das reivindicações dos servidores 
reuniões estiveram suspensas. preenchimento por concurso público. Os administrativos do órgão. Deputados Imprensa Nacional 

valores referentes à reestruturação das federais integrantes da Frente Parlamen- GACEN I Na última reunião com o governo, a 
tar da Agropecuária - que apóia a tabelas remuneratórias são retroativos a Durante a reunião da Mesa, um grupo de categoria – que esperava avançar nas 
reivindicação da categoria - acompanha- 1º de março deste ano.servidores fez vigília do lado de fora, em negociações –recebeu do MPOG a 
ram a Condsef ao encontro. O objetivo frente ao MS, com o objetivo de mesma proposta de tabela salarial que C&T: categoria analisa propostafoi retomar as negociações que viam pressionar o governo para que cerca de 5 havia sido rejeitada no último encontro 

O Ministério do Planejamento apresen-acontecendo para criação de uma mil trabalhadores que atuam no combate na Secretaria de Recursos Humanos. A 
tou, no último dia 10, uma proposta de gratificação específica capaz de dar fim e controle a endemias sejam incluídos na Condsef afirmou que a categoria não 

às distorções salariais que existem, tabela remuneratória para os servidores proposta da Gacen, em substituição à deve aceitar nenhuma proposta que traga 
atualmente, no ministério. A Condsef do Ministério da Ciência e Tecnologia indenização de campo. Na reunião, a menos que 16% de aumento na remune-
pediu que fosse agendada uma reunião (C&T). As negociações, no entanto, Condsef apresentou proposta que ração. A proposta não cobre sequer a 
no Planejamento para que servidores e assegura a extensão da Gacen a esses inflação prevista pelo governo para os parecem não estar próximas do fim. 
governo pudessem continuar a discutir servidores. Proposta esta que, poucos próximos três anos. O MPOG confirmou Entidades filiadas à Condsef estão 
uma solução para atender a reivindicação dias depois, também foi defendida na também a criação de um grupo de realizando assembléias nos estados, para 
da categoria. Casa Civil pelas entidades: Sintsep/GO, trabalho (GT) para discutir a criação de avaliar a tabela apresentada. Existem 

Condsef e CUT. Resultado: enquanto a um plano de carreira para a Imprensa Fiscais Agropecuários ainda muitas dúvidas entre os servidores 
inclusão não ocorre, o governo se Nacional.Uma ação ajuizada pelo Sintsep/GO sobre os valores da tabela, e também comprometeu a estudar saídas paliativas Fazendáriosgarantiu um aumento de 30% aos fiscais sobre a política remuneratória que o até o próximo encontro, no início de agropecuários aposentados do Ministério Servidores administrativos do Ministério governo adotou para elaborar a proposta. maio.da Agricultura. De acordo com o da Fazenda (MF) conseguiram acertar, Na última reunião, o próprio Planeja-
GACEN IIpresidente do Sintsep-GO, Ademar em reunião no Planejamento, os detalhes mento admitiu que divergências internas 

Rodrigues de Souza, a ação foi movida Em Goiás, reunião entre o Sintsep/GO e do acordo que garante a reestruturação da do próprio governo estavam travando a para garantir aos fiscais (inativos e o Coordenador Regional da Funasa no tabela salarial do setor. O governo 
construção de uma proposta para os pensionistas) a incorporação da GDAFA Estado, Rui Gomide, garante bom concordou com as alterações solicitadas 
servidores da C&T.(Gratificação de Atividade de Fiscaliza- resultado aos trabalhadores: a indeniza- pela Confederação que colocam o 

ção Agropecuária), concedida pelo ção de campo continuará a ser paga até Vencimento Básico (VB) da categoria Eleições na Capesesp
governo, há sete anos, apenas aos que a Gacen passe a vigorar, ou por um como principal elemento do contrache- Atenção servidores da Funasa, estão em 
servidores ativos do órgão. “Como são prazo máximo de dois meses. O compro- que. Assim como em outros acordos, os curso as eleições para a nova direção da 
aposentadorias antigas, eles têm assegu- misso vale para os agentes e guardas de impactos financeiros para os fazendários Caixa de Pecúlios, Assistência e Previ-rado o direito à paridade”, afirmou endemias, bem como para os motoristas serão escalonados. A primeira parcela de 

dência dos Servidores da Fundação Ademar. que efetivamente estiverem realizando reajuste incide em julho deste ano. As 
Serviços de Saúde Pública (Capesesp). atividades de combate a dengue. Para demais serão implantadas em julho de Departamento do Fundo de Marinha Para participar da votação, que ocorre no definir ou verificar quem fará jus as 2009 e julho de 2010.Mercante (DFMM)
dia 12 de maio (segunda-feira), das 8h30 referidas indenizações - e posteriormente Mais próximos da paridadeTambém no dia 16, na mesma reunião no às 16h30, o associado deverá estar com a à GACEN - será criada uma comissão MPOG, trabalhadores da Marinha A pressão para que o direito à paridade 

para analisar e fiscalizar o merecimento carteira de Identidade e a carteira do seja reconhecido e garantido aos Mercante pediram agilidade nas 
das mesmas. Capesaúde. As três chapas que partici-servidores públicos gerou resultados no negociações envolvendo os pleitos do 

pam do pleito são: O Campo em Ação: Aposentados e pensionistas do Min. processo de negociação com o governo. setor como o debate sobre a criação de 
Unidos Venceremos (Chapa 1); Novo Saúde A marcha do dia 26 de março, que reuniu um plano especial de cargos ou uma 
Empreendedorismo (Chapa 2) e HSA – Sintsep/GO alerta aos aposentados e Sintsep/GO, Condsef e CUT, além de gratificação específica para a categoria. 
Honestidade, Segurança e Aprimora-pensionistas que devem buscar o setor de diversas entidades do setor público, e O MPOG deve confirmar uma nova 
mento (Chapa 3).Recursos Humanos do MS para realizar levou mais de 5 mil à Esplanada, reunião para o próximo dia 29, onde 

FIQUE DE OLH    ...
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No dia 15 de abril,a Diretoria disse o presidente do Sintsep/GO, ção Nacional dos Servidores da Funai) solicitou a instalação de uma agenda 
do Sintsep/GO se dirigiu à sede da emergencial capaz de concluir essas Ademar Rodrigues. participavam da reunião, cujo resultado 
Funai em Goiás, onde foi realizada selou a reabertura das negociações para negociações em até trinta dias. O 
Assembléia com os trabalhadores para criar o Plano de Cargos e Carreira primeiro encontro foi marcado para o E o resultado do protesto foi 
tratar da interrupção, por parte do Indigenista (PCCIn). próximo dia 29, terça-feira. Na oportu-“positivo”, avaliou Ademar. Enquanto governo, das negociações referentes ao nidade, os servidores devem apresentar cerca de 100 servidores participavam da Plano de Carreira Indigenista (PCI). 

sua proposta ao governo. Uma outra vigília, representantes da Secretaria de Por enquanto, a SRH está “Uma das nossas ações foi enviar de 
reunião deve ser marcada em seguida Recursos Humanos (SRH) do Ministé- considerando superada a discussão Goiás uma caravana com 24 servidores 
para que o governo apresente seu rio do Planejamento, Condsef (Confede- sobre estrutura remuneratória. Com isso, à Brasília no dia 17 de abril (quarta-
parecer. A expectativa é de que na ração dos Trabalhadores no Serviço os servidores da Funai seguem lotados feira), que se integrou aos companhei-

Público Federal), Comissão Nacional de no PGPE até que as negociações do terceira reunião os pontos de consenso ros da Funai-DF em um protesto em 
sejam firmados. Servidores da Funai e Ansef (Associa- PCCIn sejam encerradas. A categoria frente ao Ministério do Planejamento”, 

FUNAI

DNPM
Servidores do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) paralisaram suas atividades, em Goiânia, no último dia 15 de abril em protesto 
à atitude do governo, que não retomou as negociações salariais com os servidores do órgão. Utilizando carro de som, o Sintsep/GO e a associação 
dos servidores fizeram um ato político em frente a sede do departamento, conclamando os trabalhadores a se manterem atentos e mobilizados. 
Esta situação deverá ser discutida pelos servidores do DNPM em plenária nacional convocada pela Condsef, marcada para o dia 09 de maio, em 
Brasília.

Dia 15 de abril, se constituiu em marco da luta dos servidores do DNPM/GO.

Servidores da Funai apoiados pelo Sintsep-GO, se deslocaram no último dia 15 ao MPOG para pressionar a retomada de negociações do PCCIn

Foto: Sindsep-DF
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lutas dos trabalhadores ainda na época 

do governo FHC, quando os ex-

servidores ocuparam a sede do órgão 

em Goiás, exigindo o retorno. "Nós 

não vamos descansar até que o último 

servidor seja readmitido", disse ela.

E, de fato, é o que tem ocorri-

do. Toda a diretoria do Sintsep/GO 

tem acompanhado o assunto, sistema-

ticamente. Viagens à Brasília e 

telefonemas são periódicos, a fim de 

garantir o retorno de todos os ex-

servidores do órgão em Goiás. Confira 

abaixo os nomes dos servidores em 

Goiás que já foram reintegrados:

Adailce Eva de Oliveira

Canuto Lopes da Cruz

Donizete Carvalho

Eduardo Wagner Ungarelli

Eliana Fernandes Ferreira

Fábio Jacinto Pereira

José Ferreira da Cruz Filho

Lindomar Alves França

Márcia Helena Barbosa Pires Borges

Marlene Moreira Rocha

Mauro Benedito da Silva

Mauro Neves de Souza

Nilson Faria da Costa

Ruth Dias de Souza

Sérgio DgelbartUma história de luta, perseve- dos e anistiados, que só agora – em para 345, em nível nacional.
rança e, sobretudo, de coragem. Assim 2008 – vêem a resposta de quase duas Em reunião dos anistiados Valéria Cristina Ishio Ferreira
pode ser definida a saga dos trabalha- décadas de luta. organizada pelo Sintsep/GO, ainda no Adelino Lima Carvalho 
dores efetivos que, no ano de 1994, Entre os meses de janeiro e início do mês de fevereiro, o clima era (redirecionado para o Dnit)
durante o governo do então presidente abril, o governo Federal já publicou de angústia e apreensão. Muitos Almir Alves Rego (redirecionado 
Fernando Collor de Melo, foram quatro portarias (06, 07, 29 e 30/2008) companheiros e companheiras, 

para o Incra)
perseguidos e demitidos de forma determinando o retorno de 246 ansiosos por terem seus nomes 

Celi Barbosa de Oliveira arbitrária e ilegal. Dezoito anos depois anistiados da Conab em todo o Brasil. publicados e refazer suas vidas, 
(redirecionado para o Incra)da perseguição política daquele Deles, 21 pertencentes ao órgão em lotaram o auditório do sindicato a fim 
Edmilson Divino Pires momento aos servidores federais, a Goiás. No entanto, ao serem conside- de ouvir esclarecimentos sobre a tão 
(redirecionado para a PRT – 18ª R)história caiu no esquecimento da rados todos os órgãos que tiveram esperada reintegração.

grande população. No entanto, esteve servidores anistiados (Serpro, CBTU, Na ocasião, a diretora do Lílian Zupelli (redirecionado para o 
sempre viva na memória dos demiti- Sudeco e Sudesul), o número sobe Sintsep/GO, Márcia Jorge lembrou as Incra)

Conab

Quando o retorno não é apenas um mito

Em clima de apreensão, festa e muita comoção, dezenas de trabalhadores anistiados da Conab lotaram o auditório da sede do Sintsep-GO em reunião sobre retorno dos anistiados

Mobilização de anistiados da base do Sintsep-GO em frente ao Congresso Nacional
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Indignação: Servidores denunciam
falta de condições de trabalho na SRTE/GO

Servidores da DRT/GO, mobilizados por melhores condições de trabalho.

Presidente da ASMITEGO José Roberto e a Diretora do SINTSEP-GO
Fátima de Deus em entrevista à emissora de rádio

Diretora do SINTSEP-GO Marcia Jorge ao lado do Presidente da ASMITEGO José Roberto,
faz discurso pela melhoria das condições de trabalho, respeito e dignidade na DRT/GO

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 responsável: Rodrigo N. Leles (GO 1224-JP). Impressão: L.L. Gráfica e Editora Ltda. Tiragem: 5.000 exemplares.

Servidores da Superintendên- tendências, apenas aumentou suas 
cia Regional do Trabalho e Emprego atribuições, agravando a preocupação 
no Estado de Goiás – SRTE/GO dos servidores quanto a qualidade dos 
(antiga DRT-GO), fizeram paralisação serviços prestados. Desde então, 
temporária de suas atividades, a partir ocorre sobrecarga de trabalho, déficit 
de decisão retirada em várias Assem- no quadro de servidores e falta de 
bléias com o Sintsep/GO. Foi um ato equipamentos, que inviabilizam 
público, no qual os trabalhadores qualquer tentativa de melhoria e 
distribuíram panfletos de alerta à 

dignidade no atendimento ao cidadão.
população sobre o porquê do protesto. 
"Há muito convivemos e lutamos 
contra o desmantelamento de nossa Reivindicações
instituição, que pouco a pouco vem 

Há muito tempo os servidores sendo minada em suas condições de 
das DRT's convivem e lutam contra o atendimento ao público com a falta de 
desmantelamento das Superintendên-infra-estrutura desta superintendên-
cias, Agências e Gerencias Regionais cia, que conta apenas e tão somente 

com sua força de trabalho escassa, –estruturas que, pouco a pouco, têm 
insatisfeita e cansada do descaso do sido minadas em suas condições de 
governo Federal", descreve o atendimento ao público. Ao mesmo 
documento produzido pelos trabalha- tempo, Governos Estaduais recebem 
dores. recursos da própria União, e assumem 

as funções e atribuições do Ministério Durante a paralisação, os 
do Trabalho e Emprego, com seus trabalhadores exigiram melhores 
Vapt Vupt's e SINE's eficientes, com condições de trabalho, para atender 

suficientemente à demanda do órgão. pessoal uniformizado, mesas padroni-
"Estamos preocupados com a zadas de atendimento, computadores 
qualidade dos nossos serviços, uma novos – uma afronta direta às Superin-
vez que a sobrecarga de trabalho, o tendências Regionais que pouco 
déficit do nosso quadro de servidores possuem em infra-estrutura, contando 
e a falta de equipamentos – tais como apenas e tão somente com sua força de 
computadores, aparelhos de fax, trabalho escassa, insastifeita e 
impressoras, papel e até canetas – 

cansada do descaso do governo 
inviabilizam qualquer tentativa de 

Federal.
melhoria e dignidade no atendimento 

O Sintsep/GO tem levado as desta superintendência", afirmam. 
inúmeras reivindicações dos servido-Outra reivindicação dos 
res e da população à Superintendên-trabalhadores é referente à implanta-
cia, que assumiu para os trabalhadores ção do Plano de Cargos e Salários para 
– em documento oficial – as várias os servidores do Ministério do 
deficiências do órgão referentes às Trabalho e Emprego. "Há muitos anos 
condições de trabalho. No entanto, o se encontra em discussão o plano de 

cargos e salários dos servidores, fato documento é finalizado com promes-
que se configura como um entrave sas de esforços no sentido de “moder-
para a administração, que necessita nizar e equipar esta Superintendência 
de funcionários produtivos e motiva- com móveis padronizados, criação de 
dos, pois o trabalhador devidamente espaço para convivência dos servido-
compensado por seu trabalho produz res, centro de treinamento, qualifica-
muito mais e melhor", finaliza o ção através de cursos à distância e 
documento. presencial”, informa o ofício.

Em Goiás, este foi o pontapé No entanto, a maior cobrança do 
inicial do movimento nacional 

Sintsep/GO, da Condsef e dos 
referendado na Carta de Minas, 

trabalhadores – o plano de carreira 
durante o 1º Encontro Nacional de 

com os respectivos benefícios – não S e r v i d o r e s  T é c n i c o -
foi tratada pela Superintendência. Administrativos do MTE em luta 
“Estamos apenas esperando a finali-pela Reestruturação da Carreira, 
zação desses acordos entre os traba-em setembro de 2007, por melhoria 
lhadores e governo para buscarmos a das condições de trabalho nos 
negociação destes pontos para os unidades em todo país.  O Decreto n.º 
servidores das SRTEs”, afirma a 6.341, de 3 de janeiro de 2008, que 
diretoria do sindicato.converteu as delegacias em superin-
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especialmente nas áreas fins. Nas áreas “O Sintsep/GO teve um 
meio você pode até encontrar algumas papel fundamental nes- relações, como cargos administrativos, 
por exemplo, onde você tem muita sas conquistas...”
igualdade. Agora, nas áreas fins, você 

Rodrigo N. Leles
tem muita diferenciação.

A frase acima é de Gilberto Sintsep-Go - Mas se você levar para o 
Jorge Cordeiro – secretário Administra- campo da graduação tem uma certa 
tivo Adjunto da Condsef, titular da mesa uniformidade, terceiro grau, pós 
de negociação do Ministério da Saúde e graduado, especializado, etc...
também participante das audiências do 

Gilberto Cordeiro - Exatamente por aí. Governo Federal com todas as catego-
Em cima da graduação você garante a rias de servidores federais – referente 
graduação no plano de carreira, numa aos acordos assinados entre o governo e 
tabela específica para isso. Agora, a os servidores públicos federais. Em 
tabela salarial não. Essa nós defendemos entrevista ao Jornal do Sintsep/GO ele 
que seja uma única tabela, onde estejam discorre sobre temas controversos: 
todos os trabalhadores: servidores do avalia o real ganho dos acordos entre 
INSS, da Saúde, do Trabalho, da governo e trabalhadores, os avanços na 
Fazenda, da Cultura, e assim por diante. questão dos aposentados, a política das 
No entanto, uma política de governo, que gratificações, as divisões no movimento 
vem desde o anterior, e se acirrou ainda e a possível perda da estabilidade dos 
mais neste governo, foi essa de ter tabelas servidores públicos. “Hoje nós temos 
diferenciadas, ditas como carreira. No que correr atrás para retirar do 
nosso entendimento, essas tabelas Congresso Nacional o projeto que diz 
dividiram o conjunto dos trabalhadores desempenho. Manteve também a quebra diferente de dizer que os servidores que respeito à demissão dos trabalhado-
que, nesse contexto, têm lutado para trabalham internamente têm o mesmo da paridade, mesmo aumentando a res”, alerta. Leia e mergulhe no 
melhorar os seus salários. pontuação dos aposentados para 50 universo de quem participa, por dentro, direito. A Condsef defende que essa 

pontos a partir de 2009 – o que para mim, das negociações entre os interesses dos gratificação contemple os servidores Sintsep-Go - Do ponto de vista do 
trabalhadores, e o governo Federal. mesmo não sendo o ideal, não deixa de que estão no campo. Agora, como fazer governo, ficou mais fácil então negociar 

ser uma vitória, um avanço positivo –, isso? A Condsef está fazendo uma com os trabalhadores divididos?
mas mantém a política da quebra da avaliação jurídica, vamos fazer uma Sintsep-Go - Gilberto, qual o balanço Gilberto Cordeiro - Lógico, para o paridade. Hoje nós temos que correr atrás exposição de motivos jurídicos, técnicos geral da Condsef sobre os acordos já governo é melhor. Hoje o governo pode para retirar do Congresso Nacional o e políticos, pra justificar que a saída fechados – ou em vias de fechamento – chegar para o setor da AGU, por exemplo projeto que diz respeito à demissão dos desses servidores, do campo, vai ser entre o Governo e os trabalhadores? – que é um setor pequeno – e falar: 'com trabalhadores. É importante estarmos muito mais prejuízo para o governo. vocês, eu só vou negociar o ano que vem'. Gilberto Cordeiro - Bom, a Condsef frisando isso, aquele projeto – da época Porque, ao retirar esses servidores, ele Já com a Saúde, Previdência e Trabalho, tem um balanço positivo. Embora nós do Fernando Henrique – continua lá. vai ter que repassar mais recursos para os tenhamos uma crítica em relação às que têm 200 mil trabalhadores, ele pode 

Estados e municípios, para fazer avaliações de desempenho, e a Condsef falar diferente. Se você levar em Sintsep-Go  - Então a estabilidade já é contratação. Principalmente neste coloca isso bem claro, é uma política “de consideração, o setor Saúde, Previdência outro ponto ameaçado... contexto de aumento de casos das governo”, que nós estamos tentando e Trabalho estava num processo de Gilberto Cordeiro - Exatamente. Então doenças endêmicas como a dengue no quebrar, no intuito de que acabe essa negociação desde o ano passado. Eles nós esperamos que o governo retire o Rio de Janeiro e em Goiás, por exemplo. diferenciação nas gratificações referen- sequer fizeram greve, e o governo está mais rápido possível esse projeto de lá. E em Goiás, para atingir Brasília é um tes aos trabalhadores. Agora, o venci- apontando aumento para esses servido- Mas, quando ele diz que a política dele é pulo. Brasília está dentro de Goiás e, aqui mento básico dos servidores, nessas res. Então existe uma diferenciação continuar com as gratificações de na Capital federal, 70% da mão de obra últimas negociações, tem sido mais muito grande. O governo sabe jogar as desempenho... e nós não estamos falando que faz atividade de campo são desvia-valorizado – isso é que é importante. peças do tabuleiro do jeito que ele que somos contra a avaliação de desem- dos de função, ou seja, só temos 30% do Além disso, a busca de reestruturação entende, do jeito que ele quer. penho. Só não concordamos que ela seja contingente de agentes de saúde e das tabelas salariais, objetivando a de cunho demissional, mas que esteja guardas de endemias. Com qual o Sintsep-Go - Entre os acordos já feitos, aproximação do vencimento básico dos presente no plano de carreira, como recurso do GDF vai contratar pessoas, ou em negociação, é possível avaliar os servidores entre todas as tabelas do aspecto referente à formação profissio- em menos de uma semana, para realizar que foram mais vantajosos e menos serviço público, também é uma questão nal. Formação. Desempenho não pode essas atividades? Com qual formação? vantajosos para os servidores, ou foi importante. Isso porque é tese da ser para, simplesmente, dar aumento Esses servidores da Funasa estão aí há algo meio uniforme?Condsef, todo mundo já conhece, que é a salarial. E é isso que o governo tem mais de 20 anos, tem vários cursos, são tabela única. Sempre foi esse o objetivo Gilberto Cordeiro - Não, o governo utilizado, fazendo com que haja uma preparados e aperfeiçoados constante-da Condsef, embora haja bastante uniformizou tudo. Ele dividiu em diferença entre os trabalhadores, mente para fazer esse trabalho. O resistência entre os setores fora da parcelas, de 2008 a 2010, algumas principalmente entre os ativos e os governo Federal gastou recursos em um Condsef, e inclusive na nossa própria tabelas chegando inclusive a 2011. É companheiros aposentados. programa que ele denominou Profor-base. claro que, como já existe uma diferencia-
mar, atingindo principalmente os ção salarial anterior nas tabelas, não tem Sintsep-Go  - Em relação à Funasa, o 
servidores de campo, de nível auxiliar e Sintsep-Go - Essas resistências existem como uniformiza-las da noite para o dia. governo apresentou recentemente a 
intermediário, e formou esses trabalha-por quê? Por exemplo, você pega uma tabela da minuta de criação da GACEN. Embora 
dores. Hoje, muitos têm o diploma dado Gilberto Cordeiro - Alguns companhe- Ciência e Tecnologia, para você unifor- ela não atinja todos os servidores, sua 
pelo próprio governo, dizendo que são iros entendem que, com a tabela mizar com a tabela da Previdência e da criação consolida uma luta que ocorre 
aptos a trabalhar em atividade de campo. específica, é mais fácil serem conquista- Saúde, é brincadeira... não tem como. A praticamente desde a criação da 
No entanto, o contra-cheque deles saí dos mais aumentos. E, no entendimento Cultura teve um avanço muito grande Funasa. É intenção da Condsef conven-
como Agente Administrativo, mas a nosso, é mais difícil. Até porque, tendo nesses últimos anos, estando hoje acima cer o governo a estendê-la a todos os 
atividade que ele desempenha hoje não é uma tabela única, você consegue da do PGPE e da Seguridade. Então é servidores do órgão? De que forma?
mais essa, ele é agente de endemias. mobilizar mais, ter um entendimento muito difícil, mas as tabelas que se Gilberto Cordeiro - Primeiro, temos 
Além disso, eles sabem também melhor da isonomia entre os trabalhado- aproximam mais – PGPE e Seguridade –, que dizer que essa proposta partiu dos 
trabalhar de escola em escola, dando res, e apaga esse costume, essa posição eles têm maior número de trabalhadores, trabalhadores. Desde 1990, quando nós 
orientação educacional na área da Saúde. dos servidores de dizer que um é melhor é menor o salário, mas se aproximaram fizemos uma greve histórica, com os 
São preparados para fazer vacinação. do que o outro. Para a Condsef não tem mais. Eu acho que a busca nossa é de ter trabalhadores da Funasa que vinham da 
Então, esses servidores têm toda uma essa diferenciação, todos os servidores uma tabela única. Se nós conseguirmos Sucam, Fundação CESP e DataSUS, e 
formação. É inadmissível que o governo, são iguais no Serviço Público. Portanto, isso, melhora e muito – não só para os conseguimos um acordo que criou a 
da noite para o dia, tire uma mão-de-obra nós precisamos ter a tabela única, agora, sindicatos gerais – como também para os indenização de campo. Desde aquela 
qualificada – num momento delicado – e plano de carreira é diferente. Quanto a trabalhadores. época nós lutamos pela incorporação da 
apenas repasse recursos para os estados e isso, a Condsef entende que é preciso ter indenização de campo, que se tornou 
municípios. E, cá entre nós, o governo Sintsep-Go  - Partindo de uma análise as diretrizes de plano de carreira, como uma pauta de reivindicação da categoria 
não faz concurso para esses servidores há mais política e menos pragmática, houve um 'guarda-chuva', e dentro desse em torno de uma gratificação. E essa 
anos. Eles são considerados os 'últimos mais avanços ou retrocessos nesses 'guarda-chuva' você tem planos de proposta da Condsef sempre contemplou 

acordos? dos moicanos'. Vai morrendo, vai carreiras diferenciados, ou seja, do a inclusão de todos os que fazem 
vagando, acabam as vagas, até terminar. Do ponto de vista Ministério da Saúde, do Ministério do Gilberto Cordeiro - atividade de campo. Tanto é que a 
Terminou o último, não vai ter mais político e ideológico não houve avanço Trabalho, porque são atividades proposta original que a Condsef encami-
trabalhador de atividade de campo, vai nenhum.  O governo simplesmente diferenciadas. Um servidor do Ministé- nhou para o governo, na mesa de 
ser só município e estado. Além disso, pegou as tabelas que eles tinham e rio da Saúde não tem as mesmas negociação, incluía todos os trabalhado-
porque o governo vai pegar cinco milmanteve a política da gratificação de atividades que um do Trabalho, res que fazem atividade de campo. É 

Entrevista: Gilberto Jorge Cordeiro - Secretário Administrativo Adjunto da Condsef

...quanto a isso, a Condsef 
entende que é preciso ter as 
diretrizes de plano de carreira 
como um guarda-chuvas...
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trabalhadores – em nível nacional – e companheiros da ativa muitas vezes se ida para 50 pontos não é qualquer coisa, nós sempre falamos que iria ter problema, 
prejudicá-los agora, depois que já esquecem que amanhã vão estar aposen- tem que ser avaliada. Porque hoje, por porque eles não tinham preparo para lidar 
dedicaram toda uma vida à população tados. exemplo, um servidor da DRT ou da com saúde indígena. Eu acho que a 
brasileira? Funasa, eles têm 60 pontos fixos. Estão Condsef tem que chamar um encontro 

Sintsep-Go  - Até agora, o governo tem buscando, com essa gratificação, prova- nacional dos trabalhadores da Funai, 
Sintsep-Go  - Retomando a questão dos discutido apenas tabelas, e tanto a velmente vai ficar em torno de 80, então a imediatamente, fazer um debate claro 
acordos, até que ponto os interesses dos Condsef quanto o Sintsep/GO tem diferença não é tão grande assim, podendo entre os trabalhadores, e organizar o 
servidores aposentados foram garanti- buscado voltar o foco da discussão para ficar fixo. Então o aposentado saiu de um movimento para ir a luta. Igual o Ministé-
dos? a estruturação das carreiras. Existe uma patamar de 30 e está chegando a 50. E olha rio da Fazenda, o governo apresentou 

perspectiva de que isso tenha início após Gilberto Cordeiro - Muito pouco. Os que esse não foi um avanço conseguido uma proposta, vai criar a carreira deles, 
a conclusão de todo esse processo de aposentados estão sendo prejudicados há com grandes mobilizações, não teve mas em compensação, a tabela da 
acordos, ou são coisas distintas, indepen-muito tempo. Mas você tem que analisar greve, não teve nada. Fazenda é a mais baixa, mais baixa até 
dentes?os dois lados. No pragmatismo, de você que a do PGPE. Ou seja, é um plano para 

Sintsep-Go  - Teve a participação do ato olhar o contra-cheque, o aposentado hoje Gilberto Cordeiro - Olha, existe essa que os servidores não aceitem. No meu 
em Brasília, no dia 26 de março, cuja – se você pegar o aumento do vencimen- perspectiva. O governo colocou isso em modo de entender, o governo não quer 
idéia de unificar os aposentados partiu do to básico, o da gratificação de desempe- uma mesa de negociação. Ele frisou pra tirar a Fazenda e os servidores da Funai 
Sintsep/GO né...nho e o tempo de serviço dele, que é o gente que queria fechar o mais rápido do PGPE. A Condsef está tentando, 

anuênio – tem um ganho salarial bom. possível os acordos, as tabelas, pra Gilberto Cordeiro - O Sintsep/GO teve tentando... mas o governo está colocando 
Não é o necessário, mas no pragmatismo, começar a discutir as diretrizes de plano um papel fundamental nessa conquista, empecilhos.
houve aumento salarial para o aposenta- de carreira, que estão engavetadas lá há especialmente na questão do calendário. 

Sintsep-Go  - E o que determina que do. Agora, os aposentados, nessa um tempão. Isso o governo colocou Nós defendemos isso aqui na direção da 
servidores de alguns órgãos tenham negociação, ficaram bem abaixo dos oficialmente para todas as entidades. Condsef, logo após nós virmos da plenária 
plano de carreira ou tabelas próprias, e ativos. Por exemplo, na Funasa nós Agora, se vai cumprir ou não, é um outro de vocês lá em Goiás – onde foi sugerida 
outros fiquem nos mais gerais, como o tentamos a todo custo manter a Gacen detalhe. Caminhando nesse rumo, a essa participação em massa dos aposenta-
PGPE, por exemplo?para os aposentados. Aposentados de um Condsef já começou uma batalha a dos –, a direção encampou e nós consegui-
Gilberto Cordeiro - Olha, o que ano atrás que tiveram que se aposentar caminho da ascensão funcional. Nós já mos trazer os companheiros de fora. 
determina primeiro é a mobilização dos porque essa gratificação não saía, deliberamos, a Condsef é favorável à Então, essas atividades ocorridas aqui em 
trabalhadores. Segundo, que o governo esperou a vida toda... Então, o aposenta- ascensão, mas com critérios. Porque se Brasília foram fundamentais para que nós 
atendeu apenas a alguns setores, ainda na do está sempre perdendo. Então, nessa não tiver critérios vem o trem da alegria, e conseguíssemos melhorar a situação dos 
época do Fernando Henrique. A criação negociação, mesmo considerando os isso nós não queremos. Esse debate com o aposentados. Logicamente ainda não é 
da carreira da Seguridade foi um dos ganhos obtidos, que nós já falamos, eles governo vai se dar neste segundo aquilo que nós queremos, mas houve um 
últimos atos do governo FHC, em 2002, e ganharam muito pouco. Eu acho que o momento, e vão entrar dois debates que avanço, e nós temos que dizer isso. E olha 
depois o governo Lula deu continuidade que falta para os aposentados é um eu considero importantes: esse e o dos que eu sou extremamente crítico a esse 
em outros setores. Agora, o que está reconhecimento maior do governo benefícios. Os benefícios são o auxílio- governo, mas graças à mobilização e o 
determinando essa posição do governo, perante aqueles que deram a vida toda alimentação, plano de saúde, saúde movimento, quer queiram ou não, houve 
no nosso entendimento, é que ele quer ter para o serviço público. Não é só questão complementar, aposentadoria especial, avanço na luta dos aposentados.
uma carreira mais voltada para a área salarial não, mas direitos básicos que os insalubridade, e assim por diante. É um 

Sintsep-Go - No seu ponto de vista, por administrativa, que ele considera o aposentados não têm, e que o governo leque grande de discussões, que o 
que o Governo rejeitou a criação do PGPE. Aqueles setores que saíram do poderia ter dado mais atenção a eles. servidor sempre está cobrando das 
Plano de Carreira Indigenista? PGPE como o Incra, o Ibama (na época entidades sindicais. Os companheiros da 

Sintsep-Go  - E nem sempre os servido- Gilberto Cordeiro - Olha, eu não do Fernando Henrique), a Seguridade, Funasa, que trabalham com Saúde, os da 
res ativos participam dessa defesa dos acompanho a negociação direta dos estão determinando a consolidação de Ciência e Tecnologia, que mexem com 
aposentados né... companheiros da Funai. Mas o que uma política que também foi implantada Raios-X e outros equipamentos, por 
Gilberto Cordeiro - É, o governo aconteceu, no meu modo de ver, o na Central Única dos Trabalhadores, que exemplo, têm direito à aposentadoria 
conseguiu fazer isso. Quando ele criou a governo puxou o tapete dos companheiros são os ramos de atividade. Se você olhar especial, só que na área federal não está 
lógica da gratificação de desempenho, da Funai. O Lula foi para a televisão e hoje a estrutura dentro da CUT, você vai regulamentada – ta lá na lei 8.112, mas 
ele dividiu. Porque, se você pegar um falou que teria que haver uma carreira ver que ela é igualzinha, por ramos de não está regulamentada.
órgão que não tem a gratificação de indigenista, que isso seria prioridade do atividade. A Funai, Fazenda, Minas e 

Sintsep-Go  - Na sua opinião, a quebra desempenho, tipo AGU, a gratificação lá governo, que abriu um processo de Energia, Comunicação, Transporte, 
da paridade é passível de ser revertida? A é paritária. Se você pegar os servidores negociação com os companheiros da Relações Exteriores, todos esses órgãos e 
vitória obtida pelos trabalhadores da das universidades federais, os adminis- Funai. Nós montamos um mesa de ministérios estão no ramo da Administra-
Seguridade Social e do PGPE (que trativos, lá não têm quebra da paridade. negociação, montamos todo o projeto, ção Pública. Posso até estar errado, mas 
tiveram aumento na gratificação fixa de Então não tem aquela guerra entre criamos comissão, fizemos tudo o que tem um pensamento político dentro do 
30 para 50 pontos, dez em 2008 e dez em governo de que estes setores não devem aposentados e servidores ativos. Agora, tinha que ser feito. Agora o governo, 
2009) testemunham o início dessa sair do PGPE, e de transformar o PGPE na grande maioria dos órgãos, especial- simplesmente, puxou o tapete dos 
possibilidade? numa carreira, pegando só as áreas que mente na base da Condsef, acaba companheiros. Ora essa, o governo tem 

eles consideram mais administrativas. acontecendo isso. Ou seja, quando você Gilberto Cordeiro - Eu acho que sim, o que manter aquilo que foi acordado com 
Um equívoco na minha opinião. Porque faz uma assembléia para decidir se vai governo está abrindo um pouco o flanco. os trabalhadores da Funai, criar um plano 
Funai, Fazenda, etc. todos eles tem áreas aceitar a proposta do governo, ou não, Até porque ele perdeu no Supremo de carreira específico para as atividades 
de atividades bem específicas. Eu acho mesmo prejudicando o aposentado, os Tribunal Federal, onde cerca de seis deles – que não são feitas de qualquer 
que a maneira adequada era fazer o plano servidores deixam bem claro: 'nós vamos servidores ganharam o direito à paridade, modo, em qualquer lugar. Tratar da 
de carreira por Ministério, mas a tabela querer o nosso agora, e a gente corre atrás e nos sindicatos nós estamos tendo questão indígena, com pressupostos de 
sim, essa tem que ser única. Porque aí, do deles depois'. É isso que tem aconteci- vitórias na Justiça em relação à paridade. ação totalmente diferenciados no aspecto 
quando um perder, todos perdem, e todos do. Agora, com tabela única não acontece Então o governo está vendo que está cultural, é muito diferente de outros 
nós vamos ter que entrar na greve juntos isso, porque aí todo mundo vai ganhar perdendo no Judiciário, está mantendo a órgãos. Quando eles tiraram a saúde 
para garantir o nosso aumento.igual, e não tem essa diferenciação. Os política, mas está abrindo espaços. Essa indígena da Funai e levaram para a Funasa 

DENGUE MATA!O QUE VOCÊ VAI FAZER? VAI DEIXAR UM 
FAMILIAR SEU MORRER PARA TOMAR UMA 
POSIÇÃO? ACORDE! ENQUANTO É TEMPO 
FAÇA A SUA PARTE, DEXE DE CULPÁR OS 

OUTROS. AJUDE A CONTROLAR ESTE 
INSETO. COMO? 

 PELO 
MENOS UMA VEZ POR SEMANA, NESTE 
ATO VOCÊ PODE ESTAR EVITANDO QUE 

AS PESSOAS FIQUEM DOENTES, 
INCLUSIVE VOCÊ.

“É MUITO FÁCIL É SÓ 
ELIMINAR OS DEPÓSITOS QUE ACUMULAM 
ÁGUA, TANTO NO SUA RESIDÊNCIA COMO 

NO SEU LOCAL DE TRABALHO”
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