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Sintsep-GO, 20 anos de luta em 
defesa da classe trabalhadora!

No último dia 23 de 
abril, tivemos a oportu-
nidade de comemorar 20 

anos da fundação do nosso que-
rido Sintsep-GO, estando à frente 
de sua direção. Compreendendo 
que nosso sindicato é fruto de uma 
construção coletiva, verdadeira-
mente conduzido pela base, na 
qual milhares de companheiros se 
entregaram (e se entregam todos 
os dias), nada mais justo do que 
promover – além de uma bela fes-
ta para todos os filiados e filiadas 
– uma solenidade que homenage-
asse seus primeiros fundadores. 
 Assim o fizemos, na sede 

do Sindsaúde-GO... Companheiros 
e companheiras que não víamos 
a longa data compareceram, abri-
lhantaram nossa atividade por nos 
lembrar de um tempo em que ser 
sindicalista – para o governo – ti-
nha quase o mesmo significado de 
ser criminoso.
 Hoje, os desafios se apre-
sentam diversos dos daquela épo-
ca. Embora a lei não proíba mais 
reuniões, nem mesmo nossa exis-
tência enquanto entidade de defe-
sa dos trabalhadores, outros meca-
nismos foram criados, na tentativa 
de banalizar a atividade sindical. A 
ponto de muitas pessoas encara-
rem o sindicalismo como um “ne-

gócio”, um veio a ser explorado por 
oportunistas de plantão. 
 O capitalismo é assim, 
transforma tudo em “negócio”. Che 
Guevara, o maior símbolo das revo-
luções populares na América Latina 
– e talvez no mundo – para muitos 
é apenas uma marca de camiseta. 
Neste mês de maio, o maior sím-
bolo de amor que conhecemos na 
Terra – nossas mães – são o mote 
do consumo.
 Pois bem, companheiros e 
companheiras. O sindicato existe e 
não é um mero negócio. Na verda-
de, se fosse, já seríamos um Brasil 
privatizado, incluindo praticamente 
todo o serviço público. Numa épo-

ca de derrocada de antigas idéias 
e instituições, muitos sindicatos 
permanecem firmes, na defesa ir-
restrita da classe trabalhadora – e 
o Sintsep-GO, há 20   anos, é um 
deles. 
 E, por fim, especialmen-
te neste mês de maio, vamos nos 
lembrar, sempre, de aproveitarmos 
muito bem as nossas mães. Não 
pelos bens materiais que possamos 
dar ou receber, mas pelos laços de 
afeto que nos unem. Ao contrário 
da propaganda da “Mastercard” – 
onde tudo tem um preço – a famí-
lia, os amigos, nossa mãe e nosso 
pai definitivamente têm valor “im-
pagável” em nossas vidas.
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Negociação histórica dá passo importante
para que se resolsa lotação de servidores da Funasa

FUNASA

Um acordo celebrado entre os servidores e o governo, no último dia 30 de abril, pode significar uma 
solução definitiva para o problema da lotação de mais de 25 mil servidores que atuam no Combate 
e Controle de Endemias da Fundação Nacional de Saúde (Funasa)

Com a presença do Sintsep-
GO e da Condsef, um acordo 
histórico foi celebrado, no 

dia 30 de abril, entre servidores, o 
Ministério da Saúde (MS), a Funda-
ção Nacional de Saúde (Funasa) e 
a Secretaria de Vigilância em Saú-
de (SVS). O documento assinado é 
o passo inicial para que se resolva 
a situação dos mais de 25 mil ser-
vidores da Funasa que atuam no 
Combate e Controle das Endemias. 
Pelo acordo, foi estabelecido pra-
zo de seis meses para solucionar 
os problemas existentes. Desde 
2003 – quando publicado o Decre-
to n.º.4.726 definindo uma nova 
estrutura no MS – esses servidores 
foram trabalhar em atribuições que 

não fazem parte da Funasa, mas 
continuaram atreladas ao órgão, 
ficando desamparados legalmente. 
Os servidores deverão ser incorpo-
rados ao Ministério da Saúde.
 A direção do Sintsep-GO 
avalia que a pressão exercida pelos 
servidores e a discussão deste pro-
blema nos diversos fóruns de de-
cisão realizados pela categoria, ao 
longo dos anos, foram fundamen-
tais para que se chegasse a esse en-
tendimento. “Em Brasília, no mês 
de março, fizemos um ato voltado 
especificamente para a questão 
destes servidores da Funasa. Ao 
mesmo tempo em que éramos re-
cebidos pelo ministro Temporão, 
milhares de companheiros estavam 

em frente ao Ministério da Saú-
de (foto), demonstrando que essa 
distorção precisava ser corrigida 
urgentemente. Esse acordo mostra 
que nada é impossível quando os 
servidores, unidos, se dispõem a ir 
à luta”, afirmou o presidente da en-
tidade, Ademar Rodrigues. 
 Além do drama vivenciado 
pelos próprios servidores, o proble-
ma técnico e jurídico da lotação já 
havia sido detectado também por 
auditorias da própria Funasa e do 
Tribunal de Contas da União (TCU). 
Com a situação resolvida, mais uma 
etapa é cumprida para viabilizar o 
processo de negociação da reestru-
turação urgente da carreira da Pre-
vidência, Saúde e Trabalho.

Reabertura de prazos
 Outro problema que tam-
bém é alvo da atenção do 
Sintsep-GO e da Condsef é 
referente aos mais de 36 mil 
servidores que não assina-
ram o termo de opção pela 
nova carreira da Previdência, 
Saúde e Trabalho – criada em 
2006. As entidades buscam 
reabrir o prazo para que este 
grupo de servidores possa 
ingressar nesta carreira. Ape-
sar de o governo concordar 
em discutir o problema, isso 
só deve acontecer quando 
for instalado o grupo de tra-
balho (GT) relativo à reestru-
turação de carreira do setor. 
Na última reunião da mesa 
de negociações (30), ficou 
definido que será feito um 
estudo minucioso pelo MS, 
Funasa, Previdência e Tra-
balho. À pedido da Condsef 

será encaminhando ainda um ofí-
cio ao Ministério do Planejamento 
reforçando a necessidade de incluir 
esses servidores na carreira o mais 
rápido possível.

Gacen
 A Funasa se comprometeu 
também a reenviar ao Planejamen-
to exposição de motivos solicitan-
do inclusão na Gacen de categorias 
que têm cargos compatíveis com 
atribuições de combate a ende-
mias. Nesse aspecto, as entidades 
ainda tentam convencer o governo 
a incluir outras categorias que não 
foram contempladas com a gratifi-
cação.

Entre os dias 27 de abril e 06 
de maio, representantes da 
Condsef (Confederação dos 

Trabalhadores no Serviço Público 
Federal) foram recebidos pelo se-
cretário de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento, Du-
vanier Ferreira. Ampliando a pauta 
de discussão, os servidores foram 
além dos pontos de pauta. Foram 
abordadas questões referentes aos 
grupos de trabalho (GTs) para dis-
cutir reestruturação de carreiras, 
os problemas nos planos de saúde 
e a negociação de benefícios. O Pla-
nejamento apresentou ainda uma 
nova proposta para os servidores 
do Dnit que substitui bônus trimes-
tral por um “prêmio” – proposta 
que foi rechaçada pela maioria dos 
servidores do Dnit por vários moti-
vos, entre eles, por trazer prejuízo 
aos níveis médio e auxiliar.
 Confira um resumo das dis-
cussões com o governo:

Grupos de Trabalho
 Representantes de nove ca-
tegorias estiveram no Ministério do 

Planejamento, no dia 6, onde teve 
início o processo de instalação dos 
grupos de trabalho (GTs) que vão 
debater reestruturação de carreira 
para diversos setores. Após discutir 
como será a dinâmica das reuniões, 
servidores e governo concordaram 
em definir a metodologia dos GTs 
no próximo dia 19 de maio. Parti-
ciparam da reunião representantes 
do Incra, Imprensa Nacional, SPU, 
Ministério da Cultura, Inep, FNDE, 
DNPM, Arquivo Nacional e Dnit.
 Até a próxima reunião, as 
entidades representativas dos ser-
vidores vão organizar um histórico 
envolvendo as perspectivas, reivin-
dicações e demandas de cada se-
tor. O objetivo é avaliar se existem 
categorias que podem discutir em 
conjunto os diagnósticos que darão 
base aos planos de carreira. 
 Os setores que não apre-
sentarem semelhanças nas carrei-
ras terão discussões em separados. 
A partir dessas definições é que de-
vem ser firmadas agendas de reuni-
ões para dar início aos trabalhos.

Plano de saúde e vale alimentação
 As entidades voltaram a co-
brar uma reunião com a presença 
de representantes dos diversos pla-
nos de saúde que atendem os ser-
vidores do Executivo. A intenção é 
discutir valores das mensalidades, 
aumento da contrapartida do go-
verno e também melhorias na rede 
de credenciamento dessas institui-
ções de saúde. O governo se com-
prometeu a agendar uma data para 
que este encontro aconteça. A ne-
gociação de reajuste nos benefícios 
da categoria, como auxílio-alimen-
tação, não foi esquecida. Sobre a 
pendência, Duvanier Ferreira disse 
que vai analisar as possibilidades 
de abertura de negociação e re-
tornar com uma resposta oficial os 
servidores, que seguem cobrando o 
necessário reajuste nesses valores.
 Para se ter uma idéia, o 
vale-refeição dos servidores do 
Executivo tem seu valor congela-
dos desde 2004. O benefício não 
é capaz de pagar por uma refeição 
completa. Entre os três poderes, é 
o que possui o menor valor (varia 

entre R$ 126,00 e R$ 161,00 – de 
acordo com o estado da federação). 
No Legislativo, o benefício mensal é 
de R$ R$ 638,00. No Judiciário, os 
valores oscilam entre R$ 590,00 
(Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus) e R$ 630,00 (TST). 
Se comparado ao valor destinado 
aos servidores do Legislativo ou do 
Judiciário, o vale do Executivo apre-
senta defasagem de quase 300%.

Ministério dos Transportes
 Uma categoria que passa 
por problemas são os aposentados 
e pensionistas do Ministério dos 
Transportes. Desde janeiro, a cate-
goria deixou de receber gratificação 
do PGPE. Segundo o governo, como 
o procedimento para inclusão de 
gratificação é manual,  o próprio 
Recursos Humanos do MT é que 
deveria ter feito esses cálculos. As 
entidades cobraram imediata solu-
ção para o problema já que os tra-
balhadores não podem pagar pela 
incapacidade administrativa do ór-
gão. 

MPOG

Em reunião com Ministério do Planejamento, servidores
cobram atendimento de demandas e problemas pendentes
-Nos dias 27 de abril e 6 de maio, entidades se reuniram com o governo para discutir reestrutura-
ção de carreiras, problemas nos planos de saúde e negociação de benefícios.

-Três dias antes, Conselho Deliberativo de Entidades (CDE) aprova Calendário Nacional de Ações 
em Brasília, com o objetivo de intensificar a pressão da Campanha Salarial 2009.

1º DE MAIO

Na Marcha do Trabalhador, Sintsep e CUT-GO reforçam luta em 
defesa da classe trabalhadora brasileira

No dia Internacional do 
Trabalhador(a) – o 1º de 
Maio – o Sintsep-GO, jun-

tamente com a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT-GO) e diversas 
entidades de Goiás, foram às ruas 
do centro de Goiânia – a exemplo 
do que ocorreu nas demais capitais 
do país – e realizaram a Marcha do 
Trabalhador com o tema “Desen-

volvimento com Trabalho, Renda e 
Direitos”.
 Os dirigentes do Sintsep-
GO estiveram na linha de frente da 
atividade, que percorreu o trecho 
entre a Praça Cívica e a Praça do 
Trabalhador. Entre discursos infla-
mados e bandeiras de luta, os tra-
balhadores goianos exigiram:

Defesa do emprego e ren- √
da, fim das dispensas imotiva-
das;

Corte nas altas taxas de ju- √
ros;

Redução da jornada de  √
trabalho sem redução de salá-
rios;

Reforma agrária e fortaleci- √
mento da agricultura familiar;

Investimentos nas áreas  √
sociais;

Valorização dos serviços e  √
dos servidores.

 Ao término da passeata, o 
momento de luta tornou-se, 
também, atividade cultural. No 
palco montado, na Praça do 

Trabalhador, os trabalhadores cur-
tiram o som de Juraíldes da Cruz, 
Pedra 70, Manassés e Almir Sáter.

Delegados do Sintsep-GO rumo ao 
12º CECUT e ao 10º CONCUT
No dia 08 de maio, Sintsep-GO re-
alizou em sua sede Assembléia Ex-
traordinária para deliberar, entre 
outras questões, sobre a escolha 

de delegados para o 10º Congresso 
Nacional da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT) e para o 12º Con-
gresso Estadual da entidade.
 Para o presidente da enti-
dade, Ademar Rodrigues, é funda-
mental a participação dos servido-
res públicos federais de Goiás nas 
instâncias deliberativas da CUT, 
seja em nível regional, seja em ní-
vel nacional. “O movimento sindi-
cal está num momento de embate 
muito forte com o governo. A luta 
dos trabalhadores brasileiros – em-
bora passe por questões salariais 
e corporativas dos servidores pú-
blicos – é bem mais ampla. Inde-
pendente de questões partidárias, 
os trabalhadores brasileiros – que 
compõem as centrais sindicais, en-
tre elas a CUT – devem discutir um 
caminho alternativo de desenvol-
vimento para o Brasil, desatrelado 
do neoliberalismo e de quaisquer 
medidas que venham lesar a clas-
se trabalhadora pública e privada”, 
destacou o sindicalista.

Sintsep-GO e entidades definem calendário nacional 
de atividades em Brasília

 Três dias antes da reunião com o Ministério do Planejamento, o Con-
selho Deliberativo de Entidades (CDE) da Condsef definiu um amplo calen-
dário de atividades para os servidores em Brasília (veja box), a partir da se-
gunda quinzena de maio. 
 O Sintsep-GO, juntamente com entidades do Distrito Federal e mais 
11 estados, definiram a realização de um seminário que vai discutir ações 
para combater o desmonte e a fragmentação de órgãos públicos, no dia 22 
de maio. No dia 23, a Condsef realiza uma Plenária Nacional que deve apro-
var ações e estratégias dos servidores para intensificar a luta em defesa da 
Campanha Salarial 2009 da categoria.
 Em junho, além da paralisação de 24 horas programada para o dia 
5, a Condsef promove um encontro com servidores civis de Órgãos Mili-
tares no dia 6. Uma grande atividade deve reunir novamente milhares de 
servidores públicos de todo o Brasil na Esplanada dos Ministérios no dia 
17 de junho. As entidades querem repetir as manifestações de sucesso que 
aconteceram no mês de março e reuniram mais de 4 mil servidores. Outra 
Plenária Nacional está agendada para o dia 18 de junho, e deve preparar os 
servidores para lutar pelo cumprimento dos prazos de reajustes negociados 
com diversas categorias e têm data prevista para implantação em julho.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

MAIO
20/05 – Encontro do Dnocs (Brasília)
21/05 – Encontro dos administrativos do MAPA (Brasília)
21/05 – Encontro dos servidores do Planejamento e vinculadas 
(Brasília)
22/05 – Seminário sobre desmonte e fragmentação de órgãos 
públicos (Brasília)
23/05 – Plenária Nacional da Condsef
27 e 28/05 - Encontro dos Fazendários
28/05 - Encontro Nacional dos Servidores da Ciência e Tecnologia 

JUNHO
05/06 – Dia Nacional de Lutas em conjunto com Centrais Sindicais 
com paralisação de atividades por 24 horas
06/06 – Encontro dos Civis de Órgãos Militares (Brasília)
17/06 – Ato público “Campanha Salarial 2009” (Brasília)
18/06 – Plenária Nacional da Condsef (Brasília)

Foto: Rodrigo N. Leles

Foto: Rodrigo N. Leles



INCRA – 28,86%: (1997.35.00.017194-6):  – O Presidente do TRF-1 exarou decisão inadmitindo o  recurso especial do INCRA.  O SINTSEP-GO aguarda, 
agora, o trânsito em julgado da decisão. Após isto, o processo retornará para prosseguir a execução da sentença.
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ENTREVISTA

Sintsep-GO alerta: “2009 é um ano que pede muita atenção
dos servidores na área Jurídica”

J.S - Quais as perspectivas da As-
sessoria Jurídica do Sintsep-GO em 
relação às Ações Judiciais neste ano 
de 2009?
ATS: No que se refere às ações já 
existentes, nossa perspectiva é de 
continuar finalizando os mais varia-
dos processos e por conseqüência 
dar continuidade aos pagamentos 
de RPVs e Precatórios. Lembrando 
que nos anos de 2008 e 2009 foram 
realizados diversos pagamentos tan-
to de RPV, quanto de Precatório, e 
como tem vários processos em fase 
de execução, acreditamos que ainda 
este ano consigamos efetivar novos 
pagamentos. Quanto à perspectiva 
de novas ações em 2009, podemos 
afirmar que o servidor público tem 
contundentes motivos para ficar 
atento. Especialmente em função da 
política administrativa do governo fe-
deral, que muitas vezes não se pauta 
em legalidade e tem se mostrado ex-
tremamente lesiva aos direitos dos 
servidores, o que acaba redundando 
em novas demandas no poder Judici-
ário. Por exemplo, nos próximo dias 
estaremos cobrando na Justiça para 
todos os servidores filiados, e só para 
os filiados, a diferença e a incorpora-
ção no salário de 13% proveniente de 
aplicação política salarial equivoca-
da. E ainda, a vitória do Mandado de 
Injunção garantindo a aposentadoria 
especial para o servidor público fe-
deral deverá se desdobrar em varias 
situações que passarão pelo setor 
jurídico do SINTSEP. É salutar que 
o servidor filiado, como dito, fique 
atento e em contato com o SINTSEP/
GO. 

J.S – Como 
tem sido a luta para garantir judi-
cialmente a paridade entre aposen-
tados e pensionistas?
ATS: A paridade, ao longo dos anos, 
tem sido alvo de freqüentes ataques 
– assim foi com FHC e esta sendo com 
LULA. Todas as reformas protagoniza-
das por estes governos, no que tange 
a aposentadoria do servidor público, 
foram para aniquilar a paridade (foi 
o que aconteceu, lamentavelmente, 
com o servidor que aposentado por 
invalidez e compulsoriamente). O 

êxito deles só não foi maior devido 
as atuações fortes e destemidas dos 
sindicatos, que não mediram esfor-
ços em fazer valer o direito consagra-
do. Quando o assunto é a paridade, 
não podemos negar o fato de que 
a atuação do poder Judiciário, em 
muitas oportunidades, tem sido no 
sentido de preservar a Constituição 
Federal, contrastando com os enca-
minhamentos administrativos do go-
verno – que teima em ignorá-la. Veja 
o exemplo da decisão nas ações das 
gratificações produtivistas... 

J.S – Quais são as principais dificul-
dades que o Sintsep-GO tem encon-
trado para fazer com que o filiado 
receba aquilo que tem direito? O 
Sistema Judiciário Brasileiro - espe-
cialmente o Federal - dificulta ou fa-
cilita isso? Como tem sido a postura 

da União, Fundações e Autar-
quias quanto ao 

uso dos Re-
cursos Judi-
ciais?

ATS: Sem dú-
vidas que a princi-

pal dificuldade que o SINTSEP tem 
encontrado para fazer com que o fi-
liado receba aquilo que tem direito 
é a morosidade da Justiça, principal-
mente a Federal. Essa morosidade é 
provocada por diversos fatores, que 
vão desde um emaranhado de nor-
mas jurídicas – que possibilitam a 
apresentação de infindáveis recursos 
protelatórios – até a falta de pesso-
al, juízes, estrutura física, etc. No 
caso da Justiça Federal, o aumento 
da demanda judicial tem sido muito 

grande, provocando um acumulo de 
ações que abarrota a Justiça, chegan-
do ao ponto de que até mesmo  as 
varas dos juizados especiais federais, 
criadas para agilizar o andamento de 
ações abaixo de 60 salários mínimos, 
estarem praticamente na mesma si-
tuação de lentidão da outras varas. 
A postura da União, fundações e au-
tarquias – através da AGU (Advoca-
cia Geral da União e Procuradoria da 
República) – apresentando recursos 
atrás de recursos, aliado à forma be-
nevolente como a Justiça trata esse 
comportamento, acaba tornando 
as demandas judiciais um verdadei-
ro calvário para o trabalhador. Mas, 
apesar de todas essas dificuldades, 
temos conseguido obter importantes 
vitórias, viabilizando o pagamento de 
vários precatórios e RPVs.

J.S – Como estão os trabalhos no Se-
tor de Cálculos da Justiça Federal? 
Por que esses cálculos são, muitas 
vezes, tão demorados?
ATS: Numa das ocasiões em que es-
tivemos com o diretor do Núcleo da 
Contadoria (Senhor Ailton), obtive-
mos a informação de que o Núcleo 
dispõe de apenas 6 (seis) servidores 
e em janeiro do ano de 2008 tinha 
mais de 3.800 processos aguardan-
do cálculos. Indagado sobre os pro-
cessos que aguardam cálculo desde 
de maio de 2008, o Diretor Senhor 
Ailton, disse que não pode fazer ne-
nhuma previsão de remessa à Vara, 
informando apenas que os trabalhos 
estão sendo realizados por ordem de 
antiguidade, e que dentro em breve 
serão feitos os cálculos destes.

J.S – Como estão as discussões no 
Supremo Tribunal Federal em rela-
ção à aposentadoria especial para o 
Servidor Público Federal?
ATS: Felizmente o STF vem reconhe-
cendo que o servidor público federal 
tem, no mínimo, os mesmos direitos 
que o trabalhador do regime celetis-
ta – no que tange a aposentadoria 
especial, destinada aos que trabalha-
ram em condições penosas ou insa-
lubres.  Muita gente não sabe, mas 
essa modalidade de aposentadoria, 
apesar de prevista para o servidor 
público federal na Constituição, nun-
ca foi regularizada pelo Congresso 
Nacional.  Mas essa conjuntura vem 
mudando após entidades sindicais 
como o SINTSEP/GO levarem o pro-
blema ao STF, para que este tribunal 
preencha esta lacuna. E a boa notícia 
é que o STF vem ajudando com suas 
decisões. A última delas, publicada 
em 12/05/2009, reconheceu que os 
filiados do SINTSEP/GO podem, fi-
nalmente, optar pela aposentadoria 
especial prevista no Regime Geral 
de Previdência Social, administrado 
pelo INSS. Através dessa via, ofere-
cida pelo STF, o servidor poderá fa-
zer uso da aposetandoria especial, 
dependendo do grau de penosidade 
ou insalubridade. Todos os casos de-
verão observar os prazos de carência 
estabelecidos na lei que regulamenta 
a matéria (Lei n. 8.213/1991). Deve 
ser ressaltado também que, uma vez 
o servidor ter optado por essa Apo-
sentadoria Especial, todos os reajus-
tes serão definidos pelo INSS até que 
se definam novos parâmetros mais 
vantajosos. Infelizmente, como no 
Brasil só existe uma única possibili-
dade de aposentadoria especial (a 
do INSS), o STF não teve alternativa 
a não ser utilizar os parâmetros do 
Regime Geral para enquadrar esse 
novo direito dos servidores públicos. 
A nossa esperança é que um dia o 
Governo Federal e o Congresso Na-
cional sensibilizem-se com essa cau-
sa e promulguem normas específicas 
para o servidor público, que, aí sim, 
poderá obter uma Aposentadoria 
Especial melhor do que a oferecida 
pelo Regime Geral. Estamos aguar-
dando agora, a regulamentação dos 
critérios para a sua concessão. O mo-
vimento sindical já está se organizan-
do e pressionando o Governo neste 
sentido.

De um modo geral, a área Jurídica é uma das que mais chama a atenção dos(as) associados(as) na hora de optar por se filiar a 
um sindicato. No Sintsep-GO, essa realidade não é diferente. O que é diferente é que, nos últimos três anos, o setor jurídico da 
entidade tem surpreendido pelo expressivo número de vitórias e ações bem sucedidas. “Não tem segredo. Tem trabalho e muita 
seriedade”, apontam o presidente da entidade, Ademar Rodrigues, e o diretor de assuntos Jurídicos, Gilson Filho. Complementan-
do o trabalho que é feito diariamente no sindicato, de assessoria ao filiado, o advogado Wiliam Fraga Guimarães (foto), um dos 
diretores da ATS (Assessoria Trabalhista Sindical) – empresa que acompanha as ações do Sintsep-GO – esclarece abaixo várias 
dúvidas que são trazidas comumente pelos(as) servidores(as) filiados(as). Confira...

“Quem 
ainda não se filiou, não perca tempo, 

pois poderá sofrer o dissabor, por questão legal, de não 
ser contemplado com as novas ações.”
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...podemos afirmar que 
o servidor público tem 
contundentes motivos 
para ficar atento...

Fo
to

: R
od

ri
go

 N
. L

el
es

Wiliam Fraga Guimarâes
Assessoria Trabalhista Sindical



Perto da instalação de grupos 
de trabalho (GT) que vão 
discutir reestruturação de 

carreira para uma série de setores, 
os servidores levantaram uma lista 
com os principais desafios e pen-
dências que devem ser enfrentados 
nesse processo. O objetivo é ajudar 
as categorias da base da entidade a 
pressionar e cobrar do governo os 
acordos que foram firmados ao lon-

go do ano passado. Trinta e duas ca-
tegorias devem sentar à mesa com 
o governo para discutir suas carrei-
ras. Dessas, muitas já deram início 
a seus GTs, mas possuem itens ne-
gociados ainda não cumpridos.
 Outros setores aguardam a 
definição de uma agenda de reu-
niões para começar a discussão no 
Ministério do Planejamento. Enti-
dades como o Sintsep-GO e a Con-

dsef trabalham para buscar ainda 
solução de outros problemas ur-
gentes que afetam a vida funcional 
dos servidores. 
 Entre eles está a necessida-
de de abertura de adesão ao termo 
de opção para servidores que não 
ingressaram na Carreira da Previ-
dência, Saúde e Trabalho (CSPT). 
Cerca de 36 mil servidores em todo 
o país não assinaram termo que ga-

rantia ingresso na carreira e ficaram 
com suas tabelas salariais estagna-
das, não tendo direito aos reajustes 
conquistados para o setor. Com a 
instalação do GT, a Condsef espera 
que o governo reconsidere a situ-
ação desses servidores e abra um 
novo processo para que todos in-
gressem na CPST, eliminando assim 
um entrave na reestruturação da 
carreira.

Grupos de Trabalho marcam nova fase 
de negociação com o governo

Servidores querem que governo cumpra logo os acordos para adentrar à discussão sobre a estrutu-
ração das carreiras no serviço público federal

Veja a seguir o quadro elaborado para ajudar no levantamento de pendências:

SINTSEP GO
JORNAL DO FUNDADO EM 23.04.89

E N C A R T E



MAIS UMA VITORIA!
Supremo acata mandado em favor de

aposentadoria especial para sindicalizados
O ministro Eros Grau, do Su-

premo Tribunal Federal 
(STF), acatou mandado de 

injunção apresentado pela Con-
dsef que reivindicava o direito à 
contagem especial de tempo para 
aposentadoria de servidores que 
trabalham em condições especiais. 
O pedido para assegurar esse direi-
to não regulamentado por normas 
da Constituição Federal foi feito em 
agosto do ano passado pela Cond-
sef em conjunto com suas filiadas. 
A princípio, a decisão do Supremo 
é reservada apenas aos servidores 
sindicalizados que trabalham ex-
postos a riscos e agentes nocivos à 
saúde. Os servidores que não forem 
filiados às entidades que consegui-
ram este ganho de causa devem 
mover ações próprias para alcan-
çar o mesmo direito. Para a Cond-
sef, incentivar a filiação é sempre 
importante não só para assegurar 
uma série de direitos como para 
fortalecer a luta coletiva em busca 
de reivindicações com reajustes de 
salários, benefícios, planos de car-

reiras e outras justas demandas.
 A Condsef e suas filiadas 
têm realizado um importante tra-
balho movendo ações em favor dos 
servidores públicos, sindicalizados 
ou não. Entretanto, quando uma 
causa é ganha, costuma ser norma 
que apenas sindicalizados façam jus 
àquele direito. Ainda que a luta para 
o reconhecimento de direitos como 
aposentadoria especial, questões 
ligadas à planos de saúde, reconhe-
cimento da paridade, planos nega-
dos por governos passados, entre 
outras ações sempre movidas em 
favor dos servidores, seja estendi-
do a todos, a filiação é importante 
para o conjunto dos servidores que 
unidos se tornam mais fortes.

Fique ligado
Vale lembrar que os efeitos da de-
cisão não valerão apenas para ser-
vidores que pretendem se aposen-
tar. A decisão do Supremo também 
serve de base para processos de 
revisão de aposentadorias propor-
cionais já concedidas; para a con-

cessão de abono de permanência 
(suspensão do pagamento de con-
tribuições sociais) aos servidores 
que, mesmo podendo se aposen-
tar, optaram por permanecer em 
atividade, e a concessão da antiga 
vantagem do artigo 192, da Lei nº 
8.112/1990, a servidores que, so-
mado este novo tempo de serviço, 
teriam completado as condições 
para a aposentadoria antes de ou-
tubro de 1996. É importante que o 
servidor fique ligado em sua situa-
ção para requerer o seu direito re-
conhecido pelo STF.
 A decisão beneficiará mi-
lhares de servidores públicos que 
trabalham em condições insalubres 
e perigosas. Por atingir um número 
grande de trabalhadores, as asses-
sorias jurídicas da Condsef e suas 
filiadas vão se reunir na próxima se-
mana. O objetivo é discutir a forma 
como as entidades vão garantir que 
o julgamento do STF seja cumpri-
do na prática. As situações de cada 
servidor deverão ser observadas. A 
Condsef também vai procurar a Se-

cretaria de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento onde 
vai solicitar a publicação de um ato 
administrativo. Isso para orientar 
os setores de RH sobre o cumpri-
mento da decisão do Supremo.

Luta histórica
Há vinte anos não há legislação 
que regulamente, no setor públi-
co, condições de aposentadoria de 
profissões que exigem contato com 
fatores de insalubridade e pericu-
losidade. A aposentadoria especial 
no serviço público está na Cons-
tituição, mas como não existe re-
gulamentação, os pedidos de apo-
sentadoria em condições especiais 
sempre acabavam negados pela 
União. Após a decisão do Supremo, 
muitos processos já foram julgados 
em favor dos servidores. Essa luta é 
histórica e a decisão do STF marca 
mais um importante ponto em fa-
vor da categoria.

Tíquete-alimentação dos 
servidores vai aumentar

O governo federal decidiu re-
ajustar o vale-alimentação 
pago aos servidores do Exe-

cutivo. Até o fim deste mês, o Minis-
tério do Planejamento encaminhará 
à Câmara dos Deputados um projeto 
de lei propondo o aumento do be-
nefício. Distribuído aos 539 mil fun-
cionários da ativa na administração 
direta, o tíquete varia atualmente de 
R$ 126 a R$ 161,99 por mês e está 
congelado desde 2004.
 Estudos da Secretaria de Or-
çamento Federal (SOF) mostram 
uma acentuada defasagem ao longo 
dos últimos anos. O percentual de 
aumento ainda não está definido, 
mas as análises técnicas levaram em 
conta a inflação acumulada no perí-
odo e as diferenças no custo da ali-
mentação fora de casa nas mais va-
riadas regiões do país. Os impactos 
financeiros estão sendo estimados.
 A correção do vale é uma das 
reivindicações mais antigas dos sin-
dicatos ligados às carreiras do Exe-
cutivo — nos outros poderes, os ser-
vidores recebem algo em torno de 
R$ 600. A Confederação dos Traba-
lhadores no Serviço Público Federal 

(Condsef) considera que o ideal seria 
elevar o tíquete para R$ 400 ao mês. 
“É papel do governo investir no ser-
vidor. Até porque a massa de traba-
lhadores não está na Esplanada dos 
Ministérios e sim nos estados”, disse 
Josemilton Costa, secretário-geral da 
entidade.
 Cálculos não oficiais reve-
lam que se a mudança ocorrer nos 
padrões pretendidos pela Condsef 
a despesa anual com esse tipo de 
benefício saltará de R$ 900 milhões 
para R$ 2,3 bilhões. A entidade jus-
tifica que em outros estados brasilei-
ros os servidores federais não con-
tam com restaurantes tão baratos e 
tão próximos do órgão onde estão 
lotados. No mesmo projeto de lei 
que está em fase final de elaboração, 
o governo ainda deverá propor mu-
danças em outros benefícios. Além 
do tíquete, está em discussão rea-
justar os valores das diárias, do vale-
transporte e do auxílio creche. (Fonte: 

Correio Braziliense)

Projeto de lei propõe reajuste nos valores dos benefícios pagos a 
539 mil funcionários do Executivo, congelados há cinco anos

A hora é Agora
Não deixe para amanhã,
O que hoje pode fazer,

Se cruzar os braços hoje,
Amanhã pode sofrer,

Se unirmos na mesma luta,
Haveremos de vencer.

Estamos no mesmo barco,
Ativos e aposentados...

E pra vencer essa guerra,
Temos de estar preparados,

Uma vez que já sabemos
Que fomos prejudicados.

E hora de ir pra rua
Fazer manifestação

E à proposta do governo
Todos justos dizer: não!

Fomos nós que te elegemos
Presidente da nação.

Não queremos qualquer aumento,
Exigimos negociação!

Salário justo pra todos,
Estando na ativa, ou não,

Para que a classe trabalhadora
Possa defender o seu pão.

  Nery José Pereira 
             (Servidor da Funasa)


