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Ao longo dos meses de 
maio, junho – e também 
julho – servidores de Goi-

ás, tendo à frente o Sintsep-GO, 
e de todo o país tomaram conta 
da Esplanada dos Ministérios, em 
Brasília, buscando garantir o cum-
primento dos acordos, bem como 
a não-implementação de projetos 
nocivos à toda a sociedade. Den-
tre eles, destaca-se o PLP 92/07, 
que permite ao governo que Fun-
dações Estatais de Direito Priva-
do gerenciem serviços públicos 
que – segundo a Constituição de 
1988 – deveriam ser garantidos 
diretamente pelo Estado. Segun-
do a Carta Magna, são direitos 
instituídos aos cidadãos e cidadãs 
brasileiras, cuja visão neoliberal 
quer reduzir a meros “serviços”, 
gerenciados (e não garantidos) 
pelo Estado.
Em relação aos acordos (reajustes 
salariais, encaminhamento dos 
GTs, discussão das carreiras e me-
lhoria dos benefícios) na compre-
ensão dos servidores, não deveria 
ser necessário protestos, ou mes-
mo indicativo de greve, para se 
conseguir algo que já estava acor-
dado. No entanto, infelizmente 
não é dessa forma que o governo 
Lula tem agido. E todas as conquis-
tas – para que fossem concretiza-
das – exigiram dos trabalhadores, 
além da palavra, a ação. Ação esta 
que se estende, neste segundo 
semestre, com a participação de 
vários setores da sociedade, in-
satisfeitos com o tratamento que 
tem sido dado a servidores e aos 
serviços públicos – absolutamente 
necessários a toda população.

Ao contrário, as preocupações 
centrais do governo têm girado no 
sentido de manter o mercado con-
sumidor, para que o consumo não 
se reduza, e a recessão não atinja 
grandes empresas, bancos, gran-
des produtores... enfim, setores 
da sociedade brasileira que sem-
pre foram priorizados, que sem-
pre lucraram com os lucros e que, 
agora, também lucram com a cri-
se. Isso é fácil de ser observado: os 
cortes nas taxas de juros promovi-
dos pelo Banco Central e em vários 
impostos (IPI, materiais de cons-
trução, etc...) não são sentidos de 
forma direta por nós, trabalhado-
res. As taxas de cheque especial e 
empréstimo tiveram redução pífia. 
O preço dos produtos, e mesmo 
dos automóveis, embora tenham 

baixado, não baixaram de forma 
a “popularizar” sua aquisição. O 
carro novo “barato”, continua ain-
da caro e inacessível à maioria da 
população. As taxas para aquisição 
da Casa Própria – algo que deve-
ria ser priorizado, por seu caráter 
social – embora estejam menores, 
não significa que se tornaram ver-
dadeiramente acessíveis.
A breve descrição deste cenário 
mostra que população e servido-
res estão do mesmo lado da ba-
lança. Balança que sempre pende 
para um outro lado, comprometi-
do com o sistema econômico in-
ternacional e com a corrupção das 
grandes elites – financiadoras da 
política e de grande parte de seus 
atores, os políticos. Gente com-
prometida com José Sarney, presi-

dente do Senado, um dos homens 
mais poderosos do país, e corrup-
to por vocação. Seus atos, mesmo 
sob os holofotes da imprensa, 
parecem não ser suficientes para 
um movimento de “envergonha-
mento” do Legislativo brasileiro. 
O mesmo se estende aos demais 
poderes. Exemplo do juiz, minis-
tro do STF, tão capacitado para o 
cargo, mas incapaz de entender a 
diferença entre liberdade de im-
prensa e o exercício da profissão 
de Jornalista.
Companheiros... definitivamente 
esse é o Brasil que nós não quere-
mos. E como dizia Martin Luther 
King, o silêncio dos bons é bem 
mais preocupante do que o grito 
dos maus. Gritemos, todos, en-
tão.
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O grito dos bons

Plenária geral da Condsef é
encerrada com indicativo de greve

 Diante das declarações do 
ministro do Planejamento, Paulo 
Bernardo, de que uma queda na 
arrecadação do governo poderia 
ameaçar reajustes já garantidos, 
os servidores reagiram com indig-

nação: Um indicativo de greve foi 
apontado para julho, mês em que 
devem ser implantados reajustes 
de setores como PGPE, Incra, Cul-
tura, administrativos da Polícia Fe-
deral, entre outros.[3

APERFEIÇOANDO SEMPRE
Sintsep promove
pesquisa para
melhorar atendimento
a filiados(as)
 Em uma Pesquisa de Satis-
fação, realizada entre o período de 
22 de abril a 10 de junho de 2009, o 
SINTSEP-GO conseguiu reunir sub-
sídios para entender melhor os an-
seios de seus filiados e filiadas. [2

Ministério da Saúde
assina convênio com
a Capesesp
 A Caixa de Previdência e As-
sistência dos Servidores da Funda-
ção Nacional de Saúde – CAPESESP 
assinou convênio com o Ministério 
da Saúde, e agora todos os servido-
res deste órgão poderão fazer sua 
inscrição na CAPESESP. Os titulares 
e dependentes naturais poderão se 
inscrever sem carência até 30 de ju-
lho de 2009. [3

Calendário de atividades 
aprovado pela Plenária 
Nacional da Condsef [2

Sintsep-GO alerta: 
Servidores podem ficar sem

Plano de Saúde!
 Na opinião do Sintsep-GO, a 
decisão é grave, e prejudica muito a 
classe trabalhadora. [3

ABONO DE PERMANÊNCIA
 O abono de permanência será 
pago ao servidor que tiver preenchi-
do as exigências para aposentadoria 
voluntária e que opte por permane-
cer em atividade, até que complete 
70 anos de idade, equivalente ao 

valor da contribuição previdenciária. 
O abono de permanência tem como ob-
jetivo incentivar o servidor que imple-
mentou os requisitos para aposentar-se 
a permanecer na ativa, pelo menos até a 
compulsória. [4

JURÍDICO
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Servidores dizem não à privatização
e sim aos acordos firmados

Em mais uma demonstração de 
força dos servidores públicos 
federais, Brasília recebeu no 

último dia 17, quarta-feira, cerca de 
oito mil servidores públicos de todo 
o país, que lotaram a Esplanada dos 
Ministérios. A caravana de Goiás, 
conduzida pelo SINTSEP-GO, parti-
cipou de forma intensa do ato, que 
veio exigir a derrubada do Projeto 
de Lei Complementar (PLP) 92/07 
(que propõe a criação de fundações 
estatais de direito privado) e cobrar 
o cumprimento de acordos firma-
dos pelo governo no ano passado. 
 Sob gritos de “Não, 
não, não à privatização”, os(as) 
trabalhadores(as) percorreram to-
dos os ministérios, fazendo uma 
longa parada em frente ao Minis-
tério da Saúde. O ministro José 
Gomes Temporão – um dos princi-
pais entusiastas da aprovação do 

PLP 92/07 – vem fazendo pressão 
no Congresso Nacional para tentar 
aprovar o projeto. Para combater a 
pressão dele, e de outros ministros 
que já visitaram a Câmara e o Se-
nado em busca de apoio ao PLP 92, 
os servidores estão organizando 
intenso trabalho com formação de 
forças tarefa para derrubar de vez o 
“PLP da privatização” (vide Box). Na 
linha de frente da luta estão o SINT-
SEP-GO, a Condsef (Confederação 
dos Trabalhadores no Serviço Pú-
blico Federal) que, juntamente com 
suas demais filiadas, levou mais de 
quatro mil servidores a Brasília.
 Todas as centrais sindicais 
também participaram da atividade, 
além de entidades como Fasubra e 
Andes, entre outras. O presidente 
do SINTSEP-GO, Ademar Rodrigues, 
avaliou de forma positiva o ato. “O 
movimento sindical conseguiu levar 

um bom quantitativo de servidores 
à Esplanada. Os companheiros e 
companheiras entenderam o reca-
do, viram a gravidade do momen-
to – que tem colocado em risco até 
mesmo aquilo que já havia sido 
combinado – e vieram para a luta. 
A tendência deste movimento, caso 
o governo não cumpra os acordos 
é, sem dúvida, a greve geral”, refor-
çou Ademar.

 Pressão por reajuste nos 
benefícios
 Seguindo o cronograma de 
atividades aprovados por seu Con-
selho Deliberativo de Entidades, os 
servidores deram continuidade às 
manifestações, indo até o Bloco K 
do Ministério do Planejamento. Lá, 
os servidores da base da entidade 
cobraram a abertura imediata de 
negociações para garantir os rea-

justes nos benefícios como auxílio-
alimentação, creche, transporte, 
contrapartida dos planos de saúde, 
dos servidores do Executivo. O re-
ajuste no auxílio-alimentação, che-
gou a ser anunciado pelo próprio 
Ministério do Planejamento e está 
garantido em compromisso firma-
do pelo governo. Sintsep-GO, Con-
dsef e demais entidades defendem 
a isonomia dos benefícios nos Três 
Poderes.
 Sem se abater pelo cansaço 
das atividades da manhã, os ser-
vidores ainda tiveram força para 
protestar com bom humor. Apro-
veitando as festividades juninas, o 
Sindsep-MG trouxe de Belo Hori-
zonte um grupo de artistas que deu 
um show para os manifestantes 
em frente ao Espaço do Servidor. 
A “Quadrilha do Protesto” fechou 
o dia 17, após intensas manifesta-
ções.

 Conheça as demandas e in-
tegre a luta
. Cumprimento de todos os acordos 
firmados com o governo;
. Tabela única de remuneração na 
Administração Pública Federal;;
. Paridade com integralidade entre 
ativos e aposentados/pensionistas;
. Retiradas dos Projetos de Lei 001, 
092 e 248 do Congresso;
. Aprovação da Convenção 151;
. Reajuste dos benefícios (auxílio 
alimentação, auxílio creche, diárias 
e contrapartida do Plano de Saú-
de);
. Fim do desmonte dos órgãos pú-
blicos (Funasa, Incra, Iphan, Ibama, 
entre outros);
. Planos de Carreiras/DPC;
. Antecipação das Tabelas Remune-
ratórias de 2010 e 2011.

PROTESTO

Esplanada dos Ministérios, onde mais de 
oito mil servidores protestaram contra o 

PLP 92/07, e pela manutenção dos acordos 
firmados. Caravana de Goiás participou de 

forma intensa do ato.

APERFEIÇOANDO SEMPRE

Sintsep promove pesquisa para
melhorar atendimento a filiados(as)

Em uma Pesquisa de Satisfa-
ção, realizada entre o período 
de 22 de abril a 10 de junho 

de 2009, o SINTSEP-GO conseguiu 
reunir subsídios para entender me-
lhor os anseios de seus filiados e 
filiadas. “Especialmente na área de 
atendimento ao público, o sindicato 
obteve importantes sugestões por 
parte daqueles que se dispuseram 
a participar da pesquisa. Ao mesmo 
tempo, ficamos felizes, pois obtive-
mos um alto índice de satisfação por 
parte dos filiados, em relação ao tra-
balho que temos implantado desde 
o início da atual gestão”, explicou o 
Diretor Jurídico da entidade, Gilson 

Filho, que coordenou a pesquisa. 
 O Sintsep-GO ouviu, alea-
toriamente, 86 associados. Destes, 
76% avaliaram como ótimo o aten-
dimento da entidade. Para o res-
tante, 24%, ele é bom. Em relação 
à Assessoria Jurídica, 66% dos servi-
dores considera ótima a qualidade 
do serviço prestado. Neste mesmo 
quesito, 23% consideram bom, 1% 
regular, 1% ruim e 9% preferiu não 
opinar.
 Quanto ao tempo de espera 
para ser atendido, o sindicato tam-
bém é bem avaliado: 69% conside-
ram ótimo, 23% bom, 7% regular e 
1% não respondeu.

Eficiência  
 No entanto, o índice que 
mais chamou a atenção da direção 
foi quanto à eficiência dos serviços 
prestados, especialmente na área 
jurídica. Segundo a pesquisa, 80% 
dos servidores tiveram o serviço so-
licitado realizado; 6% não tiveram e 
o restante, 14%, não opinou. “Esse 
índice, para nós, é um dos melhores. 
Mesmo que seja apenas uma amos-
tragem, ele indica que estamos con-
seguindo responder às demandas 
que nos são solicitadas, com alto 
nível de presteza”, afirmou o diretor 
jurídico.
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Plenária geral da Condsef é encerrada 
com indicativo de greve

Com 221 delegados de base representan-
do servidores de 16 estados, a Condsef 
realizou, nesta quinta-feira, 18, sua ple-

nária nacional. No encontro, Condsef, Sintsep-
GO e demais filiadas debateram o processo de 
negociação com o governo, os entraves e o que 
é necessário para que a pauta dos federais seja 
atendida. A união entre os setores e também a 
mobilização permanente da categoria são apon-
tadas como as principais ferramentas dos traba-
lhadores em defesa de seus interesses. Diante 
das declarações do ministro do Planejamento, 
Paulo Bernardo, de que uma queda na arreca-
dação do governo poderia ameaçar reajustes já 
garantidos, os servidores reagiram com indigna-
ção: Um indicativo de greve foi apontado para 
julho, mês em que devem ser implantados rea-
justes de setores como PGPE, Incra, Cultura, ad-
ministrativos da Polícia Federal, entre outros.
 Contrariando, porém, o que havia sido 
dito pelo Ministro do Planejamento, a Condsef 
ouviu do secretário de Recursos Humanos, Du-
vanier Ferreira, no dia 17, que os acordos deve-
rão ser mantidos. O que foi garantido, segundo 
Duvanier, será encaminhado pelo governo, in-
cluindo negociação de reajuste nos benefícios 
pagos ao Executivo.
 A plenária também referendou a agenda 

de atividades definida pelo Conselho Delibera-
tivo de Entidades (CDE), no último dia 16, que 
prevê encontros nacionais de diversos setores. 
Uma nova plenária nacional já está 
agendada para o dia 11 de julho. 
Neste próximo encontro, dependen-
do do possível recuo do governo em 
manter os acordos já firmados, os 
servidores da base da Condsef, que 
representam 80% do total de servi-
dores do Executivo, podem decidir 
pelo início de uma greve geral. 

FMI x serviços públicos
 Revoltados com a preferên-
cia dada ao FMI (Fundo Monetário 
Internacional) que recebeu R$10 
bilhões do governo federal, os ser-
vidores prometem partir para o 
ataque em defesa de investimentos 
para os serviços públicos destinados 
à população brasileira. Na plenária 
da Condsef, foi defendido que esses 
R$10 bilhões devam ser revertidos 
para o bem-estar da população bra-
sileira garantindo serviços públicos 
dignos, de qualidade e gratuitos. 
Uma carta aberta à população tam-

bém deve ser feita pela Condsef denunciando o 
mau uso do dinheiro público ligado aos últimos 
escândalos envolvendo o Senado Federal.

Calendário de atividades aprovado 
pela Plenária Nacional da Condsef

3 de julho
-Encontro Nacional da Cultura (Local: Rio de Janeiro/RJ)

-Encontro Nacional dos administrativos da Agricultura (Lo-
cal: Brasília/DF)

4 de julho
-Encontro Nacional da AGU (Local: Brasília/DF)

5 de julho
-Encontro Nacional do TEM/DRT´s (Local: Brasília/DF)

10 de julho
-Encontro Nacional da Fazenda (Local: Brasília/DF)

11 de julho
-Plenária Nacional da Condsef (Local: Brasília/DF)

12 de julho
-Reunião do CDE (Local: Brasília/DF)

15 de julho
-Dia Nacional de Luta dos Servidores Federais em todo o 

Brasil
-Indicativo de greve para 2ª quinzena de julho

24 de julho
-Encontro Nacional dos Hospitais

Força Tarefa que vai pressionar Congresso em defesa dos 
servidores, contra projetos como PLP 92/07 (propõe cria-
ção de fundações estatais de direito privado), PLP 01 (limi-
ta investimentos públicos) e o PL 248 (permite demissões 

involuntárias), entre outros:

-1ª Semana: 29/06 a 02/07
-2ª Semana: 13/07 a 16/07 (atividade do Sintsep-GO)

-3ª Semana: 17/08 a 20/08
-4ª Semana: 24/08 a 27/08
-5ª Semana: 31/08 a 03/09
-6ª Semana: 08/09 a 10/09
-7ª Semana: 14/09 a 17/09
-8ª Semana: 21/09 a 24/09
-9ª Semana: 28/09 a 01/10

Confira o relatório de atividades apresentado 
pelo Sintsep-GO na última reunião do CDE

-Curso de Formação Sindical, com os dele-
gados de base do SINTSEP-GO, da Região e 
do Município de Jataí, de 26 a 28/05.
-I Seminário de Agricultura Familiar e 
Reforma Agrária, entre os dias 02, 03 e 
04/06/2009, no Auditório da Assembléia 
Legislativa de Goiás.
-Plenária dos Servidores da CONAB, para 
discussão das propostas do Acordo Cole-
tivo para o próximo período, nos dias 03 e 
04/06/2009.
-Participamos do XII CECUT, entre os dias 
05/06 e 07/06/2009, no Auditório da Câ-
mara Municipal de Goiânia, onde além de 
discutirmos e apresentarmos proposições 
elegemos quatro companheiros para faze-
rem parte da CUT Estadual, sendo dois na 
Executiva e dois na Direção. Três Delega-
dos nossos participarão do CONCUT;

-No dia 06/06/2009, foi realizada no Au-
ditório do SINTSEP-GO Assembléia Geral 
de base, onde além dos informes gerais, 
foram discutidos diversos assuntos da ca-
tegoria e também eleitos os delegados e 
delegadas para participarem da Plenária 
da CONDSEF no dia 18/06/09, em Brasília-
DF;
-No dia 10/06/2009, realizamos com a 
presença do Secretário Geral da CONDSEF 
– Sr. Josemilton Maurício, Assembléias 
para discussão dos últimos encaminha-
mentos dos Grupos de Trabalho, que dis-
cutem os Planos de Carreira do Ministério 
da Fazenda e do MAPA, nos respectivos 
Órgãos já citados.
-Assembléia dos Servidores da SRTE/GO, 
para discussão de ação a ser impetrada 
contra as últimas deliberações da GEAP.

Ministério da Saúde assina
convênio com a Capesesp
A Caixa de Previdência e Assistên-

cia dos Servidores da Fundação 
Nacional de Saúde – CAPESESP 

assinou convênio com o Ministério da 
Saúde, e agora todos os servidores 
deste órgão poderão fazer sua inscri-
ção na CAPESESP. Os titulares e depen-
dentes naturais poderão se inscrever 
sem carência até 30 de julho de 2009.

 Comunicamos que a CAPESESP 
disponibilizou o formulário de auto-
rização do órgão  no site da Entidade 
(www.capesesp.com.br). Assim, o ser-
vidor poderá obter todos os formulá-
rios necessários à sua inscrição, pre-

enchê-los e entregá-los na Gerência 
Regional, localizada à Rua 10, nº 250 
– sala 606 – Ed. Trade Center – Setor 
Oeste. A CAPESESP é quem encami-
nhará ao Recursos Humanos do Minis-
tério a sua autorização para inscrição.
 Venham logo, pois a isenção 
de carência no plano para o TITULAR 
e DEPENDENTES NATURAIS, vai até 
31/07/2009.
 No site da CAPESESP (www.
capesesp.com.br) e pelo Serviço de 
Atendimento ao Associado (0800 979 
6191), você poderá obter maiores in-
formações.

Sintsep-GO alerta: 
Servidores podem ficar sem Plano de Saúde!

O Conselho Deliberativo 
da GEAP resolveu de-
nunciar os Convênios 

de Adesão celebrados com Ór-
gãos Federais da Administração 
direta e indireta. Dentre estes 
órgãos estão o IBAMA, ICMBio, 
Min. Fazenda e MTE. Segundo a 
GEAP, esses órgãos não repactu-
aram os valores ao custeio defi-
nido pela Resolução n°. 418/08. 
Isto quer dizer que após a de-
núncia, em 60 dias, ocorrerá a 
rescisão plena destes convê-
nios, o que pode ocasionar no 
fato dos trabalhadores ficarem 
sem Plano de Saúde.
 Na opinião do Sintsep-

GO, a decisão é grave, e preju-
dica muito a classe trabalhado-
ra. “Os órgãos patrocinadores 
não aderiram à nova forma de 
cobrança, que acaba com a so-
lidariedade e impõe a cobrança 
de mensalidade pelo valor per 
capita”, informou o diretor Gil-
son Filho.
 Segundo Gilson, no en-
tanto, a Assessoria Jurídica do 
SINTSEP-GO já está tratando 
do assunto, na tentativa de 
assegurar o atendimento inte-
gral aos beneficiários, para que 
não ocorra nenhuma restrição. 
“Queremos um Plano de Saúde 
justo e igualitário“, finalizou.



ABONO DE PERMANÊNCIA
O abono de permanência será 

pago ao servidor que tiver pre-
enchido as exigências para apo-

sentadoria voluntária e que opte por 
permanecer em atividade, até que com-
plete 70 anos de idade, equivalente ao 
valor da contribuição previdenciária. O 
abono de permanência tem como ob-
jetivo incentivar o servidor que imple-
mentou os requisitos para aposentar-se 
a permanecer na ativa, pelo menos até a 
compulsória.
Requisitos 
1ª HIPÓTESE: A prevista no art. 40, § 
19 da CF/88, ao servidor que, após 
31/12/2003, data da publicação da EC nº 
41/03, implemente todos os requisitos 
para aposentar-se voluntariamente com 
proventos integrais e mesmo assim deci-
da permanecer em atividade, fará “jus” 
ao abono de permanência, pelo menos 
até completar 70 anos de idade, quando 
sairá pela compulsória.

2ª HIPÓTESE: A prevista no art. 2º, § 5º 

da EC nº 41/03, ao servidor que ingres-
sou em cargo efetivo até 16/12/98 (data 
de publicação da EC nº 20) e implemen-
tou os requisitos elencados no caput 
do art. 2º da EC nº 41/03, terá direito a 
perceber o abono de permanência, des-
de que permaneça na ativa, pelo menos 
até que implemente a idade de 70 anos, 
quando sairá compulsoriamente. 

3ª HIPÓTESE: A prevista no art. 3º, § 
1º da EC nº 41/03, a todos os servido-
res que tenham cumprido os requisitos 
para a aposentadoria voluntária até 
31/12/2003, data de publicação da EC 
nº 41/03, o que corresponde a aposen-
tar-se sob a égide do texto original da 
CF/88, ou do texto emendado pela EC 
nº 20/98; e que contem, ainda, com 30 
anos de contribuição, se homem; ou 25 
anos de contribuição, se mulher; desde 
que permaneçam trabalhando e, pelo 
menos, até o implemento da idade de 
70 anos, quando sairá pela compulsória. 
O servidor, além de preencher os requi-

sitos para a aposentadoria, deverá fazer 
opção expressa pela permanência em 
atividade e requerer o abono de perma-
nência.
Primeiro passo
O servidor deve ir aos Recursos Huma-
nos, no atendimento, para requerer a 
contagem de tempo de serviço para fins 
de aposentadoria para saber se tem ou 
não direito ao abono de permanência. 
Caso o servidor tenha direito, preencher 
o requerimento específico. Ocorrendo 
alguma dúvida, o filiado deve procurar o 
SINTSEP-GO e consultar nossos assesso-
res jurídicos. 
Mais informações 
1) O § 1°, do artigo 4°, da Lei n.° 
10.887/04, veda a possibilidade de in-
cidência da contribuição previdenciária 
sobre o abono de permanência, mas 
não terá caráter indenizatório, portanto 
o imposto de renda incidirá sobre essa 
parcela remuneratória;
2) A concessão do benefício do 
abono de permanência deverá ser re-

troativa a 1º/01/04, data da entrada em 
vigor da EC nº 41/03, para os servidores 
elegíveis àquela data. Para os demais 
servidores que adquiriram o direito a 
aposentadoria após 1º/01/04, o abono 
de permanência deverá ser concedido 
a partir da data da efetiva aquisição do 
direito, independente da data do reque-
rimento;
3)  O servidor que tiver trabalhado 
na iniciativa privada deverá levar a Certi-
dão de Tempo de Contribuição emitida 
pelo INSS para fins de averbação;
4) O servidor que possua licença-
prêmio deverá se manifestar quanto ao 
aproveitamento dos períodos não usu-
fruídos para efeitos de abono de per-
manência, caso a contagem destes seja 
necessária ao implemento do direito à 
aposentadoria, tendo em vista que acar-
retará a impossibilidade de usufruto des-
tes interstícios oportunamente.

MANDADO DE INJUNÇÃO 880
Os companheiros que exerceram e exer-
cem, atividades insalubres e periculosas, 
fiquem atentos aos desdobramentos da 
decisão proferida pelo Supremo Tribu-
nal Federal que garante o Período Espe-
cial. Muito embora o SINTSEP-GO esteja 
aguardando ato administrativo da Secre-
taria de Recursos Humanos do Planeja-
mento que facilite a aplicação do direito 
conquistado, esclarece que se até setem-
bro próximo isto não ocorrer, estará pro-
vocando o Poder Judiciário no que tange 
os mais diversos reflexos da decisão no 
mandado acima. Ressalte-se que a deci-
são acima trata tão somente do impacto 
do período especial no tempo de traba-
lho do servidor, não garantindo, porém, a 
Aposentadoria Especial.

Golpes de Estelionatários
Está ocorrendo por todo país, golpes 
de estelionatários para limpar nome de 
inadimplentes e receber supostas inde-
nizações de seguradoras e previdência 
privada e, a pretexto, de recebimento de 
vultosos resíduos de FGTS e etc. Fique 
atento e não entre nessa! Dúvidas: ligue 
para o Sintsep-GO e se informe!

Reabertura de prazo: Adesão em Car-
reira da Previdência, Saúde e Trabalho, 
segundo Governo, será garantida - Cerca 
de 36 mil servidores em todo o Brasil que 
estão de fora da carreira da Previdência, 
Saúde, e Trabalho terão nova oportunida-
de para mudar essa situação. A Condsef 
conseguiu negociar com o Ministério do 
Planejamento a reabertura de prazo para 
adesão desses servidores que vêm acu-
mulando prejuízos já que suas tabelas sa-
lariais continuam estagnadas sem sofrer 
os reajustes concedidos aos que optaram 
pelo plano. Servidor(a), esta pode ser a 
última oportunidade! Fique atento!

Benefícios
Categoria cobrou abertura de imediatas 
negociações para garantir os reajustes 
nos benefícios como auxílio-alimentação, 
creche, transporte, contrapartida dos pla-
nos de saúde, dos servidores do Execu-

tivo. Em reunião com as representações 
dos servidores, no ato do dia 17 de junho, 
o secretário de Recursos Humanos do Mi-
nistério do Planejamento, Duvanier Fer-
reira, prometeu abrir negociações para o 
reajuste dos benefícios, prometidos pelo 
próprio Ministério do Planejamento, e 
garantido em compromisso firmado pelo 
governo. Quanto ao valor, Sintsep-GO, 
Condsef e demais entidades defendem 
a isonomia dos benefícios entre os Três 
Poderes.

GDATA E GDASST
Abrem-se prazos de 60 dias para emis-
são das órdens bancárias em favor dos 
companheiros(as): Alcides Pereira da Luz, 
Antônio Gomes Fernandes, Camélia da 
Veiga Jardim Meireles, Dinorá Soares Lei-
te, Evanildo Monteiro Regis, Francisco de 
Paula Machado, Lucimar Maria de Jesus, 
Nazare Ribeiro da Silva (vr. já disponível), 
Noel Paulo de Freitas, Shirlene Pereira 
Lemos, Valdemir da Silva Costa e Walter 
Brito de Oliveira (vr. já disponível).

RPV´s  - 1  (28,86%)
Foi expedido RPV ao Banco do Brasil no 
dia 3 de junho em favor de Pedro Florên-
cio Ramos.

RPV ´s - 2 (28,86%)
TRF-1 divulgou que, depois de feitos os 
procedimentos de cadastramento e con-
ferência das RPV’s, se aguarda agora até 
sessenta (60) dias para a emissão das 
Ordens Bancárias em favor dos compa-
nheiros: Jairo Rodrigues da Silva, João 
Batista da Cunha, João dos Reis Ribeiro , 
Jonston Barreira Silva, Joaquim Alves da 
Silva, João Magalhães Tavares, José Antô-
nio do Nascimento, José Alemar Pessoa, 
José Aparecido da Silva, José Arimatéia 
Medeiros, José Gabriel de Miranda, José 
Hilário Ferreira,  Nilson Martins Peão, 
Nivaldo Alves da Silva, Deldir  Soares da 
Rocha, Deurival Bezerra Vidal, Divino 
Borges de Oliveira, Divino Eterno Rosa, 
Divino Rufino de Sousa, Djalma Moreira, 
Valmir Santos da Silva, Vanderli Darci de 
Paula, Weltom Pereira de Oliveira, Elzo 
Pedro de Souza, Gilberto Pereira Ribeiro, 

Itamar Florindo do Amaral, Manoel Mota 
de Negreiros, Mary de Lourdes Pereira 
Almeida, Agustinho Amaro Alves e Carlos 
Alves dos Santos.

Precatórios – PRC (28,86%)
O TRF-1 também divulgou que foram au-
tuados os processos de precatório de Di-
vino Pereira Cardoso, Damiana Aparecida 
Andrade de Carvalho Moreira Marques, 
Cristovão Antonio de Carvalho, José Be-
zerra Vidal, Levy Chrisostomo de Almei-
da, e Manoel Messias de Oliveira, Placídio 
dos Santos Rosa. Os precatórios são para 
pagamento somente em 2010.

Incra (28,86%)
O Processo se encontra no TRF-1 desde 
30/06/2006, com Recurso de Apelação 
interposto pelo órgão. Todavia o acórdão 
manteve a decisão favorável aos substituí-
dos. O Incra ainda insatisfeito interpôs Re-
curso Especial e Extraordinário, contudo, 
o Tribunal não admitiu os mesmos, fato 
que motivou o Incra apresentar Agravo 
de Instrumento, visando destrancar o re-
curso não admitido. O Sintsep-GO aguar-
da ser intimado para apresentar Contra-
minuta ao Agravo de Instumento.

28,86% (Das Ações desmembradas do 
processo 1997.35.009402-8)
Com o desmembramento do processo, 
temos hoje na Terceira Vara da SJGO o 
processo da FUNASA (2007.35.014278-
3), que está concluso para senten-
ça.  No TRF-1 aguardando julgamen-
to de apelação da União, estão os 
processos do IBGE (2007.35.014274-
9), IBAMA (2007.35.014272-1), 
INCRA (2007.35.014268-0), IN-
METRO (2007.35.014276-6) e dos Mi-
nistérios que formam a Administração 
Direta (1997.35.009402-8). Aguardando 
contestação da União, estão os proces-
sos referentes ao DNIT (2009.35.000794-
8), UFG (2009.35.000874-4), CNEN 
(2009.35.000876-1), FNDE (2009.35.000872-
7), DNPM (2009.35.000864-1), 
Iphan (2009.35.000868-6), ANTT 
(2009.35.000870-0) e DNOCS 
(2009.35.000866-9).

APOSENTADORIA: ativos devem estar 
atentos
Todos(as) os(as) companheiros(as) que 
estão na ativa sabem que um dia terão 
que se aposentar. A luta que os sindicatos 
travam, buscando apoio para ampliá-la é 
a Paridade Já! Mas, por mais que se bus-
ca mobilizar a categoria para pressionar o 
Governo, é muito pouco.  Mas se os com-
panheiros que estão na ativa integrassem 
as mobilizações pela Paridade Já! dobra-
riam as nossas forças para estes enfrenta-
mentos com o Governo, não tenha dúvi-
da. Pense nisto.

Cuidados para a aposentadoria compul-
sória
Aposentadoria é obrigatória para o ser-
vidor que completar 70 anos de idade. O 
servidor não deve aguardar em serviço 
a publicação do ato de aposentadoria. 
É obrigado a afastar-se no dia imediato 
àquele em que completou a idade limite. 
Os proventos somente serão integrais se, 
ao completar 70 anos, o servidor contar 
com tempo de contribuição para apo-
sentadoria integral. Portanto, vamos dar 
atenção a estas regras.

Critérios e regras para se aposentar
O tempo vem chegando e é preciso, mais 
do que nunca, conhecermos melhor os 
nossos direitos. Sabemos, por exemplo, 
que a aposentadoria proporcional resulta 
em grandes perdas e que a aposentadoria 
concedida por invalidez perde o direito à 
paridade, cujos proventos são calculados 
pela média.  Mais detalhes sobre o assun-
to podem ser conferidos no site do SINT-
SEP-GO (www.sintsepgo.org.br), acessan-
do uma cartilha com os “Critérios e regras 
para se aposentar” e um simulador para 
se aposentar. Acesse o nosso site! 

Honorários advocatícios
Para os(as) companheiros(as) que rece-
beram 28,86% por meio de RPV’s ou pre-
catórios, e que não fizeram o devido pa-
gamento dos honorários, a ATS informa 
que estará providenciando, após avisos 
administrativos, a cobrança judicial dos 
respectivos honorários.
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