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Agosto:desgosto 
para o 

funcionalismo 
público

Na 
c u l t u r a 
popular, o mês 
de agosto é conhecido 
como “mês do desgosto”. A 

origem desta crendice retrata a  época de 
Roma, cujo nome do oitavo mês do ano foi 
dado em homenagem ao imperador Augus-
to. Naquela época, já se acreditava no mau 
agouro deste mês, período em que “uma 
criatura horripilante cruzava os céus de 

Roma”, expelindo fogo pelas ventas.
 No caso dos servidores públicos fede-
rais, o mês de agosto justificou sua fama por 
inteiro. O “discurso da crise” – que no Brasil 
e no resto do mundo tem beneficiado ape-
nas aqueles que sempre lucraram, com ou 
sem ela – é o escudo do governo para que 
tudo aquilo que havia sido discutido sofres-
se retração. Não importa mais aquilo que 
foi dito, nem as intermináveis reuniões. Se-
gundo o Planejamento, o que virou lei será 
cumprido, porque já virou lei mesmo (e olhe 
lá). O que se encontrava no patamar dos es-
tudos e das hipóteses – mesmo respaldado 
por consistente argumentação – fica cada 
vez mais distante da realidade.
 Nesta perspectiva, o mês de setembro 
continua cheirando “agosto”. Os atos Nacio-
nais de Luta, ocorridos em julho e agosto, 
não foram suficientes, nem para convencer 
o governo sobre a importância que deve ser 

conferida ao Serviço Público – e ao servidor 
– nem para extravasar toda a indignação 
que perpassa a categoria.
 A decepção com o governo Lula é 
grande, não há como negar. Ao invés de va-
lorizar e fortalecer o setor Público, projetos 
que diminuem a presença e a eficiência do 
Estado – de autoria do próprio Executivo – 
aguardam votação no Congresso Nacional. 
Limitação e estagnação dos investimentos 
públicos (PLP 01/07), privatização do servi-
ço público (PLP 92/07), demissão por “insu-
ficiência” (PLP 248/98) são – entre tantos 
outros – projetos nocivos para toda a socie-
dade brasileira.
 Pelo contrário, os projetos que são 
do interesse do trabalhador brasileiro – dos 
setores público e privado – recebem forte 
pressão para não serem aprovados: nego-
ciação no setor público (Convenção 151 e 
PEC 129/03); proibição de demissões invo-
luntárias (Convenção 158); Direito de gre-
ve para servidor público (PLS 84/07 e PL 
4.497/01); aposentadoria integral por invali-
dez (PL 270/08); fim do fator previdenciário 
(PL 3.299/08), redução da jornada de traba-
lho (PEC 231/95), entre outros.
 Infelizmente, este é o retrato de um 
governo, eleito pelos trabalhadores, mas que 

go-
v e r n a 

pela/para eli-
te. A mesma elite que 

lucra em tempos de abun-
dância, e lucra também em tem-

pos de crise – pois recebe recursos públi-
cos, na forma de investimentos que nunca 
alcançam, de fato, o(a) trabalhador(a).
 O Sintsep-GO enxerga os meses de 
agosto e setembro com pesar. Os avanços 
obtidos até agora, nas negociações que já 
ocorreram, foram meros reajustes para um 
setor que, no Brasil, foi exaurido e sucate-
ado pelos governos anteriores. Um setor 
que, segundo recente pesquisa do IPEA (Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas), 
teve sua produtividade maior que a do se-
tor privado entre os anos de 1995 e 2006: 
14,7%. Enquanto o setor privado registrou 
uma evolução de 13,5%.
 Considera-se ainda o fato de que o 
Brasil – em comparação com as economias 
mais desenvolvidas do mundo – apresenta 
um déficit monstruoso na proporção de ser-
vidores públicos por habitante. O que torna 
impossível que o setor público, por falta de 
recursos e pessoal, atenda às demandas da 
população.
 Os indicadores só provam uma coisa: 
o serviço público brasileiro, bem como a po-
pulação e o servidor, merecem do governo 
prioridade e respeito. Algo que infelizmente, 
até hoje – parafraseando o presidente Lula 
– “nunca ocorreu na história desse país”.
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RÁPIDAS

MTE: Mobilizações surtem efeito positivo
As paralisações no Ministério 

do Trabalho e Emprego, nos 
dias 27 de julho e 25 de agos-

to, surtiram efeito positivo. No dia 
27 de agosto, o ministro Carlos Lupi 
afirmou, durante audiência em seu 
gabinete, que defende um plano de 
carreira específico para a categoria. 
Segundo ele, o problema está no Mi-
nistério do Planejamento (MPOG), 
que quer vincular os servidores do 
MTE à Carreira da Saúde, Previ-
dência e Trabalho (PST). Lupi disse 
que os servidores devem realizar 
um amplo debate para convencer 
o MPOG de que a carreira especí-
fica é necessária. Os servidores res-

gataram o 
c o m p r o -
misso não 
cumprido 
pelo Pla-
nejamen-
to, de ins-
talar um 
Grupo de 
Tra b a l h o 
para dis-
cutir uma 
c a r r e i r a 
específica 
para a ca-
tegoria – e disseram que o embate 
vai continuar, caso o governo volte 

atrás no 
que havia 
dito.
 E m 
r e l a ç ã o 
às condi-
ções de 
t r a b a l h o 
nas Supe-
rintendên-
cias Re-
gionais do 
Trabalho e 
E m p re g o 
(SRTE’s), o 

ministro informou que já está em 
andamento um processo de lici-

tação para sua reestruturação em 
todo o país. O Sintsep-GO avalia 
como fundamental a mobilização 
dos servidores para que a resistên-
cia do governo em discutir as de-
mandas do órgão seja vencida. “O 
Sintsep-GO tem colocado peso nes-
ta luta, tanto que os dois atos nacio-
nais em prol dos acordos, realiza-
dos em todos os estados do Brasil, 
em Goiás foram feitos na porta da 
SRTE-GO, chamando a atenção da 
sociedade para as demandas dessa 
categoria”, afirmou o presidente do 
Sintsep-GO, Ademar Rodrigues.

Sintsep-GO parabeniza Condsef por seus 19 anos

Na sexta-feira (28), o 
Sintsep-GO esteve 
presente na sessão 

solene que homenageou a 
Condsef por seus 19 anos 
de história. Desde o dia 28 
de agosto de 1990, quan-
do foi fundada, a Confede-
ração luta em defesa dos 
servidores e serviço público 
brasileiro. Durante a soleni-
dade, parlamentares e dire-
tores sindicais lembraram 
também dos desafios que 
precisam ser superados nes-
sa jornada em busca de serviços pú-

blicos gratuitos e de qualidade para 
todos os brasileiros. 

Aproveitando a oportunida-
de, os servidores solicitaram 
apoio a deputados e sena-
dores para que derrubem 
projetos que tramitam no 
Congresso, ameaçando ser-
vidores e o próprio serviço 
público, como o PLP 92/07, 
que propõe criação de fun-
dações estatais de direito 
privado. Eles ressaltaram, 
também, a importância da 
aprovação da Convenção 
151, que regulamenta a ne-

gociação coletiva no setor 
público.

Administrativos do MAPA
exigem valorização

MTE: Deputados Pedro Wilson e Rubens Otoni declaram apoio a servidores

Procurados pelo Sintsep-GO 
no início de agosto, os depu-
tados federais Pedro Wilson 

e Rubens Otoni declararam apoio 
à causa dos servidores do MTE. Na 
ocasião, eles assinaram um docu-
mento se comprometendo a viabili-
zar a discussão do plano de carreira 
específico e das condições de tra-
balho com o Ministro do Planeja-
mento, Paulo Bernardo.

Sintsep-GO vai à Brasília defender PEC 270

Além de Goiás, 21 estados par-
ticiparam, no dia 25 de agos-
to, do Dia Nacional de Luta 

organizado pelas entidades filiadas 
à Condsef. A atividade mobilizou ser-

vidores de todo o País 
em defesa do cumpri-
mento de acordos e 
compromissos firma-
dos pelo governo com 
diversas categorias. Na 
quarta-feira, dia 26, os 
servidores participaram 
também de audiência 
pública convocada para 
discutir a PEC 270 – na 
qual diversos parlamen-

tares e autoridades declararam apoio 
à causa dos trabalhadores.
 Na ocasião, o relator da PEC, 
deputado federal Arnaldo Faria de Sá, 

informou que a comissão que analisa 
o projeto deve proferir parecer para 
que o projeto seja aprovado da for-
ma que foi proposto por sua autora, 
deputada Andréia Zito. A PEC 270/08 
garante aposentadoria integral por 
invalidez permanente, quando decor-
rente de acidente em serviço, molés-
tia profissional ou doença grave, con-
tagiosa ou incurável, especificada em 
lei, a partir de 2004. Para ter direito à 
integralidade, ou seja, à paridade, os 
servidores devem ter ingressado no 
serviço público até 16 de dezembro 
de 1998.

Ao lado da Condsef, o Sint-
sep-GO continua cobrando 
a implantação de gratifica-

ção específica para os administra-
tivos do Ministério da Agricultura 
(Mapa). “Da mesma forma que 

defendemos uma negociação iso-
nômica por parte do governo com 
todos os servidores, defendemos 
também igualdade no tratamento 
com os trabalhadores em todos os 
órgãos”, afirmou Ademar.

Olho vivo: Condsef 
aponta quebra de 
acordos em pro-
jetos enviados ao 
Congresso!

Sintsep-GO e Condsef acom-
panham de perto pelo menos 
três projetos de lei (PLs) enca-

minhados pelo Poder Executivo ao 
Congresso Nacional no último dia 31. 
Os PLs 5917, 5918 e 5920/09 trazem 
conteúdo que afetam servidores da 
base da Confederação. Uma leitura 
prévia já apontou quebra de acor-
dos firmados pelo governo. Entre 
os afetados estão servidores civis da 
carreira de Tecnologia Militar e cer-
ca de 36 mil servidores que ficaram 
de fora da Carreira da Previdência, 
Saúde e Trabalho (CPST). Em junho, 
o secretário de Recursos Humanos 
do Planejamento, Duvanier Ferreira, 
chegou a confirmar que o prazo para 
adesão desses servidores seria rea-
berto ainda este ano. Estes trabalha-
dores, além de não terem incorpo-
rado a parcela de 47,11% a que têm 
direito, esses servidores também não 
tiveram gratificações como a GAE, 
GDASST e GESST incorporadas ao seu 
Vencimento Básico.

Conab: Trabalhadores votam e decidem 
prorrogar acordo coletivo 2007/2009

Foi encaminhado à Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab), no último dia 31, ofí-

cio com os termos que prorrogam 
aditivo ao Acordo Coletivo de Traba-
lho 2007/2009. Em 23 estados a ca-
tegoria decidiu pela prorrogação do 
acordo, exceto no Rio Grande do Sul, 
que rejeitou a proposta. A decisão 
garante aos trabalhadores da Conab 
a continuidade nos pagamentos de 

seus benefícios. A negociação do 
acordo coletivo 2009/2010 continua 
e está em fase de ajustes e solução 
de cláusulas suspensas. As cláusu-
las econômicas permanecem sem 
apresentação de contraproposta da 
Conab. A empresa ainda aguarda 
orientação do Dest (Departamento 
de Coordenação e Controle das Em-
presas Estatais).
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Desde o final do segundo se-
mestre de 2009, o tom das ne-
gociações entre servidores e 

governo começou a entrar em desa-
cordo. Até então, notícias veiculadas 
nos principais jornais do país – de 
que, em virtude da crise, o governo 
não cumpriria os acordos – não se 
afirmavam como fatos, apenas es-
peculações. No entanto, em reunião 
no final de agosto (21), da qual parti-
ciparam representantes da Condsef 
e da CUT, o secretário-executivo do 
Ministério do Planejamento, João 
Bernardo Bringel, afirmou intenção 
do governo em recuar nos acordos e 
compromissos firmados. 
 Em uma conversa tensa, o 
Planejamento mostrou que as priori-
dades do governo federal não estão 
em sintonia com os anseios e expec-
tativas dos servidores. Não houve 
espaço para acordos nem tentativa 
de entendimentos. Foi dado um re-
cado: independente do apoio legí-
timo de outros ministros, quem dá 
a palavra final nas propostas que 

serão ou não levadas adiante é o 
Planejamento. “Foi quando, de fato, 
se confirmaram as especulações. Os 
servidores, se quiserem conquistar 
mais alguma coisa a partir de agora, 
vão ter que fazer pressão”, afirmou 
o presidente do Sintsep-GO, Ademar 
Rodrigues.
 
Governo não reconhece acordos
 Evocando o cenário de crise 
como fator impeditivo para avançar 
no processo de negociação, Bringel 
falou das cláusulas pendentes apre-
sentadas pelos servidores. Segundo 
ele, o conteúdo não é reconhecido 
pelo governo como acordo, apesar 
do extenso processo de negociações 
já feito até aqui. Muitos dos itens 
listados foram garantidos às cate-
gorias, incluindo remunerações que 
deveriam ser implantadas em 2010 
e 2011. 
 Mesmo o alardeado reajuste 
no vale-alimentação não deve sair 
da forma defendida pela Condsef 
(isonomia entre os Três Poderes) e 

esperada pelos servidores. 
O Planejamento se limitou 
a dizer que está negociando 
um projeto de lei no Con-
gresso Nacional para viabi-
lizar um provável reajuste. 
Não foi fixado prazo para 
quando isso vai acontecer, 
nem tampouco o valor e 
forma como será dado o re-
ajuste.
 O secretário-executi-
vo se comprometeu apenas 
em conversar posterior-
mente com Duvanier Fer-
reira para estabelecer algu-
mas prioridades do governo 
com relação aos grupos de 
trabalho (GTs) em curso. O 
objetivo seria dinamizar e 
agilizar a conclusão dos tra-
balhos desses GTs para que 
só depois um processo de 

negociação efetiva possa ser aberto 
a partir do resultado dos grupos.
 Bringel disse que um com-
promisso do governo é priorizar a 
regulamentação de gratificações 
do conjunto das remunerações do 
funcionalismo. Para a Condsef esta 
não deve ser uma prioridade, já que 
dezenas de outras pendências vêm 
prejudicando o setor público. Hoje, 
gratificações são pagas no valor fixo 
de 80 pontos para os servidores ati-
vos. A partir da regulamentação, os 
servidores passarão a ser avaliados 
e a gratificação garantida em 80 
pontos, poderá variar de 30 a 100 
pontos. Com isso, alguns servidores 
poderão, inclusive, ter seus salários 
reduzidos se forem avaliados abaixo 
dos 80 pontos. Apesar de ter falado 
pontualmente sobre algumas carrei-
ras, de um modo geral o recado do 
Ministério do Planejamento é um só. 
A tendência de recuo está posta e a 
crise volta a assombrar os servidores 
que seus têm acordos e compromis-
sos ameaçados.

TENSÃO

Governo reafirma recuo nas negociações
SINTSEP-GO alerta: Se não houver forte mobilização por parte dos servidores, o governo, alegando crise, não 

cumprirá acordos, nem dará prosseguimento às negociações

Setembro:
Assembléias até o 
dia 18 e plenária dia 
19 decidem mobili-
zação em defesa de 
acordos

O Conselho Deliberativo de En-
tidades (CDE), ocorrido na 
sede da Condsef no último 

dia 29 de agosto, definiu extensa 
agenda de atividades para mobilizar 
os servidores em defesa dos acor-
dos e compromissos firmados. Até 
18 de setembro, o Sintsep-GO rea-
liza, em todo o estado, assembléias 
para discutir com os servidores os 
entraves no processo de negociação 
com o governo. O resultado da reu-
nião feita no último dia 21 com o se-
cretário-executivo do Ministério do 
Planejamento, João Bernardo Brin-
gel, será debatido com a categoria. 
No dia 19 a Condsef realiza Plenária 
Nacional para definir os rumos do 
movimento. O que a categoria deci-
dir será encaminhado pela entidade 
que segue pressionando o governo 
para garantir o cumprimento dos 
acordos e compromissos firmados.
 Também no dia 18 de se-
tembro, a Condsef vai convocar en-
contros de diversos setores como 
Ministério do Trabalho e Emprego, 
Ministério da Fazenda, Incra, civis 
de Órgãos Militares, Conab, en-
tre outros. Todos os esforços estão 
sendo feitos para que os acordos e 
compromissos firmados pelo gover-
no com diversas categorias sejam 
implantados nos prazos negociados. 
A tendência de recuo demonstrada 
pelo governo deve ser combatida 
com a mobilização intensa dos ser-
vidores em torno desses acordos.

MTE
-Principal demanda: criação de car-
reira específica para o MTE
O que diz Bringel: Há aproximada-
mente 21 dias o ministro Paulo Ber-
nardo respondeu ao ministro Carlos 
Lupi. Para o MPOG não existe Car-
reira dos Servidores do Ministério do 
Trabalho.

Ministério da Justiça
-Principal demanda: implantação de 
gratificação para corrigir distorções 
no ministério.
O que diz Bringel: A princípio as dis-
paridades existentes são reconheci-
das pelo Planejamento que poderá 
discutir solução para o problema. 
A forma como isso acontecerá não 
deve ser a encaminhada pelo minis-
tro Tarso Genro.

Conab
-Principal demanda: implantação 
PCCS nos moldes negociados entre 
empresa e trabalhadores.
O que diz Bringel: Mesma posição 
em relação às demais situações. 
Qualquer proposta encaminhada 
por empresas estatais terá que estar 
dentro dos limites estabelecidos pelo 
Ministério do Planejamento.

Ministério da Agricultura
-Principal demanda: implantação de 

gratificação para corrigir distorções 
salariais.
O que diz Bringel: Repetindo o que 
foi dito aos demais setores, decisão 
final caberá ao MPOG.

Incra 
-Principal demanda: o GT, destina-
do a elaborar proposta de revisão 
da carreira, deveria ter sido instala-
do no prazo de um ano a contar de 
05/03/08. Sua instalação ocorreu 
apenas em maio passado, não tendo 
concluído seus trabalhos até hoje. 
Estão pendentes os seguintes pon-
tos: racionalização de cargos, clas-
ses, padrões, progressão, promoção, 
desenvolvimento, amplitude, gratifi-
cação de qualificação, avaliação de 
desempenho e qualidade dos servi-
ços prestados. Condsef apresentou 
ao Planejamento, em 31/07/09, 
proposta de reestruturação da tabe-
la do INCRA. Até o momento, o go-
verno não se manifestou.

Ministério da Defesa
-Principal demanda: servidores que 
buscam inclusão no PCCTM e im-
plantação de nova tabela em 2010.
O que diz Bringel: O secretário-exe-
cutivo mostrou não concordar com 
a inclusão de servidores lotados no 
PGPE na carreira do PCCTM e negou 
que haja possibilidade da demanda 

ser atendida. Tabela 2010 ameaça-
da pela crise financeira.

Ministério da Fazenda
-Principal demanda: Tabela PECFAZ 
para 2010, aglutinação de cargos e 
incorporação GAE para servidores 
de nível auxiliar.
O que diz Bringel: De concreto, de-
terminou apenas que gestores do 
Planejamento resolvam a situação 
dos servidores de nível auxiliar e in-
corporem a GAE ao VB nos contra-
cheques desses servidores.

Dnit
-Principal demanda: reestruturação 
de tabela nos moldes da ANTT.
O que diz Bringel: Informou que já 
está tramitando no Congresso Na-
cional um projeto de lei para arru-
mar a tabela dos servidores do Dnit, 
nos parâmetros do bônus, sem fixar 
prazo para o encaminhamento da 
proposição. Decisão de encaminhar 
projeto ao Congresso foi tomada 
pelo governo sem acordo com servi-
dores.

GQ e Retribuição de Titulação
Categorias como Ministério da Cul-
tura e Incra, entre outras, discutem 
a inclusão de GQ e RT em suas tabe-
las salariais.
O que diz Bringel: A princípio ape-

nas áreas de pesquisa, tecnologia e 
educação teriam acesso à GQ e RT.

Agências Reguladoras
O que diz Bringel: demandas estão 
sendo tratadas diretamente com Si-
nagências devido a decisão judicial 
impetrada por esta entidade que ga-
rante que só ela representa os servi-
dores.
Nota Condsef: Direção da Cond-
sef não entendeu postura atrasada 
da direção da entidade citada pelo 
secretário-executivo que não reco-
nhece autonomia e independência 
sindical. A Condsef vai acionar sua 
assessoria jurídica para contestar 
esta atitude considerada retrograda 
já que suas filiadas possuem grande 
número de servidores das Agências 
como filiados.

Planos de Saúde
-Principal demanda: negociar me-
lhores contrapartidas em planos de 
saúde para servidores do Executivo.
O que diz Bringel: Se comprometeu 
a receber e analisar críticas que a 
Condsef tem em relação ao tema. 
Posteriormente uma reunião será 
agendada para tratar os problemas 
detectados.

Confira as declarações do governo frente às demandas apresentadas pela Condsef:

Foto: Condsef
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Sintsep-GO engrossa Marcha da Classe 
Trabalhadora em outubro

Em defesa da redução da jor-
nada de trabalho sem redu-
ção de salários, uma bandei-

ra histórica da classe trabalhadora 
brasileira, o Sintsep-GO – junto com 
entidades dos movimentos sindi-
cal e social – participa da Jornada 
Mundial pelo Trabalho Decente. O 
ato, de abrangência internacional, é 
promovido pela Confederação Sin-
dical Internacional (CSI), entidade 
à qual a CUT é filiada. No Brasil, a 
atividade internacional será marca-
da pela Marcha da Classe Trabalha-
dora a Brasília, com indicativo para 
o dia 07 de outubro. A data exata 
será definida de acordo com a vo-
tação da PEC 231/05, projeto que 
trata sobre a redução da jornada.
 Além da redução da jorna-

da, o ato também objetiva poten-
cializar a pressão sobre o Congres-
so Nacional, para que projetos de 
interesse dos trabalhadores sejam 

aprovados e, aqueles que não in-
teressam, sejam arquivados. Par-
ticipam do ato a CUT e todas as 
Centrais Sindicais brasileiras. Os 

trabalhadores reivindicam: Redu-
ção da Jornada de Trabalho sem 
Redução de Salários (eixo princi-
pal); Salário Mínimo; Convenções 
151 e 158; Aprovação da PEC 438, 
contra o trabalho escravo; Retira-
da imediata do PL 4302/98 e do PL 
4330/04 (terceirização) e o marco 
regulatório do pré-sal. 
 Em Goiânia, o Sintsep-GO 
participou da Jornada Nacional de 
Lutas, promovida em 14 de agosto 
pelas Centrais Sindicais e movimen-
tos sociais. Na ocasião, após con-
centração na Catedral Metropolita-
na, os trabalhadores percorreram 
as avenidas Araguaia e Anhangue-
ra, onde encerraram o protesto em 
frente à sede da FIEG (Federação 
das Indústrias do Estado de Goiás).

MOVIMENTO SINDICAL

Jornada Nacional de Lutas: pro-
testo em Goiânia contra projetos 
do governo contrários aos inte-
resses da classe trabalhadora.

Sintsep-GO compõe nova direção da CUT
Eleita durante o 12º Congresso 

Estadual da Central Única dos 
Trabalhadores (12º CECUT), 

realizado na primeira semana de 
junho, a atual direção da Central 
(2009/2012) conta a presença de 
vários companheiros do serviço pú-
blico federal e da base do Sintsep-
GO. A nova gestão da CUT-GO teve 
início em 3 de julho último, após 
solenidade de posse ocorrida na 
Associação Médica de Goiás. 
 Durante o 12º CECUT foi de-
batida a atuação da Central dentro 
da atual conjuntura político-econô-
mica brasileira, e foi definido o pla-
no de lutas. Também foram eleitos 
os delegados ao 10º Congresso Na-
cional da CUT (CONCUT), ocorrido 
em São Paulo, na primeira semana 
de agosto. Da base do Sintsep-GO, 
participaram do 10º Congresso: 
Ademar Rodrigues, Vicente Ribeiro, 
Dulce Costa e Antônio Gilvan.

EXECUTIVA
-Presidenta – Maria Euzébia de Lima
-Vice-Presidente – Elias D´Ângelo
-Secretária Geral – Dulce Costa
-Secretário de Administração e Finanças – João Augusto 
Neto
-Secretária de Comunicação – Sandra Martins de Jesus
-Secretario de Formação – Antônio Ribeiro da Costa 
Neto
-Secretário de Organização e Política Sindical – José Antô-
nio de Oliveira Lobo
-Secretária da Mulher Trabalhadora – Maria de Fátima 
Veloso Cunha
-Secretário de Relações de Trabalho – Vicente Gonçalves 
Ribeiro
-Secretário de Políticas Sociais – Antônio Pereira Chagas
-Secretário de Juventude – José Fabrício Souza Oliveira
-Secretária pela Igualdade Racial – Iêda Leal de Souza
-Secretária de Saúde do Trabalhador – Terezinha de Jesus 

Aguiar
-Secretário do Meio Ambiente – Ismael Gonçalves Nu-
nes.

DIREÇÃO ESTADUAL
Vanusa Silva de Araújo; Delson Vieira dos Santos; João 
Machado de Araújo; Evaristo Lourenço Pereira; Eurípe-
des Correia Conceição; Antônio Gilvan da Silva; Ademar 
Rodrigues de Souza; Pedro Soares de Oliveira; José Uilton 
Nascimento; Eunice Pinheiro Brito; Aurisney Funchal Gló-
ria; Paulo Alves de Oliveira; Cleusa Maria de Jesus; Lázaro 
Bento de Souza; Carmelene Megérico de M. Oliveira; Ma-
ria Rosely Cavalcante; Sérgio Gonçalves da Silva; Vildete 
de Souza S. Lacerda; Stefânia Cristina de S. Nolasco; Igor 
dos Santos; Bemvinda Soares Melo; Vânia Aparecida  S. 
Lopes; Venerando Lemes de Jesus; Silvano Pereira Neto; 
Valdomiro P. S. Farias; Pedro Evangelista de Lima e Joana 
D´arc de Moraes.

Conheça a nova direção da CUT-GO,
gestão 2009/2012:

INFORME JURÍDICO
Descontos indevidos a título de

empréstimo e outros
 O MPOG promoveu uma mu-
dança no Siapnet, portal do Sistema 
Integrado de Administração de Re-
cursos Humanos. Agora os servidores 
cadastrados no programa poderão 
preencher um termo de ocorrência 
quando observarem descontos inde-
vidos em seus contracheques. A me-
dida busca conter o grande número 
de denúncias de servidores que são 
lesados por seguradoras, associa-
ções financeiras, entre outras insti-
tuições cadastradas no SIAPE e que 
causam prejuízos promovendo des-
contos indevidos em contracheques. 
O Sintsep-GO, bem como a Condsef, 
recebem inúmeras denúncias de ser-

vidores prejudicados, em sua maioria 
aposentados e pensionistas. “O Sint-
sep-GO possui vários casos em Goi-
ás nessa situação. Reforçamos que 
todos devem ficar atentos, checan-
do seus contracheques, para evitar 
surpresas”, recomendou Gilson Filho, 
diretor jurídico da entidade.
 

Todo cuidado é pouco
 Caso o filiado integre ação 
coletiva do Sintsep-GO, o sindicato 
recomenda que ele não proponha 
ação individual com o mesmo objeti-
vo. A ação individual prevalece sobre 
a coletiva, correndo-se o risco de se 
constituir uma litispendência (ação 
anterior idêntica a ajuizada), que im-
pede propositura de ação igual a ou-

tra. Para evitar perdas irreparáveis, 
procure se informar com o Sintsep.
 

Justiça dará preferência a idosos 
com mais de 60 anos

 Foi publicada no DOU, dia 
30 de julho último, lei que garante a 
pessoas a partir dos 60 anos de idade 
ou com doenças graves, prioridade 
no andamento de processos judiciais 
e atendimento na administração pú-
blica. Antes a prioridade valia apenas 
para quem tinha mais de 65 anos de 
idade. A nova lei estende a preferên-
cia para portadores de doença grave 
ou de deficiência física ou mental no 
caso de procedimentos administra-
tivos federais, mesmo que a doença 
tenha surgido depois do início do 

processo. Na prática, a lei anterior 
priorizava a tramitação do processo 
ou ação, mas não a execução. O Sint-
sep-GO espera que a nova lei, de fato, 
funcione, priorizando todo o trâmite 
do processo.
 

Honorários
 Segundo o Estatuto da Ad-
vocacia e da OAB, Lei n° 8.906/94, a 
prestação de serviço profissional as-
segura aos inscritos na OAB o direi-
to aos honorários convencionados, 
aos fixados por arbitramento judicial 
e aos de sucumbência. Por isso, em 
processos com substituição processu-
al, a base do Sintsep-GO entende que 
a remuneração deva ser compatível 
ao estabelecido pela OAB (10%).


