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Inúmeras tentativas infrutíferas 
de diálogo com o governo levou 
parte do serviço público federal 

a apertar os rumos do movimento 
neste fim de ano. Saiu na frente o 
Ministério do Trabalho e Emprego, 
paralisado em Goiás desde 5/11 - e 
em vários estados nas datas de 10, 
12, 13 e até o dia 16 de novembro.  
Como tantos outros servidores, 
eles lutam por carreira e condições 
de trabalho.
 A época escolhida para o 
movimento foi simbólica: ocorreu 

em assembléia no final de outu-
bro, quando se comemora o dia do 
Funcionário Público (28/10). Data 
pela qual o Sintsep-GO parabeniza 
a garra dos heróicos 8 milhões de 
funcionários públicos do país.
 Heróicos porque, segundo 
o Ipea, o percentual de servidores 
representa 13% de empregados no 
Brasil (oito por mil habitantes) - o 
menor número dos países do Mer-
cosul, apesar dessas nações serem 
bem menos populosas. Se entre de 
2002 a 2006 o governo gastava 36% 

da receita líquida com pessoal, de 
2006 para cá passou a usar 29% - 
dados que desmentem a batida 
tese da ‘máquina inchada’.
 Verdade seja dita: na dispu-
ta de poder entre as elites brasilei-
ras, servidores públicos, aposenta-
dos e grande parte da população  
são sempre “culpados” pelo déficit 
do país. O mesmo argumento é 
usado por políticos e empresários 
ao afirmarem que direitos sociais 
“custam muito”, que os trabalhado-
res têm muitos “benefícios” e que 

o setor público deve ser “enxuto”. 
Consequência disso são os proje-
tos que circulam no Congresso pela 
retirada de direitos sociais: falácias 
institucionais daqueles que, no fun-
do, buscam apenas se apropriar da 
riqueza do país - prática a ser com-
batida por todos os trabalhadores. 
 O fato é que as tão espera-
das mudanças estruturais não de-
pendem apenas de um trabalhador 
no poder. Ao contrário, o poder é 
que deve estar nas mãos dos traba-
lhadores.

´
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PRESSÃO

Atividades e protestos dos servidores
garantem reabertura de negociações com governo
Ao final de outubro, CUT e Condsef foram recebidas pelo secretário-executivo do Planejamento, João Bernardo Bringel. Reunião foi pautada pelo
reajuste nos benefícios e demandas de vários órgãos

De modo inicial, as mobiliza-
ções intensas promovidas 
pelos servidores ao longo 

do mês de outubro surtiram efeito. 
Após marcha na Esplanada dos Mi-
nistérios e manifestação em frente 
ao Centro Cultural Banco do Brasil 
(CCBB), sede provisória da Presi-
dência da República, no dia 22, CUT 
e Condsef foram recebidas pelo se-
cretário-executivo do Planejamen-
to, João Bernardo Bringel.
 Na reunião, Bringel falou 
sobre o reajuste no auxílio-alimen-
tação, que segundo o relator do or-
çamento, deputado Geraldo Mage-
la, deverá ser reajustado em 103%. 
“Um aumento importante, em vista 
da defasagem em que se encontra 
o benefício, mas que ainda está 
distante das pretensões dos(as) 
trabalhadores(as). E mais distante 
ainda se considerarmos que de-

veria haver equipa-
ração entre os três 
poderes. Do ponto 
de vista da justiça, 
servidores do Exe-
cutivo, Legislativo e 
Judiciário deveriam 
receber o mesmo 
valor. São todos ser-
vidores públicos”, 
disse o presidente 
do Sintsep-GO, Ademar Rodrigues. 
 Segundo Bringel, o reajuste 
deve ficar mesmo para 2010. “Mes-
mo com a aprovação dos 103%, a 
luta pela equiparação dos valores 
pagos aos servidores dos Três Po-
deres vai continuar”, reforçou Ade-
mar. Mesmo que não se atinja o 
nível ideal, a Condsef defende que 
este reajuste seja melhorado para 
atender as demandas de cerca de 
540 mil servidores em todo o Bra-

sil.
 Os movimentos realizados 
nos dias 1º, 15 e 16 de outubro – 
além da marcha do dia 22 – ficarão, 
sem dúvida, na história do movi-
mento de mobilização dos servi-
dores da base do Sintsep-GO e da 
Condsef. A direção das entidades 
parabenizam todos os envolvidos 

nesses processos, fundamentais 
para avançar nas negociações com 
o governo. A participação em mas-
sa dos servidores em Goiás e prati-
camente em todos os estados é um 
feito a ser comemorado, uma vitó-
ria da classe trabalhadora!
 Vitória exemplar é também 
a dos servidores do MAPA, que 

apoiados  deci-
sivamente pelo 
Sintsep-GO, foi 
garantido o re-
cebimento de 
retroativos da 
GDPGPE desde 
janeiro/2009, 
para recebi-
mento no con-
tracheque de 
novembro. Este 
é o resultado 
da luta!

Assembléia geral na Conab,
ainda no mês de setembro

Paralisação de 48 horas dos servido-
res do MAPA dias 15 e 16 de outubro

PLENÁRIA DA CONDSEF

No último dia 24 de outu-

bro, 250 representantes 

de servidores federais se 

reuniram na plenária nacional da 

Condsef (Confederação dos Tra-

balhadores no Serviço Público Fe-

deral). Trabalhadores(as) de Goiás 

– de mais 20 estados e do Distrito 

Federal – aprovaram um calen-
dário de atividades que mantém 
a forte mobilização da categoria 
em todo o Brasil. Um eixo de lu-
tas também foi definido.
 A agenda de atividades já 
se estende a 2010, quando uma 
nova plenária da Condsef está 
apontada para a 2ª quinzena de 
fevereiro. A mobilização manti-
da ao longo do mês de outubro 
– com greve de alguns setores 
iniciada em novembro – rendeu 
o compromisso do governo em 
reabrir as negociações. Na expec-
tativa de que as reuniões com o 
Planejamento representem avan-

ços concretos às negociações pen-
dentes, a maioria dos servidores 
optou por suspender o indicativo 
de greve, apontado para 11 de no-

vembro. As mobilizações, no entan-
to, permanecem intensas.
 Dia 3/12, o Sintsep-GO par-
ticipa de reunião do Conselho De-
liberativo de Entidades (CDE) da 
Condsef, onde a retomada de nego-
ciações com o governo será avalia-
da. Confira a data das atividades:
:: 11, 12 e 24/11: Paralisação na-
cional de 24h // Plenárias setoriais 
MMA,IBAMA,ICMBio, SPU e PRF;
:: 17/11: Reunião Comando Nacio-
nal de Greve do MTE (Condsef);
:: 3/12: Reunião CDE/Condsef;
:: 3 e 4/12: Encontro Nac.  Aposen-
tados e Pensionistas em Luziânia;
:: 10/12: Seminário Saúde do Tra-
balhador (Condsef);
:: 11/12: Plenária Estatutária do 
Sintsep-GO;
:: Fev de 2010: Plenária Condsef.

Indicativo de greve é suspenso, mas servidores apro-
vam calendário de atividades com forte mobilização

Trabalhadores(as) de Goi-
ás – de mais 20 estados e 
do Distrito Federal – apro-
vam calendário de ativida-
des que mantém forte mo-
bilização da categoria em 

todo o Brasil
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Paralisação de 48 horas 
dos servidores da SRTE 
dias 15 e 16 de outubro.
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GREVE

Servidores do Ministério do Trabalho iniciam 
greve em novembro

Na manhã do dia 5 de no-
vembro, servidores do MTE 
em Goiás (SRTE-GO) – e em 

vários estados do Brasil – compare-
ceram normalmente a seus locais 
de serviço. No entanto, ao invés de 
atendimento à população, houve 
mobilização e protesto. É que, em 
assembléia do último dia 30, os ser-
vidores administrativos do órgão 
em Goiás decidiram acompanhar o 
movimento nacional do setor que, 
em 23 de outubro, havia determi-
nado paralisação geral das ativi-
dades, no início de novembro, por 
tempo indeterminado. “A princípio 
seria apenas os administrativos. 
Mas, em solidariedade, até os au-
ditores participaram do movimento 
no primeiro dia” informou Ademar 
Rodrigues, presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores no Serviço Públi-
co Federal em Goiás (Sintsep/GO).
 Os(as) servidores(as) pro-
testam contra o descaso do gover-
no frente às reivindicações da ca-
tegoria. Desde fevereiro, quando a 
pauta de negociações foi entregue, 
oito meses se passaram e o gover-
no não sinalizou para a formação 
de um Grupo de Trabalho específi-
co para discutir os pontos de pauta, 
dos quais destaca-se a implantação 
de Carreira específica para os servi-
dores administrativos do Trabalho.
 O Sintsep/GO estima que 
90% dos servidores do MTE de Goi-
ás estão paralisados. “Além da falta 
de condições de trabalho, o quadro 
de servidores é bastante defasa-
do. Somos cerca de 150 servido-
res ativos nas agências de Goiânia, 

Anápolis e restante do estado. A 
maioria absoluta está paralisada”, 
afirmou Ademar.

Paralisação em 23 estados
 Além de Goiás, já aderiam à 
greve servidores(as) do Acre, Bahia, 
Espírito Santo, Maranhão, Minas 
Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Sul, Sergipe, São 
Paulo e Tocantins. A partir de 16 de 
novembro param também: Alago-
as, Amapá, Amazonas, Ceará, Dis-
trito Federal, Mato Grosso, Paraíba, 
Pernambuco, Roraima e Rondônia. 

 Com a greve dos servidores, 
diversos serviços estão suspensos 
no país. As SRTEs, atualmente, são 
responsáveis pelo seguro desem-
prego, denúncias, pela carteira de 
trabalho, pela confecção das car-
teiras de trabalho do SAC, homolo-

gações e mediações, entre outras 
ações.
 REIVINDICAÇÕES – Além 
do plano de carreira, os servidores 
do MTE reivindicam: melhoria das 
condições de trabalho; regulamen-
tação da jornada de trabalho de 
30h semanais, sem redução de sa-
lários, com dois turnos diários para 
ampliar o atendimento à popula-
ção; treinamento e capacitação 
permanentes; ampliação das vagas 
do órgão com contratação dos re-
manescentes do último concurso; 
paridade salarial entre ativos, apo-

sentados e pensionistas; isonomia 
do auxílio-alimentação entre os po-
deres e retorno do regime de soli-
dariedade nos descontos da GEAP, 
com valores compatíveis com os 
salários dos servidores e melhoria 
na qualidade do atendimento.

Paralisação do MTE em Goiás 
(SRTE-GO): repercussão forte 

em todo o estado

Comando de greve or-
ganiza ação dos(as) 
trabalhadores(as) durante 

a paralisação

APOSENTADORIA ESPECIAL 

MI 880: Funasa enviará memorando para
assegurar direito de servidores

Órgão estava interpretando os pedidos a partir de um mandado concedido a um sindicato de médicos de
Brasília, e não com base no Mandado de Injunção (MI) 880 conquistado pelo Sintsep-GO

O indeferimento dos pedidos 
de aposentadoria especial 
e contagem especial de 

tempo de serviço por parte da Fu-
nasa fez com que, novamente, os 
servidores se reunissem com diri-
gentes da Fundação. Após reunião 
do último dia 20 de outubro entre 
o Sintsep-GO, a Condsef e o pre-
sidente da Funasa, Danilo Fortes 
–  outra reunião  recente, no dia 10 
de novembro, foi necessária para 

tratar o assunto.
 Na ocasião, o coordenador 
de Recursos Humanos da Funasa, 
Joselias Ribeiro explicou que o ór-
gão estava interpretando os pedi-
dos a partir de um mandado con-
cedido a um sindicato de médicos 
de Brasília e, por conta disso, os 
demais servidores estavam tendo 
seus pedidos negados. A assesso-
ria jurídica da Condsef forneceu 
esclarecimentos ao RH da Funasa, 

que se comprometeu a encaminhar 
novo memorando às coordenações 
regionais, com os devidos esclareci-
mentos.
 Cobrando novamente agili-
dade das coordenações de Recur-
sos Humanos na análise dos pro-
cessos relacionados ao MI 880, os 
servidores voltaram a sugerir que a 
Funasa convoque servidores aptos 
a trabalhar temporariamente nos 
setores de RH.

Insalubridade de volta
 Cerca de 80% dos servidores 
da Fundação Nacional de Saúde em 
Goiás que perderam a insalubridade 
devem voltar a recebê-la em breve. A 
informação, apurada pelo Sintsep-GO, 
é do coordenador de Recursos Huma-
nos do órgão em Goiás, Joaquim Cor-
reia Neto.
 Segundo ele, após amplo tra-
balho do órgão em Goiás - em parce-
ria com o Grupo de Apoio ao Servidor 
Cedido - a presidência da Fundação 
reavaliou os laudos que foram feitos 
inicialmente, o que deve ocasionar 
o retorno da concessão a motoris-
tas cedidos, gerentes e supervisores 
que atuem efetivamente na área de 
combate e controle de endemias. “O 
novo laudo já está pronto e devemos 
ter novas portarias em breve. Ações 
ligadas ao combate e controle terão a 
insalubridade novamente. No entan-
to, o servidor terá que comprovar, por 
declaração, que trabalha   - de fato - 
no controle e combate de endemias”, 
disse.
 O coordenador de RH da Fu-
nasa explica que a declaração deverá 
ser assinada pelo servidor e corrobo-
rada pela chefia imediata. De acordo 
com Joaquim, o servidor que tenha 
alguma dúvida, ou se sinta prejudica-
do, deve procurar esclarecimentos no 
departamento de RH da Funasa.

Sintsep-GO leva demandas de Goiás à presidente do órgão
 A reunião com Danilo For-
tes, conseguida por intermédio do 
SINTSEP-GO – em 20 de outubro – 
tratou de um tema que tem afligido 
servidores da Fundação em Goiás. 
Uma comissão, instalada para pro-
mover laudos sobre insalubridade 
indeferiu e retirou o direito de 60% 
dos servidores da Funasa no estado 
- que historicamente possuem vida 
laboral com perfil insalubre. O ór-

gão se comprometeu a sanar o pro-
blema, instalando uma comissão 
com representantes da Fundação 
e do sindicato. A expectativa é de 
que o direito desses servidores seja 
devolvido com urgência.
 Joselias aproveitou o mo-
mento para informar aos servido-
res sobre a publicação de uma nota 
técnica do MPOG garantindo a al-
guns cargos o direito à contagem 

especial para aposentadoria mes-
mo sem documentos comprobató-
rios. O objetivo é sanar um proble-
ma que passou a afetar servidores 
que atuavam em área insalubre an-
tes de 1982, quando o próprio go-
verno ainda não possuía registros 
desses trabalhadores. Alguns casos 
anteriores a 1987 também devem 
ser levados em conta pela falta de 
registros oficiais.

Sintsep/GO aponta que 90% dos servidores em Goiás aderiram à
paralisação. Auditores, em solidariedade, também pararam no

primeiro dia do movimento
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Goiás viabiliza contagem de 
tempo especial a servidores

Ação do Sintsep-GO e da Condsef faz com que servidores da Funasa sejam os primeiros da administração pública 
a poder requerer contagem especial de tempo para aposentadoria, garantida pelo mandato de injunção 880

Graças a ação de entidades 
como o Sintsep-GO e Con-
dsef, servidores da Funa-

sa (Fundação Nacional de Saúde) 
são os primeiros da administração 
pública a poder requerer direito à 
contagem especial de tempo para 
aposentadoria. Garantida pelo 
mandato de injunção (MI) 880, a 
contagem especial de tempo bene-
ficia servidores que atuam em áre-
as insalubres e perigosas. A Funasa 
já divulgou memorando circular, no 
estados, autorizando suas coorde-
nações regionais a acatarem reque-
rimentos de servidores em busca 
desse direito conquistado com auxí-
lio de ação jurídica impetrada pelo 
Sintsep-GO, Condsef, Sindsep-PE, 
Sindsep-MA, Sintrafesc e Sindsep-
MG no Supremo Tribunal Federal 

(STF). A maioria dos servidores da 
Funasa atua em áreas insalubres. O 
MI 880 pode ampliar em 40% con-
tagem de tempo para homens e 
20% para mulheres.
 Conforme o entendimento 
da Funasa - embasada pelo pare-
cer n.º 1330/2009 da Procuradoria 
Geral Federal (PGF) - os efeitos do 
MI 880 devem valer apenas para as 
entidades que integraram a ação - 
entre elas, o Sintsep-GO. Da mes-
ma forma, só serão beneficiados 
aqueles(as) que já estavam filiados 
ao sindicato no período em que a 
ação foi proposta. “Em relação a 
isso, existem duas datas a serem 
consideradas, e nós não sabemos 
ainda qual a Justiça, ou a PGF vão 
considerar. A ação foi impetrada 
em 19 de agosto de 2008, mas a de-

cisão só foi publicada oficialmente 
em 03 de agosto de 2009. Ou seja, 
no nosso entendimento esse é o 
período a ser considerado”, opinou 
o diretor jurídico da entidade, Gil-
son Filho.
 Segundo o parecer da PGF, 
o Sintsep-GO deverá apresentar 
formalmente a relação dos servido-
res que estavam filiados ao sindica-
to na época da ação, ou seja, o perí-
odo acima citado. “Neste primeiro 
momento, apenas esses nomes se-
rão contemplados. Isso não é culpa 
das entidades que impetraram a 
ação. A Justiça determinou dessa 
forma. O que o Sintsep-GO pode 
fazer é impetrar um novo mandado 
de injunção para que novos filiados 
possam também ter direito à con-
tagem de tempo especial”, explicou 
o presidente da entidade, Ademar 
Rodrigues. Tanto o Sintsep-GO 
quanto a Condsef lutam para que 
os demais órgãos repitam a ação e 
estendam o referido direito, já re-
conhecido pelo Supremo.
 O Sintsep-GO já disponi-
bilizou em sua página na Internet 
(www.sintsepgo.org.br) um reque-
rimento padrão para que os(as) 
servidores(as) preencham e apre-
sentem à Funasa. O objetivo é faci-
litar o processo de preenchimento 
dos requisitos exigidos para que o 
trabalhador possa dar entrada em 
seu processo para a contagem de 
tempo especial.

Aposentadoria especial

EM TEMPOEM TEMPO

 A Câmara analisa o Projeto 
de Lei Complementar 472/09, que 
concede aposentadoria especial 
aos servidores públicos que exer-
cem atividades prejudiciais à saú-
de. Segundo o projeto, o benefício 
será devido ao funcionário que tiver 
trabalhado em condições insalu-
bres durante 15, 20 ou 25 anos, de 
acordo com o agente nocivo. Além 
disso, para se aposentar, o servidor 
deverá contar pelo menos dez anos 
de serviço público e cinco anos no 
cargo em que se aposentará, inde-
pendentemente da idade.

Sintsep-GO integra 6ª Marcha da Classe Trabalhadora em Brasília

CUT e centrais sindicais de 
todo o país realizaram no dia 
11 de novembro a 6ª Marcha 

da Classe Trabalhadora. Esta foi 
a maior de todas as marchas já 
realizadas, reunindo mais de 50 
mil pessoas na Esplanada dos 
Ministérios. Com a presença do 
Sintsep-GO, servidores públicos 
da base da Condsef promoveram 
– paralelamente – dia de parali-
sação em defesa do cumprimen-
to de acordos e compromissos 
firmados pelo governo.
            Entre as bandeiras de 
luta do movimento está a rati-
ficação da Convenção 151 no 
Congresso Nacional que garante 
direito à negociação coletiva no 
setor público. A 6ª Marcha da 
Classe Trabalhadora defendeu 

seis eixos centrais: aprovação do PL 
01/07, que efetiva a política de va-

lorização do salário mínimo; novo 
marco regulatório para o pré-sal; 
atualização dos índices de produti-
vidade da terra e aprovação da PEC 
438/01 contra o trabalho escravo; 
ratificação das Convenções 151 e 
158 da OIT; aprovação do PL sobre 
a regulamentação da terceirização 
e combate à precarização nas rela-
ções de trabalho e, principalmente, 
redução da jornada sem redução 
do salário.
            Após audiência relâmpago 
com o presidente do Senado, José 
Sarney, lideranças sindicais infor-
maram que existe a intenção de 
colocar a ratificação da convenção 
151 para votação, com prioridade.

SINTSEP-GO

Conab
 Servidores da CONAB, em 
Assembléia Geral convocada pelo 
SINTSEP-GO dia 13 de novembro, 
aprovaram ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO da CONAB com os se-
guintes condicionantes a serem re-
vistos pela empresa: 
 1) Cláusula Primeira: 5,5% 
do ano que vem é percentual de re-
posição da inflação de 2007/2009. 
Adendo de gatilho ou clausula que 
garanta a reposição de inflação no 
período 2009/2010. (Se até setem-
bro de 2010 a inflação for superior 
a 5,5% a diferença será assegurada 
pela Empresa); 
 2) Cláusula Oitava: Plano de 
Saúde – Manutenção do caput (pa-
rágrafos 12 e 13) do acordo atual. 
Ficou deliberado ainda que, caso a 
empresa não atenda as referidas al-
terações, fica rejeitada toda a pro-
posta.

Administrativos da PRF
 Servidores administrativos 
da Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
se reuniram neste dia 12 na sede 
da Condsef, onde realizaram plená-
ria nacional do setor. Diante das de-
mandas levantadas, a Condsef vai 
buscar reunião com a Secretaria de 
Recursos Humanos do MPOG para 
retomar as discussões sobre o pla-
no de carreira e revisão da tabela 
remuneratória dos administrativos 
da PRF. 

PECSEFAZ
 No último dia 11, a Cond-
sef foi recebida pela Secretaria de 
Recursos Humanos do MPOG. O 
encontro tratou de pendências no 
plano de cargos dos administrati-
vos fazendários (PECSefaz). Foram 
abordados com destaque a incor-
poração da GAE ao Vencimento Bá-
sico de servidores do nível auxiliar e 
a tabela remuneratória para 2010, 
firmada em acordo. Das pendên-
cias, nenhuma está com solução 
definitiva. Na SRH ainda não há 
entendimento entre os gestores da 
secretaria sobre a incorporação da 
GAE. O governo se comprometeu 
a dar um retorno sobre a situação 
ainda este mês.

 A comissão especial da Câ-
mara que analisa a PEC 270/08 
(aposentadoria por invalidez do 
servidor público) aprovou, no últi-
mo dia 11, parecer do relator, de-
putado Arnaldo Faria de Sá (PTB/
SP). O substitutivo permite a inte-
gralidade e a paridade aos servido-
res aposentados por invalidez per-
manente.
 Entre outras medidas, o 

substitutivo altera a data limite de 
ingresso no serviço público para 
aqueles que serão beneficiados 
pela PEC. Ao invés de 16 de dezem-
bro de 1998, como prevê o texto 
original, o relator vai além definin-
do como data de ingresso até 31 de 
dezembro de 2003 - data em que 
foi publicada a emenda da reforma 
da Previdência. Além disso, a PEC 
também garante aos que ingressa-

ram no serviço público até 31 de 
dezembro de 2003, pelas regras da 
última Reforma da Previdência (EC 
41/2003), e que já tenham se apo-
sentado, que tenham direito à apo-
sentadoria integral. Esses aposen-
tados perderam esse direito após a 
aprovação da reforma da Previdên-
cia, em 2003 - Emenda Constitucio-
nal 41. A proposta será votada em 
1º turno no plenário da Câmara.

PEC 270/08: aprovado substitutivo do relator


