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Mais que união, 
u n i d a d e !

A última Plenária do ano reali-
zada pelo Sintsep/GO, no dia 
11 de dezembro, apresentou 

momentos marcantes, que mere-
cem ser lembrados e analisados em 
uma perspectiva mais profunda.
 Os informes apresentados 
por Gilberto Jorge (dirigente da 
Condsef) e pelos integrantes da 
direção do Sintsep/GO – Vicen-
te Ribeiro, Gilson Filho e Ademar 
Rodrigues – demonstraram que 
os servidores públicos, a cada dia, 
acreditam mais em seu potencial. 
Impulsionados, de certo modo, 
pelo movimento vitorioso dos tra-
balhadores do Ministério do Traba-
lho e Emprego, outros setores se 
organizam na perspectiva de obter, 
também, o direito de negociar e de 
serem valorizados. Se a “união faz 
a força”, em relação à paralisação 
do MTE, a “unidade tem feito a di-
ferença” – algo que deve servir de 
exemplo a todos os demais. Acredi-
tar que aquilo que une pode, e deve 
ser maior do que todas as possíveis 
divergências.
 A conduta da atual direção 
do Sintsep/GO tem demonstrado, 
na prática do dia-a-dia, que esta 
atitude – de unidade – é capaz 
de produzir frutos positivos para 
todos(as). Foi assim no ato dos apo-
sentados, em Brasília, no qual tam-
bém foram defender os direitos dos 
servidores chamados “ativos”. Foi 
assim na grande manifestação dos 
servidores da Funasa, em busca da 
Gacen e de sua lotação no Ministé-
rio da Saúde – quando manifesta-
ram também seu apoio pelas lutas 
de todos os servidores.
 Foi assim na reforma do es-
tatuto do sindicato, quando todos 
os(as) delegados(as) e servidores(as) 
presentes – imbuídos(as) do senti-
mento de aperfeiçoar os mecanis-
mos de luta, dentre eles o Sindicato 
– aceitaram o desafio, questiona-

ram, e conseguiram realizar avan-
ços no documento que rege a enti-
dade, que em nome das mudanças 
conjunturais, não deve jamais se 
deixar engessar na burocracia pa-
ralisante, que prioriza excessiva-
mente os meios em detrimento aos 
fins.
 O objetivo do sindicato é 
lutar pela emancipação da classe 
trabalhadora e das categorias que 
ele diretamente representa. Eman-
cipação que se materializa, por 
exemplo, nas palavras finais do pre-
sidente da entidade, Ademar Rodri-
gues, quando convidou todos(as) a 
almoçarem no novo imóvel adquiri-
do pelo Sintsep/GO. “Quando vocês 
outorgaram a nós o direito de diri-
gir esta entidade, muitas vezes nós 
tivemos que dizer não, em nome de 
objetivos maiores. Essa atitude, de 
seriedade e responsabilidade com 
o patrimônio do servidor público 
federal em Goiás – instrumentos 
importantes da nossa luta – é que 
permitiu que trocássemos toda a 
área de informática, comprásse-
mos geladeira e fogão novos, ar-
rumássemos o auditório, e que vai 
possibilitar a construção, em 2010, 
do nosso novo Auditório. Trocamos 
os carros – que já estão todos qui-
tados – e, finalmente, adquirimos 
nossa nova sede. Agora nós vamos 
sair daqui e vamos almoçar na casa 
que é nossa. Não devemos mais um 
centavo, é nossa!”, disse entre fes-
tejos e aplausos.
 Esta unidade entre a dire-
ção do Sintsep/GO e sua base tem 
proporcionado à categoria vitórias 
importantíssimas – até mesmo em 
um ano contraditório como 2009, 
cujas negociações com o governo 
só foram estabelecidas à base de 
muita pressão. E 2010 não promete 
ser diferente. Mas, como bem dis-
se o presidente da entidade, pouco 
antes do encerramento da plenária 
“a base de Goiás tem dado a frente 
do movimento em nível nacional, 
e tem se posicionado sempre em 
todo o momento que foi necessá-
rio”. Essa unidade, que por si só fez 
e faz toda a diferença, vai certa-
mente alicerçar novas e grandiosas 
vitórias em 2010.

Governo aceita negociar plano de 
carreira específico dos servidores

MTE

Pg. 03

FUNASA

Sintsep/GO e Mauro Rubem (PT-GO) 
discutem situação dos intoxicados

Pg. 02

Confira ainda:
-Governo deve aumentar contrapartida dos planos de Saúde 
em 2010 (pg. 02)
-Em encontro nacional, aposentados e pensionistas definem 
calendário e eixo de lutas para 2010 (pg. 04)
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FUNASA

Ação do Sintsep/GO em parceria com deputado
Mauro Rubem discute situação dos intoxicados

Na pauta, o debate sobre as doenças decorrentes de produtos químicos, absorvidos pelos 
trabalhadores no início dos anos 80 – especialmente o DDT e o Malation

No dia 9 de dezembro, o 
Sintsep/GO promoveu, em 
parceria com o deputado 

estadual Mauro Rubem (PT-GO), Se-
minário com o tema “Trabalhado-
res Intoxicados da Funasa e Agen-
tes de Endemias”, no município de 
Jataí. Na pauta, o debate sobre as 
doenças decorrentes de produtos 
químicos, absorvidos pelos traba-

lhadores no 
início dos anos 
80 – especial-
mente o DDT 
e o Malation. 
“Na ocasião, 
foram discuti-
das ações que 
serão cobradas 
do governo 
para auxiliar 
esses trabalha-
dores, tendo 

em vista que eles foram contami-
nados no exercício de sua função”, 
afirmou o presidente do Sintsep-
GO, Ademar Rodrigues. “Este é ape-
nas o primeiro, dos vários que pre-
tendemos realizar no estado – que 
são preparatórios para uma grande 
Audiência Pública sobre esta ques-
tão”, complementou.

 Na ocasião, Mauro Rubem 
falou que, além dos riscos e das 
contaminações, os trabalhadores 
sofreram e sofrem com os precon-
ceitos e com o descaso do governo. 
“Uma pessoa relatou que traba-
lhou por mais de 15 anos pesando 
venenos sem EPI ou qualquer tipo 
de protetor. É preciso reconhecer e 
fazer justiça a estes trabalhadores”, 
disse o deputado.
 Neide Rocha Cunha Soli-
mões e Cedício Vasconcelos Mon-
teiro – ambos dirigentes do Sintsep-
PA – fizeram uma palestra sobre as 
causas e os sintomas no combate 
aos vetores da malária. Segundo 
eles, a intoxicação tem efeitos di-
versos, ocasionados pela interação 
do toxicante com o organismo in-
toxicado, em meio a vários fatores 
tais como: temperatura, luminosi-

dade, propriedade físico/químico, 
presença de solventes e duração de 
exposição, dentre outros.

DISCUSSÃO É FUNDAMENTAL
 Segundo Ademar Rodrigues, 
a realização destes seminários é de 
fundamental importância para a 
compreensão do drama em que vi-
vem estes trabalhadores. “Através 
dos relatos podemos ver como os 
servidores eram tratados e a saúde 
colocada em risco. Este assunto diz 
respeito à vidas, tem que sair das 
‘gavetas’ das repartições, e tomar 
corpo, ganhar as ruas. São seres hu-
manos que estão morrendo, e que 
tem o direito de serem amparados 
pelo poder público. Temos que gri-
tar – fazer barulho se necessário – 
para promover justiça”, afirmou o 
presidente.

PLANOS DE SAÚDE

Governo vai aumentar
contrapartida em 2010

No dia 10 de dezembro, a 
Condsef promoveu deba-
te sobre saúde do servidor 

público. Fala-
ram sobre o 
tema o coor-
denador-geral 
de Seguridade 
Social e Bene-
fício do Ser-
vidor, Sérgio 
Carneiro e a 
médica Fátima 
Cristina Rangel 
do Instituto 
Saúde Cole-
tiva da UFRJ. 
Em sua expo-

sição, Carneiro repassou todas as 
propostas do governo para o setor. 
Segundo Carneiro, as propostas, 
que envolvem decretos, portarias e 
implantação de instruções normati-

vas, têm verba garantida em 2010. 
Entre outras coisas, os recursos vão 
buscar melhorar a contrapartida do 
Executivo nos planos de saúde dos 
servidores e seus dependentes. O 
valor da contrapartida será calcula-
do principalmente a partir da idade 
e do salário do servidor. 
 Segundo o diretor da Con-
dsef, Gilberto Jorge Cordeiro, “a 
partir do próximo ano, o mínimo 
que o governo vai pagar por cada 
dependente natural, nos planos de 
saúde, passará de 55 para 72 reais. 
Valor que poderá subir quanto me-
nor for o salário e maior for a idade 
do servidor. Esses parâmetros de 
negociação, para nós, represen-
tam uma conquista, pois vão nos 
dar melhor margem de negociação 

com os planos. Como o governo vai 
pagar mais do que paga hoje, po-
deremos negociar a diminuição das 
co-participações e os próprios re-
ajustes”, disse. Ele complementou 
que outra vitória dos servidores – 
homologada pelo governo – foram 
os reembolsos. “Às vezes os servi-
dores preferem ter planos de saú-
de particulares, por ter uma maior 
rede credenciada – especialmente 
no interior, onde enfrentamos algu-
mas dificuldades de atendimento, 
tanto com a Geap quanto com o 
Capesaúde. A partir de agora, esses 
servidores poderão ter esses valo-
res reembolsados pelo Executivo 
– desde que comprovem, mensal-
mente, o pagamento do plano de 
Saúde particular”, explicou.

AÇÃO DOS 28,86%

Súmula traz nova correção para quem assinou acordo

No último dia 09 de outubro, 
a Advocacia-Geral da União 
(AGU) publicou a Súmula 48, 

contendo orientações que refletirão 
diretamente nas condenações sofri-
das pela União para pagamento do 
reajuste salarial de 28,86% a servido-

res federais. A súmula orienta que a 
correção monetária a ser aplicada nas 
parcelas pagas a quem assinou acor-
do com a União deve ser calculada a 
partir da data em que foi efetuado o 
pagamento administrativo de cada 
parcela do reajuste.
 Os servidores devem entrar 
com o pedido de correção o quanto 
antes, pois o prazo para o procedi-
mento pode ser prescrito a qualquer 
momento. A solicitação pode ser feita 
no setor de Recursos Humanos de seu 
órgão e nos Juizados Especiais Fede-
rais mais próximos.
 Segundo o diretor de Assuntos 

Jurídicos do Sintsep-GO, Gilson Filho, 
o requerimento de revisão dos valores 
deve ser feito pelas vias administrativa 
e judicial, sem participação do sindica-
to. “O acordo judicial foi feito entre o 
servidor e a União, sem a participação 
dos sindicatos. O que faremos, como 
sugere a Condsef, é ajuizar uma Ação 
de Protesto Interruptivo de Prescrição 
Coletiva, buscando deter a contagem 
do prazo para encaminhar o requeri-
mento”, disse.
 A determinação da AGU não 
especifica quais as categorias de ser-
vidores que farão jus ao novo índice. 
É válida, também, para todos aqueles 

que futuramente buscarem a conde-
nação do poder público federal e que 
conseguirem o reajuste. 
 28,86% - Para encaminhar a 
ação nos Juizados Especiais Federais, 
e requerer a correção monetária das 
parcelas do acordo de 28,86%, o ser-
vidor precisará ter em mãos as cópias: 
da documentação pessoal (RG, CPF, 
etc.), do acordo firmado com o go-
verno (adquirido no setor de RH dos 
órgãos), da súmula da AGU e o inde-
ferimento administrativo do pleito – 
sendo que o penúltimo documento 
pode ser acessado por meio do site do 
Sintsep-GO (www.sintsepgo.org.br).

Servidores devem entrar com pedido de correção o quanto antes

Editado sob responsabilidade da Diretoria Executiva: Presidente: Ademar Rodrigues de Souza; Vice Presidente: Izaurina Gomes Pinheiro; Secretário Geral: Vicente Gonçalves Ribeiro; Secretaria de Fi-
nanças: Fátima Maria de Deus; Secretaria de Organização:  Marlon Ayres Cunha; Secretaria de Imprensa, Comunicação e Promoção: Juarez Cavalcante de Albuquerque; Secretaria de Formação Sindical 
e Sindicalização: Márcia Jorge; Secretaria de Estudos Sócio Econômicos: José João Batista; Secretaria de Aposentados e Pensionistas e acumulando Secretaria de Assuntos Jurídicos: Gilson de Oliveira 
Filho; Secretaria de Apoio ao Pessoal do Interior: Vilmar Martins da Silva; Secretaria de Articulação, Movimentos Populares e Estudantis: José Agamenon Borges da Fonseca. Suplentes da Diretoria 
Executiva: Antonio Augusto Silva; Deusina Azevedo Soares; Jose Pereira da Silva; Maria da Graça Vieira de Almeida; Pedro Gonçalves de Andrade; Raimundo Nonato de Miranda; Tarquinho Silvestre de 
Souza; Umberto Braz Rodrigues; Waine Eleine de Moraes dos Santos; Zenita Clarinda da Silva. Conselho Fiscal: Deuselene Ramos de Morais; João Gomes da Silva. Suplentes do Conselho Fiscal: Antonio 
César Elias Cardoso; Vera Aparecida Danella. Diagramação: Herbium Bueno. Jornalista responsável: Rodrigo N. Leles (GO 1224-JP). Impressão: L.L. Gráfica e Editora Ltda. Tiragem: 5.000 exemplares.EX
PE

D
IE

N
TE



www.sintsepgo.org.br                                                                                                                                                         3
w

w
w

.s
in

ts
ep

go
.o

rg
.b

r
MTE

Vitória: Governo aceita negociar plano de 
carreira específico para servidores do órgão

Em greve desde o dia 5 de no-
vembro deste ano, servidores 
do Ministério do Trabalho e Em-

prego (MTE) de todo o país decidiram 
em Brasília, em assembléia na tarde 
do dia 10 de dezembro, suspender 
temporariamente a greve. Embora a 
representação de Goiás, na ocasião, 
defendesse a continuidade da parali-
sação, o conjunto dos servidores pre-
feriu seguir a orientação do Comando 
Nacional de Greve. “Os servidores do 
MTE estão dando um voto de confian-
ça ao governo, que se comprometeu 
a abrir as negociações referentes ao 
plano de carreira dos servidores do 
órgão”, afirmou o presidente do Sint-
sep/GO, Ademar Rodrigues.
 No dia imediato (11), uma 
plenária nacional do setor – também 
em Brasília – ratificou a decisão, sus-
pendendo oficialmente a paralisação 
em todo o país. Apesar da suspensa 
a paralisação, os servidores devem 
continuar mobilizados. “A decisão dos 
servidores é de que, caso o governo 
não cumpra os pontos que apresen-
tou em sua proposta, o movimento 
será retomado com força total”, expli-
cou Ademar.
 De acordo com a proposta 
apresentada pelo governo, as nego-
ciações do plano de carreira dos ser-
vidores do MTE serão encerradas até 
22 de fevereiro de 2010. O Executivo 
garantiu que o plano será transforma-
do em lei ainda em 2010, tendo efeito 
financeiro integral em 2011. O gover-
no acenou ainda a possibilidade de se 
discutir um reajuste em 2010, a título 
de antecipação ao plano. Complemen-
tando a proposta, a direção do MTE se 
comprometeu a não descontar os dias 
parados em função da greve, os quais 
serão compensados pelos servidores.
 Na opinião das entidades que 
dirigiram o movimento, a greve do 
MTE representou um marco na histó-
ria da categoria, que nunca havia re-
alizado uma paralisação específica do 
setor. Além disso, o alcance nacional 
do movimento se destaca, com ade-
são de quase 100% dos servidores 
de 22 estados brasileiros. “Cabe res-
saltar a garra e o comprometimento 
dos companheiros e companheiras de 

Goiás neste movimento. Mais 
uma vez estivemos na vanguar-
da da luta: a SRTE/GO foi uma 
das primeiras do país a deflagrar 
o movimento, o que mostra a 
força e o comprometimento da 
nossa base com a luta em nível 
local e nacional”, reforçou Ade-
mar.
 A mobilização dos servi-
dores continua nos locais de tra-
balho, até que o plano de carreira 
do setor se torne lei sancionada 
pelo presidente da República. 
Caso o governo não cumpra os 
compromissos assumidos, os 
servidores poderão deflagrar 
novo movimento paredista.

Fórum debaterá problemas 
por estados
 Após mais de um mês 
paralisados para que o governo 
garantisse a discussão da pau-
ta que inclui a reestruturação 
emergencial da carreira, na reu-
nião do dia 10 o MTE se compro-
meteu a realizar um fórum de 
debates estaduais. O objetivo é 
levantar os problemas das SRT´s 
por local de trabalho. A partir 
deste levantamento, um deba-
te nacional deve acontecer para 
apontar soluções para os proble-
mas detectados. O calendário 
desses debates deve ser defini-
do ainda em dezembro.
 Uma das propostas dos 
servidores que será debatida é 
a organização de plantões de 12 
horas ininterruptas. A idéia é de 
que esta nova estrutura possibi-
lite aumento de produtividade e 
melhora direta na qualidade do 
atendimento à população. Com 
os turnos de 12 horas, cada ser-
vidor teria carga horária de 6 ho-
ras e veria atendida uma de suas 
principais reivindicações. O MTE 
assegurou que se verificar que 
haverá aumento na produtivida-
de e qualidade no atendimento, 
como garantem os servidores, 
esta demanda poderá ser im-
plantada.

Executivo aceita negociar e servidores suspendem paralisa-
ção. Pré-acordo garante ainda que pontos dos trabalhado-
res não serão cortados e provável reajuste ainda em 2010

MTE: REIVINDICAÇÕES DOS SERVIDORES

1. Implantação imediata do Plano de Carreira Específico dos Servidores do MTE, 
conforme Aviso Ministerial MTE nº 30;
2. Melhorias das Condições de Trabalho;
3. Regulamentação da jornada de trabalho de 30 horas semanais, sem redução de 
salários, com dois turnos diários para ampliar o atendimento à população;
4. Política de Treinamento e Capacitação permanentes;
5. Ampliação das vagas do órgão com contratação dos remanescentes do último 
concurso;
6. Paridade Salarial entre ativos, aposentados e pensionistas;
7. Isonomia do Auxílio-Alimentação do Poder Executivo com o do Judiciário;
8. Retorno do regime de solidariedade nos descontos da GEAP, com valores com-
patíveis com os salários dos servidores, com garantia de melhoria na qualidade 
do atendimento.

Apoio
parlamentar
Audiência pública reali-
zada pela Comissão de 
Trabalho, Administra-

ção e Serviço Público da 
Câmara dos Deputados 

discutiu plano de carreira 
dos servidores e reestru-

turação do órgão

No dia 10 de de-
zembro, uma Au-
diência Pública na 

Comissão de Trabalho, de 
Administração e de Servi-
ço Público da Câmara dos 
Deputados discutiu a ne-
cessidade da estruturação 
funcional e do plano de 
carreira dos servidores do 
MTE. “O apoio de diversos 
parlamentares, inclusive 
de Goiás, ao pleito dos 
servidores é imprescindí-
vel para o sucesso das ne-
gociações. Neste sentido, 
conseguimos a garantia 
de que o deputado Fede-
ral Sandro Mabel (PR-GO) 
irá participar de todas as 
reuniões de negociação 
do plano com o Ministério 
do Planejamento. Ainda 
na audiência, firmamos 
esse mesmo compro-
misso com o secretário 
executivo do MTE, An-
dré Figueiredo” afirmou 
o presidente do Sintsep-
GO, Ademar Rodrigues. 
Apesar de convidado, 
ninguém do Ministério do 
Planejamento, Orçamen-
to e Gestão (MPOG) par-
ticipou da atividade.
 Na audiência, re-
querida pelo deputado 
Vicentinho (PT-SP), vários 
parlamentares reafirma-
ram o seu apoio à causa 
do setor e se comprome-
teram a continuar interce-
dendo junto ao Ministé-
rio do Planejamento e da 
Presidência da República 
para que o governo hon-
re todos os compromissos 
assumidos com a catego-
ria, dentre eles Eduardo 
Valverde, Goreth Pereira e 
os goianos Pedro Wilson e 
Mauro Rubem (deputado 
estadual).

Assembléia no dia 30 de outubro

Dia nacional de lutas em 15 de outubro

Greve decretada em 5 de novembro

Manifestação conjunta Inmet, PFN, SRTE e 
MAPA, na Praça Cívica, em 24 de novembro

Caravana da pressão em Brasília, dias 25 e 26 
de novembro

Protesto e enterro simbólico do ministro Pau-
lo Bernardo, no dia 1º de dezembro

Audiência Pública na Câmara dos Deputados 
sobre Plano de Carreira e reestruturação do 

MTE em 10 de dezembro



PARIDADE JÁ!
Aposentados(as) e Pensionistas querem se reunir com Lula

Delegados e Delegadas 
eleitos(as) em Assembléia 
da categoria, no Sintsep-

GO, participaram nos dias 3 e 4 de 
dezembro, do Encontro Nacional 

de Aposentados(as) e 
Pensionistas, em Lu-
ziânia (GO). Entre os 
encaminhamentos, os 
servidores solicitaram, 
por intermédio da CUT, 
uma agenda com o pre-
sidente Lula, em março 
de 2010, ocasião na qual 
serão entregues a ele as 
reivindicações do setor. 
Além disso, o primeiro 
trimestre de 2010 esta-
rá repleto de atividades 
dos aposentados(as) e 

pensionistas. Estão programados: 
Audiência Pública sobre a situação 
destes servidores e vigília no Con-
gresso Nacional; um Fórum Nacional 

Extraordinário de aposentados(as) 
e pensionistas, das três esferas de 
governos (1º semestre de 2010); 
marchas e atos públicos, em Bra-
sília, em defesa da paridade e de 
uma política salarial para toda a 
categoria; Encontro Nacional sobre 
Assuntos de Aposentadoria, englo-
bando todos os setores, ativos e 
aposentados(as).
 No encontro que contou 
com 136 delegados(as) e um ob-
servador de todo país, foram defi-
nidos os principais eixos de luta do 
movimento para 2010: fortaleci-
mento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) para os servidores públicos e 
a população em geral; negociação 
com o governo para o pagamento 

da gratificação de desempenho em 
valores isonômicos entre ativos, 
aposentados(as) e pensionistas (80 
pontos para todos), até que se re-
gulamente a devida avaliação; re-
vogação da Reforma da Previdên-
cia; continuidade das ações tanto 
para impedirem as consignações 
e descontos indevidos, quanto 
para buscar a restituição dos va-
lores retirados e a proteção dos 
registros e dados funcionais dos 
aposentados(as)/pensionistas no 
SIAPE/MPOG. E, por último, buscar 
a garantia de agilidade e liberação 
do pagamento de pensionistas, o 
que não vem acontecendo no Mi-
nistério dos Transportes.

Funasa: Lotação de Servidores
Processo dos servidores se encontra no 
Departamento de Modernização Insti-
tucional da Secretaria de Gestão do Pla-
nejamento. Condsef já encaminhou um 
ofício ao coordenador do departamento 
e quer uma reunião urgente para discu-
tir o andamento da proposta. O decreto 
deve ser analisado e enviado para a Casa 
Civil para em seguida ser publicado. O 
grupo de trabalho (GT) que discute re-
estruturação de carreira, incluindo o MS, 
só poderá avançar quando essas irregu-
laridades forem sanadas.

Bônus para servidores do Dnit 
Senado aprovou, no dia 9/12, projeto 
que cria o bônus para 2.947 funcioná-
rios do Dnit que cumprirem as metas 
fixadas, especialmente as relativas ao 
PAC (Programa de Aceleração do Cres-
cimento). O benefício – que varia de R$ 
3.200 a R$ 28,7 mil – foi aprovado pela 
Comissão de Constituição e Justiça em 
caráter terminativo e segue para a san-
ção do presidente Lula. Os valores não 
serão incorporados ao salário normal, e 
referem-se a metas a serem estabeleci-
das entre 1º de janeiro de 2009 a 30 de 
abril de 2010. As metas serão apuradas 
a cada quatro meses, com resultados di-
vulgados, inclusive na página eletrônica 
do Dnit. Caso não ocorra a superação de 
metas, o dinheiro deverá ser devolvido.

Fazenda: negociação por blocos
No dia 9 de dezembro, a Secretaria de Re-
cursos Humanos (SRH) do Planejamento 
informou à Condsef que as demandas 
dos administrativos do Ministério da 
Fazenda serão negociadas por blocos, 
dividos em: Tabela 2010, PL 5920/09 e 
demandas levantadas pelo grupo de tra-
balho (GT). Uma nova reunião para tra-
tar as demandas dos fazendários ocorre 
em 25/01, com encerramento das nego-
ciações previsto para 10/02. Criação e 
implantação de uma tabela já em 2010, 
aglutinação de cargos e incorporação da 
GAE ao vencimento básico dos servido-
res de nível auxiliar são as principais de-
mandas dos servidores.

DNPM quer equiparação
Na primeira quinzena de dezembro, uma 
reunião entre a SRH e a Condsef deu 
partida às discussões sobre a pauta de 
reivindicações dos servidores do DNPM 
(Departamento Nacional de Produção 
Mineral). O objetivo dos trabalhadores é 
buscar a equiparação com a tabela das 
Agências. Nova reunião já está pré-agen-
dada para o dia 28/01. 

Negociação no Incra
Após conclusão do GT, começam agora 
as reuniões que poderão efetivamente 
implantar as reivindicações apresenta-
das ao governo: revisão de carreira do 
órgão; discussão de retificação de titu-
lação (RT) e gratificação de qualificação 
(GQ); correção das distorções criadas 
pelo projeto de lei (PL) 5920 e criação 
das gratificações zonal de localidade e 
médio técnico. A nova rodada de nego-
ciações com os servidores do Incra acon-
tece em 27/01, e devem ser concluídas 
até 10/02.

Gratificação para SPU
Governo estuda apresentar gratificação 
de exercício para a categoria, mas pro-
posta ainda é discutida internamente. 
O objetivo central dos servidores, no 
entanto, é discutir uma carreira da SPU 
e debater o reajuste da gratificação GIA-
PU. Uma próxima reunião está agendada 
para 26/01 quando a SRH deve informar 
à Condsef a posição do governo. A pre-
visão é de que no dia 10 de fevereiro se-
jam concluídas as negociações.

Tecnologia Militar
Em 4 de dezembro foi definido o calen-
dário do GT que vai discutir a reestrutu-
ração da carreira de Tecnologia Militar e 
inclusão dos servidores do PGPE lotados 
no Ministério da Defesa no PCCTM. No 
dia 18 de janeiro a Condsef vai apresen-
tar diagnósticos sobre a reestruturação 
da carreira do setor. Para 29/01 está pre-
vista a introdução ao debate sobre inclu-
são dos servidores do PGPE na carreira 
e, dia 08/02, deve ser apresentado o re-
latório final do GT.

Ministério da Agricultura
Também no dia 4 ocorreu a 1ª reunião 
do GT do MAPA, buscando soluções para 
corrigir as distorções salariais do mi-
nistério. A próxima reunião ocorre em 
14/01. Previsão é de que o relatório final 
deste GT seja concluído  dia 06/02. Em 
negociação com o governo, a Condsef 
conseguiu que o Executivo abone os dias 
cortados na greve de 2005. Embora ain-
da não negociado, a tendência é que o 
mesmo se repita em relação à de 2006.

Ministério da Cultura
Em 7/12, a Condsef participou de reu-
nião com a SRH para tratar pauta de rei-
vindicações dos servidores da Cultura. O 
discurso da SRH foi o mesmo direciona-
do ao INEP: questões que não acarretem 
impacto financeiro podem, a princípio, 
ser implantadas em 2010. As que gerem 
impacto financeiro ficam para 2011. O 
governo sinalizou que pode discutir te-
mas como titulação e gratificação de 
qualificação para a carreira da Cultura. 
Racionalização de cargos, interstício e 
padrões, serão tratados em um diálogo 
global, com os mesmos critérios para 
toda a administração pública. Na pró-
xima reunião (26/01), o governo deve 
apresentar propostas para a categoria.

AGU
Recentemente, Condsef e Planejamento 
falaram sobre as necessidades de estru-
turação do quadro funcional da Advo-
cacia-Geral da União (AGU). É consenso 
que a nova estrutura a ser criada deve 
incorporar todos os servidores adminis-
trativos da AGU, sejam oriundos de car-
reiras estruturadas ou não. Até o final de 
janeiro uma solução definitiva deve ser 
apresentada para o quadro funcional do 
órgão. O vice-ministro da AGU, Fernan-
do Luiz Albuquerque, já havia se com-
prometido com a Condsef em resolver o 
plano de carreira dos administrativos.

Conab
Após tentativa do DEST em inviabilizar 
as negociações entre Conab e governo, 

a Comissão de Negociação dos Empre-
gados, presente em Brasília, intensificou 
as reuniões com parlamentares e repre-
sentantes das diversas áreas do gover-
no - além da própria Conab - visando a 
reverter a situação. Em 14/12, membros 
da Comissão se reuniram com a depu-
tada Erika Kokay e com representantes 
do DEST, ocasião em que foi defendida 
a reinclusão de todas as cláusulas reti-
radas. Quanto às cláusulas que criavam 
novos benefícios, o DEST informou que a 
orientação governamental não permite, 
neste momento, sua criação via acordo 
coletivo de trabalho, mas que poderiam 
ser mantidos os benefícios pré-existen-
tes a 2009. Há, portanto, clara sinaliza-
ção de que aquelas cláusulas que cons-
tam do acordo 2007/2009, em vigência, 
e que foram objeto de restrições, serão 
restabelecidas. Espera-se a formalização 
dessa nova versão das cláusulas do Acor-
do Coletivo.

IBAMA, ICMBIO, MMA e SFB
Servidores dos respectivos órgãos reali-
zaram Encontro Nacional no último dia 
11 de dezembro. Entre as deliberações, 
um calendário de ações foi aprovado, 
além de ofício enviado ao Ministro do 
Planejamento, Paulo Bernardo, solici-
tando que o governo envie ao Congres-
so, como projeto de lei, a proposta de re-
estruturação da carreira de Especialistas 
em Meio Ambiente – encaminhada ao 
MPOG dia 5 de novembro pelo Ministro 
Carlos Minc. Os trabalhadores cobram 
também do governo isonomia no paga-
mento da Gratificação de Desempenho 
entre ativos, aposentados e pensionistas 
(80 pontos para todos). Confira o calen-
dário de ações:

-15/12/2009 – Paralisação de 24hs.
-15/12/2009 a 27/01/2010 – Pressão 
parlamentar (aprovação do Plano).
-27/01/2010 – Paralisação de 24hs.
-22, 23 e 24/02/2010 – Paralisação 72h
-Dia 22/02 – Atos nos Estados;
-Dia 23/02 – Ato em Brasília-DF;
-Dia 24/02 – Plenária Setorial
-03/03/2010 – Indicativo de Greve.
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PAINEL DE NEGOCIAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Para escolha da Comissão Eleitoral da eleição da 
Diretoria do Sintsep-GO (triênio 2010/2013)

 A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no 
Estado de Goiás (SINTSEP-GO), Entidade Sindical, com base no artigo 59, alíneas “a” 
e “b” do seu Estatuto Social combinado com artigo 10 do Regimento Eleitoral, por 
seu Presidente e na forma contida no art. 24 alínea “b”, CONVOCA todos os seus as-
sociados para reunirem em Assembléia Geral Ordinária na data de 08 de janeiro de 
2010 (sexta-feira), às 08:30h (oito horas e trinta minutos), em primeira convocação 

e às 09:30h (nove horas e trinta minutos), em segunda convocação, a realizar-se no 
Auditório do Colégio Emmanuel, situado à Rua 84-E, no. 165 – Setor Sul, nesta Capi-
tal, para deliberarem sobre a seguinte matéria da ordem do dia:
I – Informes; e, 
II – Escolha da Comissão Eleitoral que dirigirá os trabalhos da Eleição da Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal – Gestão ABRIL-2010/ABRIL-2013.

Goiânia-GO 18 de dezembro de 2009.

Ademar Rodrigues de Souza


