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Os trabalhadores e trabalhadoras do Serviço 
Público Federal fizeram um movimento de greve 
vitorioso.

O envolvimento geral foi impressionante, as 
discussões e debates ajudaram a aprofundar a 
mobilização e conseguimos fazer ouvir a nossa 
voz.

Mostrando para a sociedade que queremos 
muito mais que apenas aumento salarial, fizemos 
em Goiás coisas importantes, a campanha de 
doação de sangue, e a campanha do agasalho, por 
exemplo. Isso sinaliza que a nossa luta não é 
corporativista, mas que trabalhamos pela 
construção de um mundo mais justo e solidário. 

Fechamos 12 órgãos durante a greve com a total 
adesão dos servidores e a participação de muitos 
representantes de outras entidades representativas de 
nosso Estado.

A grande vitória dessa greve, uma maior que qualquer 
aumento salarial, foi a instalação, até o dia 30 de julho deste ano, das 
diretrizes dos planos de carreira. Quarenta e cinco mesas setoriais 
estarão trabalhando até o dia 31 de dezembro quando serão concluídos 
os planos de carreira que entrarão em vigor no dia primeiro de janeiro de 

Democraticamente eleita, 
numa eleição transparente e 
bonita, tomou posse com 
festa a nova Diretoria do 
Sintsep-GO.

Representantes de todo o 
Estado vieram prestigiar o 
evento. O Prefeito de Goiânia, 
Pedro Wilson com vários outros 
componentes de sua administração, 
o Gil, Presidente da CUT-GO, o 
Josemilton M Costa da Condsef, o 
Ricardo, do Sindsep-DF, o Marizar do 

Sindserf-RS, o Dep. Ivan Ornelas, a Marina Santana, Presidente do PT Municipal de Goiânia etc., todos 
vieram manifestar a sua satisfação com a nova Diretoria e, ao mesmo tempo, consagrar seu apoio à luta 
dessa categoria.

O salão do  ficou lotado e as várias 
falas foram recebidas com entusiasmo.

Essa nova Diretoria, encabeçada pelo seu Presidente, 
Alexandre Coutinho, foi reeleita com um voto de 
reconhecimento pelo seu desempenho no mandato anterior. O 
seu estilo aberto e dinâmico colocou o Sintsep-GO na linha de 
frente e modernizou a sua estrutura. Agora, com seu apoio e 
participação essa Diretoria irá avançar fazendo do Sintsep-GO 
uma referência nacional de destaque!

O Sintsep-GO está de parabéns por ter dado a essa Diretoria o 
seu voto de confiança!

Clube Cruzeiro do Sul

Festa da posse da Nova Diretoria do Sintsep-GO

2005.
O efeito desses planos de 

carreira será de longo 
alcance e elevará o nível e 
a qualidade de vida de 
n o s s a  b a s e  
consideravelmente. A 
part ir  desse ganho 
poderemos deslanchar 
com mais segurança 
o u t r a s  l u t a s  
importantes, entre 
elas a da recuperação 
salarial.

Q u a n d o  o s  
trabalhadores e as 

trabalhadoras se unem com 
consciência plena de seu poder e importância na 

sociedade é impossível sermos derrotados.
Mostremos à sociedade como um todo que os nossos ganhos 

fortalecem a mesma. Afinal, nós somos também uma parcela importante 
dessa sociedade e o nosso serviço de qualidade garante cidadania para 
todos.
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NotasEditorial

Jornal do

Expediente

O jornal do Sintsep-GO está, mais uma vez, em 
suas mãos. Ele é um veiculo muito importante de 
dialogo e de construção da nossa luta e, por isso 
mesmo, carece de sua inteira atenção. Estamos, 
nessa edição, apresentando a nossa palavra de 
alerta sobre as eleições municipais, mostrando 
como é importante o voto consciente e engajado. A 
greve dos trabalhadores e das trabalhadoras de 
Serviço Público Federal é outro assunto importante 
desse jornal e a vitória do plano de carreira é 
destaque. Comemoramos com alegria a posse da 
nova Diretoria do Sintsep-GO e aqui você tem a lista 
completa de seus componentes.

Enfim, esses e outros assuntos buscam, através 
deste informativo, o seu interesse e resposta. 
Queremos ouvir o que você esta pensando. Escreva 
para o seu jornal e comente os artigos, envie sua 
contribuição e faça as suas críticas. Boa leitura e 
prossigamos firmes na luta!

Jornal do Sintsep-GO - Ano XVI - nº 62 - Julho de 2004

Compensação dos dias parados
durante a greve

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Edição Número 116 de 18/06/2004

Atos do Poder Executivo

DECRETO N° 5.108, DE 17 DE JUNHO DE 2004.

Dispõe sobre procedimentos administrativos 
para autorizar, excepcionalmente, a compensação 
de faltas ao serviço em decorrência de paralisação 
de servidores públicos, no âmbito da 
administração federal direta, das autarquias e das 
fundações públicas do Poder Executivo da União.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, 
alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:
Art. 1° Excepcionalmente, é facultado aos 

Ministros de Estado e titulares de órgãos da 
Presidência de República, no âmbito dos 
respectivos órgãos e entidades vinculadas, 
assistidos pela Secretaria de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
adotar procedimentos administrativos para 
restabelecer o normal funcionamento dos serviços 
públicos que tenham sido interrompidos em 
decorrência de paralisação dos servidores no 
presente exercício e cujo encerramento vier a 
ocorrer até 23 de junho 2004.

Parágrafo único. A compensação das faltas 
registradas é condicionada ao restabelecimento do 
funcionamento dos serviços públicos, por meio da 
adoção de plano de reposição de trabalho.

Art. 2º Os planos de reposição de trabalho 
acordados em cada órgão deverão ser 
encaminhados ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão para homologação antes de 
sua implementação.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 17 de junho de 2004; 183° da 
Independência e 116° da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Manteiga

Principais pontos acordados:
- Instalação da Mesa Setorial de Negociação 

Permanente da AGU: Já instalada com pauta, 
agenda e calendário definidos. Reuniões 
ordinárias a serem realizadas toda  terça-feira  da 
segunda semana de cada mês;

- Criação de gratificação específica de apoio 
Técnico Administrativo da AGU  GEATA; Projeto 
de - Lei já em tramitação no Congresso Nacional 
instituindo a gratificação fixa para Ativos, 
Aposentados e Pensionistas nos seguintes valores, 
o retroativo à 1º de abril de 2004:

- Nível Superior R$766,70
- Nível Intermediário R$405,90
- Nível Auxiliar R$223,30
Com relação aos dias em que perdurou 

efetivamente o movimento paredista,  o tema será 
pauta de discussão na mesa setorial da AGU. Até 
que se estabeleça o processo de negociação, a 
administração irá se abster de promover os atos 
administrativos previstos em lei, para o desconto 
ou compensação dos dias não trabalhados.

Termo de Acordo dos Servidores
Técnicos Administrativos da AGU

A Diretoria Executiva da CONDSEF, no uso 
de suas atribuições estatutárias, convoca Plenária 
Nacional nos dias 16 e 17/07/2004, às 9 horas, 
em sua sede: SCS  Ed. Wady Cecílio II, 2º andar.
Programação
16/07/2004:
9:00 às 10:30  Informes dos estados sobre a 
Proposta de PCCS da CONDSEF.
10:30 ÀS 10:45  Informes da CONDSEF sobre o 
calendário acordado com o governo.
10:45 às 11:30  Exposição da Proposta da 
CONDSEF (Eduardo Alves).
11:30 às 12:30  Debate com o plenário.
12:30 às 14:30  Almoço.
14:30 às 15:00  Exposição do impacto econômico 
(Max Leno).
15:00 às 16:00  Debate com o plenário.
16:00 às 16:30  Exposição sobre os aspectos legais 
para implantação do PCCS (Tânia Maria).
16:30 às 17:30  Debate com o plenário.
17/07/2004:
10:00 às 12:00  Plenária final.
12:00 às 14:00  Almoço.
14:00 às 17:00  Continuação da Plenária com os 
devidos encaminhamentos.
17:00  Encerramento.
Critérios de participação:
- Um delegado eleito pela Diretoria de cada 
Entidade Filiada, desde que referendado em 
assembléia realizada pela própria entidade;
- Delegados de base eleitos em assembléias das 
Entidades Filiadas na proporção de 1 (um) 
delegado para cada 500 (quinhentos)  
sindicalizados;
- Os delegado poderão ser eleitos em assembléias 
gerais, setoriais, regionais ou por local de trabalho. 
O quorum mínimo para eleição de delegados é de 
10 (dez) presentes na assembléia.

Atenciosamente,
Gilberto Jorge Cordeiro Gomes
Secretário Geral/CONDSEF

Brasília-DF, 21 de junho de 2004

Convocatória

O Governo federal lançou no início de junho o 
Programa Habitacional do Servidor Público, que 
vai possibilitar aos servidores públicos federais que 
não possuem moradia, especialmente os de baixa 
renda, ter acesso à casa própria, por 
financiamento da Caixa Econômica Federal.

A partir de 7 de junho, os servidores ativos, 
aposentados e pensionistas com renda bruta de 
até cinco salários mínimos e renda familiar até 20 

salários mínimos poderão se 
inscrever e fazer pré-habilitação 

deverá procurar as agências da 
CEF a partir de 14 de junho. 
Será feita análise de crédito e 
cadastro simplificada e o 
dinheiro deverá ser liberado 
de 15 a 30 dias depois,, 

dependendo da modalidade do financiamento 
solicitado.

Desde janeiro, o governo federal implantou o 
empréstimo consignado aos funcionários junto ao 
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, com 
dedução em folha; ampliou o plano saúde; e 
melhorou também o vale-alimentação.

O ministro do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Guido Mantega, lembrou ainda que o 
programa trará benefícios paralelos à economia, 
uma vez que estimula o setor de construção civil,, 
que estava estagnado no país ao longo de muito 
tempo.                                                

Servidor pode financiar casa própria

 Fonte: MPOG

Aposentados e pensionistas
Fique atento ao Recadastramento no mês do 

seu aniversário. Procure a Divisão de Recursos 
Humanos/Setor Pessoal do seu órgão, ou o 
Sintsep-GO para maiores informações.

Quem não se recadastrar corre o risco de ficar 
sem receber pagamento.

Recadastramento
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O sistema democrático é feito de muito mais do 
que eleições. A prática diária, o desenvolvimento 
de uma cidadania alerta e consciente, o exercício 
de uma liderança engajada, tudo isso precede em 
importância as eleições.

O correto seria que, ao chegar as eleições a 
sociedade organizada apontasse seus candidatos 
naturalmente dentre os que se destacaram no 
serviço e na liderança. Hoje acontecem ao 
contrário, as candidaturas é que se oferecem 
como “mercadoria” e quase se implora para que 
os eleitores a “a comprem”.

Essas eleições acabam caras e perdem o caráter democrático 
participativo que deveria legitimar o processo.

Votar não é uma tarefa simples. É preciso que se construa um 
compromisso mútuo que há de durar todo o mandato. É necessário que se 
faça uma discussão do projeto do candidato e que ele contemple os nossos 
interesses.

Quem vota toma posse do mandato de quem elege e torna-se co-
responsável pelo mesmo. Sem essa consciência o voto perde o sentido, 
vira mera formalidade anônima.

Prestar atenção em que vota é crucial. Votar de novo em que já provou 
que não dá conta do recado é um fiasco. Conferir mandato a quem só 
aparece na época de eleição é assumir-se idiota. Votar em pessoa com 
histórico de corrupção é entrar para o mesmo balaio.

As mais recentes ações judiciais propostas pelo SINTSEP-GO
O Sintsep-GO impede que a União Federal efetue o 
desconto previdenciário dos aposentados e pensionistas

Como é de conhecimento público, a reforma pevidenciária, dentre 
outras mazelas, prevê a contribuição dos inativos. Contribuição esta que 
na avaliação do Sintsep-GO, além de atentar contra a Constituição da 
República Federativa de 1988, pois agride o ato jurídico perfeito, ainda 
atenta contra a dignidade de todo trabalhador brasileiro e revela a dura 
perversidade em fase de todos aqueles que passara um vida produzindo e 
contribuindo para o INSS, buscando a possibilidade de uma vida pós-
aposentadoria mais digna e tranqüila.

Inobstante a grande maioria dos diretores do Sintsep-GO na 
campanha presidencial terem optado por defender um projeto de governo 
popular e socialmente justo, sendo naquela época representado por 
LULA, o que consequentemente os levou a hipotecarem seus apoios a este 
candidato, não significa, sob nenhuma conjectura, que apoiaram, apoiam 
ou apoiarão qualquer ato que atente contra o direito dos trabalhadores 
brasileiros. E com este pensamento é que o Sintsep-GO, nos últimos dias, 
buscou a prestação jurisdicional para impedir que a União Federal efetue o 
desconto previdenciário nos proventos dos aposentados e pensionistas.

Em resposta à investida do Sintsep-GO, o Juiz federal da nona (9º) 
vara da seção judiciária do Distrito Federal, LIMINARMENTE, assim 
decidiu:

"(...) determino a suspensão do ato impugnando, vedando a 
autoridade a prática de atos administrativos descontando dos proventos e 
pensões dos sindicalizados (fls. 79/83) da impetrante percentual a titulo de 
contribuição previdenciária destinada a satisfazer futura aposentadoria 
que não terão direito(...)"

Isso vale dizer, a  menos que a liminar seja casada, que a União Federal 
estará proibida de efetuar o referido desconto previdenciário até o 
julgamento do mérito da ação.

É salutar que se esclareça a existência no Supremo Federal de 
questionamentos quanto à constitucionalidade do desconto. Caso tal corte 
entenda não ser constitucional tal desconto, em nossa avaliação, em efeito 
cascata, todas as pendências a nível nacional estarão solucionadas.

Garantia Constitucional da Paridade
O Sintsep-GO ressalta ainda a existência de ações contemplando 

aposentados e pensionistas, visando à garantia constitucional da paridade 
em relação à GDATA, e que das ações propostas teve êxito em LIMINAR 
para o Ministério das Comunicações que passou a receber a diferença 
pleiteada. Faz se mister esclarecer, que a GDATA está sendo paga com 
paradigmas diferenciados entre ativos, aposentados e pensionistas, aí o 
pleito do sindicato para que seja garantida a paridade e o pagamento 
equânime.

Corte de Ponto
Ainda dentro desta linha informativa, trazemos também a público a 

LIMINAR que o Sintsep-GO conquistou para trabalhadores do INCRA-
GO impedindo o corte de pontos dos grevistas.

Com isto, não podemos ter outra avaliação senão a da 
imprescindibilidade do SINDICATO em sua vida, principalmente na 
presente conjuntura onde o cenário normativo de nossa nação passa por 
constantes e profundas mudanças, exigindo de nós muita vigilância e 
correlação de forças para impedir que seu direito seja lesado. Portanto 
você que não é filiado filie-se, e você que é filiado continue fortalecendo 
sua entidade, pois isso é sinônimo de mais garantia de seus direitos.

Welton Marden de Almeida
Assessoria Trabalhista Sindical  ATS
Assessor Jurídico do SINTSEP-GO

Claro que seu voto é importante! Ele pode 
definir uma eleição e os candidatos sabem 
disso, tanto que fazem de tudo para consegui-
lo.

As eleições municipais são as mais 
importantes porque criam à base política para as 
outras. Além disso, vereadores e prefeitos são os 
que administram o lugar onde você mora. Por isso 
é importante escolher bem!

Ao fazer a sua opção leve em consideração a 
acessibilidade prévia da pessoa e o seu caráter.

Não venda nem negocie seu voto. Ao vender o 
seu direito de escolha você estará perdendo a sua 

dignidad e e o poder de cobrar e de reclamar qualquer seriedade 
da parte do candidato. Denuncie qualquer tentativa de compra de voto, 
abuso de poder econômico e tentativa de constrangimento.

Não é a campanha mais vistosa, mais rica e barulhenta  que apresenta 
a melhor candidatura, mas a que tem um participação popular voluntária e 
espontânea.

A melhor maneira de exercer a sua cidadania e de dar o seu voto com 
orgulho e dignidade é participando de todo o processo, a começar de 
organização partidária.

Sem um voto de qualidade e eleições limpas e de fato democráticas o 
Brasil nunca será o país que queremos; justo, igualitário e feliz!

Alexandre Coutinho, presidente do Sintsep-GO, assumiu interinamente a presidência 
da CUT-GO. O Gil, titular do cargo, afastou-se para ser candidato a vereador em Goiânia.

O Sintsep-GO fica honrado e orgulhoso em poder dar essa contribuição para o 
movimento sindical de Goiás.

Presidência da CUT
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No dia 10 de maio de 2004,  a base da CONDSEF deflagrou a greve 
nacional do setor dando encaminhamento às decisões democráticas 
deliberadas na Plenária dos Federais. A greve, na base da CONDSEF, 
começou com aproximadamente 20% de adesão e cresceu para 
aproximadamente 40%. No início da semana seguinte, a CONDSEF 
retomou o processo de negociação objetivando avançar nas conquistas 
buscando ganhos mais elevados que a proposta original apresentada pelo 
Governo. 

A negociação que a CONDSEF iniciou com o SRH (MPOG) dizia 
respeito aos trabalhadores que são representados pela sua base: PCC, 
Seguridade Social e Trabalho. Na verdade se tinha em vista não perder o 
mínimo de melhorias econômicas e de se garantir conquistas mais 
estratégicas. 

As nossas preocupaçõesmais imediatas são as seguintes: 

• Barrar, ao máximo, a quebra da paridade que vem sendo imposta de 

1998, primeiro pelo Governo FHC e agora pelo Governo Lula; 

• Acabar (congelar ou suspender) a tal “avaliação de desempenho”, 

imposta também desde o Governo passado;
• Apontar para a aprovação das Diretrizes de Planos de Carreira e criar 

as condições para começar a se discutir a elaboração dos planos dos 
diversos setores; a garantia de não haver retaliação aos servidores 
grevistas;

Após várias rodadas contínuas de reunião, com pressão permanente da 

CONDSEF, o Governo apresentou uma proposição  com os seguintes 

pontos:

• Suspender imediatamente a avaliação de desempenho e fixar em 60 

pontos a GDATA dos ativos;
• Ampliar de 10 para 30 a  pontuação da GDATA dos aposentados e 

pensionistas (e não de 10 para 25 como na proposta original);
• Manter os valores de aumento da pontuação como já divulgados;

• Compromisso de não cortar o ponto dos grevistas;

• Compromisso de concluir os debates sobre Diretrizes de Plano de 

Carreira até o meio do ano;

• Garantir a instalação e o funcionamento  das mesas setoriais e 

indicar, para o final do ano, a conclusão do plano de carreira

Avanço nos acordos para os
servidores do PCC, Seguridade

Social e Trabalho

Informe da Mesa Setorial
da Agricultura

No dia 02 de junho, foi instalada a Mesa Setorial do Ministério da 
Agricultura, a cerimônia de instalação levou uma centena de servidores do 
MAPA, CEPLAC e INMET para o auditório do Ministério. O evento contou 
com a presença do Secretário de Recursos do MOG  Sérgio Mendonça, do 
Coordenador de Recursos Humanos do MAPA  Jorge Vidal, do 
Subsecretario Executivo, representando o ministro  João Henrique, do 
representante da CONDSEF  Ismael Jose César, e de representantes de 
vários sindicatos gerais.

A mesa setorial é composta pela base sindical, dos seguintes 
companheiros: Ismael (CONDSEF), Eli Pires (INMET/DF), Alexandre 
(MAPA/DF), Jaci Massi (DFA/SC), Edson (DFA/MG), Givaldo 
(CEPLAC/BA), Fernando (DFA/PE) e Rufina (DFA/PR). Já no dia 03 de 
junho, tivemos a primeira reunião de trabalho, onde foi explicado pelos 
representantes do MOG o funcionamento da MSNP/MAPA. Avançamos na 
discussão do regimento de funcionamento interno, sendo que na próxima 
reunião, deveremos aprovar o mesmo.

A nossa tática é de trabalhar a pauta de reivindicação especifica do 
MAPA, aprovada no Encontro Nacional realizado no ano passado. Grupos 
temáticos deverão ser criados, como por exemplo de Política de Recursos 
Humanos e Estrutura, devemos dar prioridade à questão temática sobre 
Plano de Carreira. A periodicidade de reuniões deverá ser mensal.

Foi aprovada pela bancada sindical a iniciativa de realizarmos 
Encontros Regionais do MAPA (Centro/Oeste, Nordeste, Norte, Sul e 
Sudeste), com a finalidade de debatermos com o máximo de 
companheiros possível as questões que serão discutidas e deliberadas na 
MSNP/MAPA. Estamos propondo o seguinte calendário: Região 
Centro/Oeste dias 23 e 24 de julho em Goiânia; Região Norte dias 31/07 e 
01/08 em Manaus; Região Nordeste 21 e 22 de agosto em Recife; Região 
Sul dias 4 e 5 de setembro em Santa Catarina e Região Sudeste dias 25 e 26 
de setembro no Rio de Janeiro.

Brasília-DF, 14 de junho de 2004.

Saudações Sindicais,

Ismael José César
Diretor - CONDSEF

Termo de Acordo - greve dos Servidores do INCRA
     Os principais pontos de Plano de Lutas deliberado na Plenária Nacional 
dos Servidores do INCRA, realizada nos dias 14 e 15/06 foram os seguintes:
1- Elaborar documento para divulgação junto ao MDA, movimentos sociais e 
imprensa, contendo:
a) Situação atual do INCRA para executar as metas/2004-2007, buscando 
rebater posição do governo que responsabiliza a greve pelo não cumprimento 
das metas de 2004;
b) Citar o compromisso dos servidores com uma Reforma Agrária ampla e de 
qualidade; 
c) Retorno ao trabalho como voto de confiança no Governo para encaminhar 
os nosso pleitos, dentro dos novos prazos a serem estabelecidos na Portaria.
2- Criar um boletim informativo sobre as negociações da Mesa; 
3- Que se constitua uma comissão de representantes dos estados, por Região, 
em sistema de rodízio, e que os demais Estados da Região contribuam 
financeiramente para manter o representante em Brasília. O trabalho dos 
representantes das Regiões será de sistematizar as questões encaminhadas 
pelos Estados; manter contato com Parlamentares distribuindo o KIT sobre 
nossas reivindicações e acompanhar as decisões tomadas pela mesa,k além de 
contribuir na elaboração dos informes gerais. 
4- Assembléia em todos os locais de trabalho no dia 21/06, para avaliação das 
atividades da paralisação e socialização das discussões da plenária nacional; 
às segundas feiras, faremos assembléias, estando todos vestidos de branco, 
como forma de manter a mobilização  e informação aos servidores, fazendo 
avaliação do andamento dos pleitos. Organizar atos Cívicos, cantando o Hino 
Nacional e hasteando Bandeira do Brasil e do INCRA. Que cada estado faça 
uma avaliação sobre a greve, buscando apoio em Universidades ou outras 
entidades para contribuir na discussão. Sugestão dos pontos para avaliação 
será encaminhado as bases quando do Relatório final da Plenária. 
5- Que as ASSINCRA'S, solicitem ao Congresso, cópias dos depoimentos 
prestados a CPMI da Terra prestados pelos companheiros: João Pedro Stédile  
MST; D. Balduino  CPT; Plínio de Arruda Sampaio  ABRA; Manoel  
CONTAG, Ministro do MDA, UDR e dos professores da UFCJ e outros 

considerados importantes. Estes depoimentos servirão de 
base para os nossos diversos fóruns de 
discussões. 
6- Buscar a organização 
da Frente Parlamentar 
em defesa de Reforma 
Agrária, buscando apoio 
dos Parlamentares aos 
nossos pleitos. Que os 
parlamentares federais, 
estaduais e municipais 
assinem documentos e 
encaminhem ao MPOG, 
M D A ,  C A S A  C I V I L ,  
FAZENDA e junto às 
bancadas e l ideranças 
partidárias, assim como 
façam pronunciamentos em 
suas casas parlamentares. 
7- Ampliar debate com os representantes locais dos movimentos sociais, 
Fórum Regional, Sindicatos, ONG, Faculdades/Escolas, pontuando a real 
situação do INCRA e os nossos pleitos, para que eles também subscrevam 
documentos para encaminhar ao governo federal. 
8- Marcar presença em todos os atos/eventos/debates programados nos 
Estados sobre a Reforma Agrária e desenvolvimento do meio Rural, 
distribuindo Nota de Esclarecimento, etc. Reproduzir cartazes, faixas, 
panfletos para distribuição e afixação interna e externa, sobre a situação real 
do INCRA e nossos pleitos. Fazendo cartaz com contagem regressiva a partir 
da aprovação do novo cronograma de trabalhão da mesa específica. Que cada 
Associação analise a possibilidade de assinar o Jornal Brasil de Fato. 
9- Que às duas horas de reposição sejam usadas para qualificar nosso trabalho 
e não para atividades corridas sem qualidade. 
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Este depoimento em que dirijo aos colegas, não tem caráter político ou 

similar. 

Trata-se da carta anônima em que recebi, na minha casa, a qual pude 

perceber que tal explicação ali contida não justifica, uma 

vez que, o nosso sindicato vem 

t r a b a l h a n d o  c o m  g r a n d e  

desempenho e em alguns casos 

conseguindo êxito.

Caros colegas associados há 

alguns anos o nosso País anda 

com problemas de ordem 

financeira e os aumentos 

salariais tornaram-se um 

tormento para os sindicatos e 

sindicalistas no sentido de 

conseguir algo mais nos 

salários. Contudo, temos que 

agradecer ao sindicato o pouco 

que é conquistado, porque 

existem outras associações que 

não estão conseguindo nada e o 

Sindicato dos Servidores Públicos 

está indo muito bem na sua trajetória e objetivos.

Existem derrotistas, que por motivos óbvios contestam o nosso 

sindicato e desconfiamos que já pertenceram ao nosso quadro de 

prestação de serviços aos Servidores Públicos Federais, gostaríamos de 

saber quem são esses que não se apresentam e só assim poderíamos unir 

as forças e alavancar todo o processo democrático com um só objetivo: o 

crescimento do nosso Sindicato e do nosso País.

Eu, particularmente, não tenho nada contra o nosso Sindicato, sempre 

que precisei dele consegui resolver os meus problemas e vou sempre lutar 

por ele, no sentido de vê-lo cada vez maior.

Atenciosamente,

Salvador Ribeiro Freitas*
Ministério dos Transportes

* aposentado

Um depoimento

Nota Técnica - Carreira da área da cultura - Elaboração das tabelas de vencimentos 

A política de recursos humanos definida pelo Plano Diretor vinha 
negando o direito do conjunto do funcionalismo público a um plano de 
carreiras que observasse os princípios do mérito e da profissionalização. A 
grande maioria dos servidores permanecia vinculada a planos de cargos 
obsoletos, sem quaisquer incentivos ao desenvolvimento profissional. 

Com o propósito de que fossem estruturadas carreiras cujas 
remunerações observassem a qualificação dos seus membros e a 
complexidade das tarefas, garantindo atratividade e retenção do servidor 
público, com estrutura de remuneração que garantisse a paridade e 
integralidade dos vencimentos dos aposentados e dos pensionistas com os 
vencimentos dos ativos, e, sobretudo, seguindo a lógica do que vem 
realizando o atual Governo Federal em relação a outras carreiras do setor 
público, é que se pensou na criação da Carreira da Área da Cultura.

Sendo assim, a construção das tabelas dos Servidores do PCC no 
Ministério da Cultura, tomou por base o salário mínimo do DIEESE (que 
em maio de 2004 atingiu o valor de R$ 1.522,01) como sendo o valor 
inicial do nível auxiliar da tabela da Cultura. Observa-se que as tabelas 
elaboradas apresentam diferenciações em relação às tabelas originais do 
PCC, já que contém uma classe a mais (Classe E) composta por 5 padrões, 
e, além disso, foram acrescidos dois padrões em três classes (B, C e D, 
respectivamente). 

Dessa maneira, para a composição dos demais vencimentos em todos 
os níveis, por conta justamente do aumento do número de classes e 

Relatório da Reunião
CGRH/FUNASA/CONDSEF

A Coordenação Geral de Recursos Humanos do Ministério da Saúde, 

FUNASA e CONDSEF, em reunião realizada no dia 20 de maio de 2004, 

na Sala de Reunião do Gabinete da CGRH, Anexo B, 3º andar, Sala 3l5, 

do Ministério da Saúde, acordaram:

1 - A Bancada do Governo vai se pronunciar sobre a proposta de 

Anteprojeto de Lei de criação da Gratificação de Combate e Controle de 

Endemias para os servidores da FUNASA/MS, apresentada pelo Grupo 

Tarefa na sétima reunião ordinária da Mesa Setorial de Negociação 

Permanente/MS, na próxima reunião ordinária da MSNP/MS, dia 

27/05/2004.

2 - O Governo se compromete a incluir representação dos trabalhadores 

no Comitê Consultivo da Política de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas, criado pela Portaria Nº 69/GM, de 20 de janeiro de 2004, assim 

que a CONDSEF fizer as indicações.

3 - A CONDSEF solicitou a criação de setor específico, dentro das 

Coordenações Regionais (CORES) para atendimento aos servidores 

cedidos e descentralizados. 

A FUNASA vai estudar a possibilidade de instituir núcleos de apoio aos 

servidores intoxicados, bem como autorização para contratação de 

profissionais capacitados, para tratamento e acompanhamento dos casos.

4 - A FUNASA e a CGRH realizarão consulta aos setores competentes para 

saber da possibilidade de mudar a nomenclatura da situação funcional nos 

contra-cheques dos servidores, em vez de cedido, ativo-

permanente/cedido.

5 - A FUNASA vai analisar a pauta de reivindicações dos servidores 

intoxicados, apresentada na reunião, cópia anexa, e examinar os casos dos 

servidores Edmilson Batista de Lima, internado no Hospital Santa Luzia, 

em Brasília, e Francisco Pereira da Silva, em Belém/PA.

6 - A questão das 30 horas está sendo discutida no âmbito das Mesas 

Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde e SUS.

7 - A CGRH, se não houver nenhum impedimento, prevê para o mês de 

outubro, o edital para o concurso público do Ministério da Saúde, Funasa e 

Vinculadas, com o número de vagas correspondente ao número de 

funções permanentes, ressaltando a necessidade de realizar estudo 

minucioso quanto a essa questão.

8 - A instalação de Mesa de Negociação Específica da FUNASA será 

discutida na oitava reunião ordinária da Mesa Setorial de Negociação 

Permanente do Ministério da Saúde, no dia 27 de maio de 2004.

Brasília, 24 de maio de 2004

padrões comparativamente à tabela do PCC, e também da própria 
definição do salário mínimo do DIEESE como ponto de partida para a 
composição das tabelas de todos os níveis, levou-se em consideração o 
STEP médio mais baixo observado dentre as tabelas originais do PCC, que 
no caso é a do nível superior, onde a diferença percentual inter-salarial foi 
de aproximadamente 2,95% (na verdade constitui a moda do intervalo). 
Cabe lembrar que para verificação dos respectivos STEP's em cada um dos 
níveis, levou-se em consideração os vencimentos básicos da tabela original 
do PCC, nível superior.

A partir da definição do STEP, estabeleceu-se a uniformização para os 
demais níveis (auxiliar e intermediário), e também para o próprio nível 
superior.  Sendo assim, a partir dessa metodologia, os salários variam de 
R$1.522,01 a R$ 3.435,23 no caso do nível auxiliar, R$2.286,58 a R$ 
5.160,89 em relação ao nível intermediário e R$ 3.241,46 a R$ 7.322,04 
no caso do nível superior.

 Quanto aos valores iniciais dos níveis intermediário e superior nas 
tabelas da Cultura, procurou-se utilizar, aproximadamente, a mesma lógica 
que a apresentada nas tabelas originais do PCC, onde, o primeiro valor do 
nível intermediário representa, aproximadamente, o valor do vencimento 
básico do terceiro padrão da terceira classe (CIII) e no caso do primeiro 
vencimento considerado em relação ao nível superior, esse corresponde ao 
primeiro padrão da terceira Classe do nível intermediário (CI).
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Moção de repúdio aprovada na Plenária Nacional da CONDSEF
realizada no dia 28 de maio de 2004 em Brasília

A luta contra o sindicato só ajuda os 
patrões e os governos patronais

Na base do SINTSEP-GO há uma carta 
circulando que ajuda patrões e governos 
patronais. O mais interessante da carta é que 
ela não responde às perguntas que são feitas 
por meio da própria carta. Serve apenas para 
criticar a entidade sindical porque algumas 
pessoas não possuem coragem de apresentar 
suas proposições nas assembléias de base. 
Agora se juntaram com patrões com o intuito 
de destruir com a entidade sindical criada 
pelos trabalhadores. Medidas como essa, 
irresponsável, autoritária e oportunista, não 
vamos tolerar. 

Mas não é uma disputa séria. A carta segue 
a prática dos períodos fechados e truculentos 
da ditadura militar, quando se faziam 
documentos apócrifos, ou seja, sem 
assinatura ou qualquer referência de seus 
propositores. Precisam fazer seus atos 
escondidos, fechados, pelos corredores, com 
uma luta subterrânea que, por seu próprio 
perfil, só pode trazer prejuízo para a categoria. 
É inadmissível que, após tantos anos de luta 
contra a ditadura, em pleno regime de 
legalidade institucional, tenhamos que viver 
tais situações. Essas pessoas não possuem 
qualquer legitimidade, pois, podem ser de 
partidos da direita, podem ser patrões, 
podem ser capitalistas e, em todos os casos, 
teríamos inimigos do sindicato. 

Devemos, no entanto, tratar do próprio 
conteúdo da carta que é tão maléfico quanto 
a forma pela qual foi feita e divulgada: uma 
carta de mentiras formulada para destruir 
com a entidade sindical. Os seus propositores 
não possuem nem ao menos a clareza da 
diferença entre uma direção sindical e uma 
entidade sindical. O Sintsep-GO foi 
construído há 15 anos atrás pela base. Foi 
uma decisão da categoria construir um 
sindicato que unificasse os servidores 
públicos federais de Goiás, por meio de um 
sindicato geral, para lutar pelos direitos, 
ampliar as conquistas, elevar a consciência e a 
fortalecer a organização dos trabalhadores. 
Um sindicato que nasceu vinculado à CUT e à 
CONDSEF desde o seu início, por entender 
que eram essas as entidades classistas e 
democráticas que, na época, melhor 
representavam a luta classista acumulada no 
Bras i l ,  r ep resen ta  mu i to  pa ra  os  
trabalhadores. Romper com o sindicato, 
desfiliar, ou qualquer ação parecida, 
significaria jogar no lixo uma entidade criada 
pelos próprios trabalhadores, ou seja, um 
retrocesso na luta sindical e no processo de 
democratização da sociedade.

Pode-se pensar que os “ocultos 
signatários” da citada carta representam na 
verdade um projeto de sindicato: são 
contrários ao sindicato geral; são contrários 
ao sindicato de luta; querem uma associação 
assistencialista; querem um “para-raio” dos 
problemas sociais que o Estado privatizado 
do Brasil não consegue resolver. Mas se é isso 
que pretendem precisam mostrar a cara, 

precisam se declarar, precisam fazer a luta 
franca e honesta, pois, do contrário, não 
passarão de conservadores exercendo uma 
prática de estilo fascista.

É bom que fique claro que a CONDSEF 
defende e se sustenta na visão de sindicatos 
gerais de servidores. Para a Confederação, o 
ramo de atividade que deve reunir todos nós, 
que somos trabalhadores do Estado, é o 
“ramo do serviço público”. Portanto desde a 
primeira hora nos posicionamos contrários as 
mudanças neoliberais e foi essa a nossa luta, 
junto com a CNESF, a CUT e várias outras 
entidades classistas e democráticas dos 
setores explorados da sociedade. 

Decerto que vivemos uma conjuntura 
conturbada, pois, se esperava que com o 
governo atual a luta fosse outra. Esperava-se 
que houvessem mudanças na sociedade 
brasileira. Ainda que fossem mudanças 
iniciais, pequenas, mas que iniciassem um 
processo de transformação, mesmo que lento 
e gradual. Mas, longe disso, o que se tem é um 
governo que continua com o mesmo projeto 
do anterior e, com isso, se acaba piorando as 
condições dos trabalhadores: aumenta o 
desemprego, amplia as defasagens salariais, 
se retira ainda mais direitos (como aconteceu 
na lamentável reforma neoliberal da 
previdência feita por Lula). Os sindicatos não 
podem ser governistas e, tudo indica, que os 
“ocultos signatários” da carta em questão são 
governistas que se escondem por trás do 
discurso irresponsável.

Nessa conjuntura de diminuição de forças 
dos setores populares, com parlamentares e 
sindicalistas que antes lutavam pela melhoria 
da classe passando para o lado da defesa dos 
princípios capitalistas representadas pelo FMI, 
alguns sindicatos como o Sintsep-GO se 
mantiveram firmes na luta. É mais difícil lutar 
hoje, mas tudo se está fazendo para organizar 
os trabalhadores, os servidores em cada local 
de trabalho, para uma ação fortalecida. Não é 
a vontade de cada um que trará melhores 
condições de vida, trabalho e salário para os 
trabalhadores. É a participação real na luta e o 
compromisso de organização que garantirá 
isso. É muito fácil não fazer nada e ficar 
gritando ao vento que o “sindicato não faz 
nada para os trabalhadores”; não é fácil se 
entender como agente fundamental da luta 
entrar no processo de luta, pois, só haverá 
conquistas com a real participação da base. O 
sindicato está fazendo de tudo para isso como 
sempre foi sua tradição e o faz hoje mais do 
que nunca.
Certamente esses “ocultos signatários” foram 
daqueles que correram para ganhar uma 
gratificação, para perpetuar os penduricalhos 
e a precarização dos salários. Enquanto isso, 
nós da CONDSEF, junto com os sindicatos 
gerais, nos quais está incluído o Sintsep-GO, 
lutamos e defendemos a reposição salarial. 
Nós lutamos por direito de todos os servidores 
e hoje está claro que se tivéssemos atuados 
firmemente contrários às gratificações e as 
distorções da privatização do Estado, no lugar 
de correr corporação a corporação em busca 

de uma “ajudinha” que não recompunha o 
Vencimento Básico, haveriam outras 
condições. O Governo Lula não poderia, por 
exemplo, propor aumento das gratificações, 
pois, essas não existiriam. Mas cederam e 
agora chegam com discursos irresponsáveis e 
oportunistas para confundir a categoria. Nós 
não permitiremos que esse grau de 
despolitização de direita siga livremente na 
categoria e continuaremos unificados no 
combate de tais posições.
O que se conseguiu hoje nas negociações com 
o Governo foi o possível. Está longe de ser o 
que queríamos, mas houve, para decidir sobre 
os acordos, plenárias legítimas nas quais as 
pos ições  a  serem adotadas  foram 
apresentadas .  Prec i samos de mais  
organização e mais luta. Não será política 
assistencialista e mais dinheiro gasto com 
jurídicos que nos ajudará. A única coisa que 
pode fortalecer os sindicatos é a participação 
real da base. Com certeza, só conseguimos 
fechar os acordos porque foi iniciada uma 
greve, porque houve uma parcela da categoria 
em luta. Conseguiríamos muito mais se essa 
parcela fosse maior. Mas continuaremos 
lutando pela paridade, que na verdade foi 
quebrada em 1999 e não hoje. Pelo contrário, 
a precarização da paridade hoje está menor 
com o pouco que conseguimos, pois, faz 
diferença para os aposentados terem 30 
pontos no lugar dos 10 que antes tinham 
direito. Com organização conseguiremos, no 
futuro, nossa reivindicação de garantir para os 
aposentados as mesmas condições dos ativos 
e dignas condições para os servidores (sejam 
eles ativos, aposentados ou pensionistas). 
Para isso, no entanto, precisamos de luta e não 
da destruição das entidades que construímos 
com muito “sangue, suor e lágrimas” dos 
servidores.
Hoje, a CONDSEF continua coerente com sua 
luta contra o neoliberalismo e contra a 
exploração do homem pelo homem. A 
CONDSEF continua firme na defesa dos 
sindicatos gerais, da necessária unidade entre 
a classe trabalhadora para enfrentar o capital e 
suas mazelas e para melhorar as condições de 
vida da classe, dos servidores, organizando e 
elevando o grau de consciência. A CONDSEF 
sempre sairá em defesa dos sindicatos gerais, 
pois, são os pilares de sustentação do projeto 
político/sindical da Confederação. Portanto, 
conclamamos a mais profunda unidade da 
classe e de todos os servidores públicos em 
defesa das entidades sindicais, dos direitos 
trabalhistas, da dignidade salarial e na 
construção de serviços públicos universais, 
que só podem ser construídos por meio de 
propriedades verdadeiramente estatais.

CONDSEF

Mais informações:
www.condsef.org.br
www.sintsepgo.com.br
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CLASSE P VB COMP
SM 

VPI GAE GT GDASST
60 PT

GDASST
30 PT

TOTAL
AP/PENS

especial
III
II
I

230,75 29,25 59,87 416,00 206,00 60,60 30,30 972,17

TOTAL
ATIVO

1.002,47
219,78 40,22 59,87
209,30 50,70 59,87

416,00
416,00

206,00
206,00

60,60
60,60

1.002,47
1.002,47

30,30
30,30

972,17
972,17

VI
V
IV

199,40
189,96
180,99

60,60
70,04
79,01

59,87
59,87
59,87

416,00 206,00 60,60
416,00
416,00

206,00
206,00

60,60
60,60

30,301.002,47
1.002,47
1.002,47

30,30
30,30

972,17
972,17
972,17

III
II
I

416,00 206,00 60,60
416,00
416,00

206,00
206,00

60,60
60,60

30,301.002,47
1.002,47
1.002,47

30,30
30,30

972,17
972,17
972,17

59,87
59,87
59,87

87,56
95,67
103,37

172,44
164,33
156,63

C

VI
V
IV

149,30
142,32
135,70

110,70
117,68
124,30

59,87
59,87
59,87

416,00 206,00 60,60
416,00
416,00

206,00
206,00

60,60
60,60

30,301.002,47
1.002,47
1.002,47

30,30
30,30

972,17
972,17
972,17

III
II
I

416,00 206,00 60,60
416,00
416,00

206,00
206,00

60,60
60,60

30,301.002,47
1.002,47
1.002,47

30,30
30,30

972,17
972,17
972,17

59,87
59,87
59,87

130,58
136,57
142,25

129,42
123,43
117,75

B

V
IV

112,31
107,17

147,69
152,83

59,87
59,87

416,00
416,00

206,00
206,00

60,60
60,60

1.002,47
1.002,47

30,30
30,30

972,17
972,17

III
II
I

416,00 206,00 60,60
416,00
416,00

206,00
206,00

60,60
60,60

30,301.002,47
1.002,47
1.002,47

30,30
30,30

972,17
972,17
972,17

59,87
59,87
59,87

169,31
173,47
177,42

90,69
86,53
82,58

A

Tabela Salarial da Seguridade Social, Saúde e Trabalho

Como fica o salário do Nível Auxiliar da Seguridade Social e do Trabalho

Como fica o salário do Nível Intermediário da Seguridade Social e do Trabalho
CLASSE P VB COMP

SM 
VPI GAE GT GDASST

60 PT
GDASST
30 PT

   TOTAL
APOS/PENS

TOTAL
ATIVO

1. A pontuação dos aposentados e pensionistas passou de 10 pontos para 30 pontos.
2. Foram susupensas, até que o plano de carreira seja feito e negosiado, as avaliações de desempenho
3. Já consideramos na tabela a passagem do SM de R$ 240,00 para R$ 260,00
4. O reajuste foi, em média, para os ativos de 34,66%; para os aposentados e pensionistas de 40,09%

Especial

C

B

A

III  402,62  0,00        59,87  644,19  206,00   110,40      1.423,08  55,20       1.367,88     

 II   372,39  0,00        59,87  595,82  206,00   110,40      1.344,48  55,20       1.289,28    

 I    356,86  0,00        59,87  570,98  206,00   110,40      1.304,11  55,20       1.248,91   

 VI 341,99  0,00        59,87  547,18  206,00   110,40      1.265,44  55,20       1.210,24     
 V  339,55  0,00        59,87  543,28  206,00   110,40      1.259,10  55,20       1.203,90    
 IV 325,44  0,00        59,87  520,70  206,00   110,40      1.222,41  55,20       1.167,21    
III  311,92  0,00        59,87  499,07  206,00   110,40      1.187,26  55,20       1.132,06    
 II   298,94  0,00        59,87  478,30  206,00   110,40      1.153,51  55,20       1.098,31    
 I    286,56  0,00        59,87  458,50  206,00   110,40      1.121,33  55,20       1.066,13    

 VI 274,66  0,00        59,87  439,46  206,00   110,40      1.090,39  55,20       1.035,19     
 V  263,33  0,00        59,87  421,33  206,00   110,40      1.060,93  55,20       1.005,73    
 IV 252,45  7,55        59,87  416,00  206,00   110,40      1.052,27  55,20       997,07    
III  242,03  17,97      59,87    206,00   110,40        55,20           416,00 1.052,27 997,07
 II   232,06  27,94      59,87   206,00   110,40        55,20           416,00 1.052,27 997,07
 I    222,51  37,49      59,87    206,00   110,40        55,20           416,00 1.052,27 997,07

 V  213,39  46,61      59,87    206,00   110,40        55,20           416,00 1.052,27 997,07
 IV 204,61  55,39      59,87  416,00  206,00   110,40      1.052,27  55,20       997,07    
III 169,04   90,96      59,87    206,00   110,40        55,20           416,00 1.052,27 997,07
 II  162,11   97,89      59,87   206,00   110,40        55,20           416,00 1.052,27 997,07
 I   157,49   102,51    59,87    206,00   110,40        55,20           416,00 1.052,27 997,07

1. A pontuação dos aposentados e pensionistas passou de 10 pontos para 30 pontos.
2. Foram susupensas, até que o plano de carreira seja feito e negosiado, as avaliações de desempenho
3. Já consideramos na tabela a passagem do SM de R$ 240,00 para R$ 260,00
4. O reajuste foi, em média, para os ativos de 23,07%; para os aposentados e pensionistas de 29,42%

Como fica o salário do Nível Superior da Seguridade Social e do Trabalho
CLASSE P VB COMP

SM 
VPI GAE GT GDASST

60 PT
GDASST
30 PT

   TOTAL
APOS/PENS

TOTAL
ATIVO

Especial

III    588,07  0,00       59,87  940,91  206,00   307,80      2.102,65  153,90     1.948,75     

 II     550,24  0,00       59,87  880,38  206,00         2.004,29       1.850,39    307,80 153,90

 I      514,19  0,00       59,87  822,70  206,00         1.910,56       1.756,66   307,80 153,90

C

VI  506,56  0,00        59,87  810,50  206,00         1.890,73       1.736,83     307,80 153,90
V   491,91  0,00        59,87  787,06  206,00         1.852,64       1.698,74    307,80 153,90
IV  477,76  0,00        59,87  764,42  206,00         1.815,85       1.661,95    307,80 153,90
III  464,01  0,00        59,87  742,42  206,00         1.780,10       1.626,20    307,80 153,90
 II   450,67  0,00        59,87  721,07  206,00         1.745,41       1.591,51    307,80 153,90
 I    437,71  0,00        59,87  700,34  206,00         1.711,72       1.557,82    307,80 153,90

B

VI  425,13  0,00        59,87  680,21  206,00         1.679,01       1.525,11     307,80 153,90
V   412,93  0,00        59,87  660,69  206,00         1.647,29       1.493,39    307,80 153,90
IV  401,07  0,00        59,87  641,71  206,00         1.616,45       1.462,55    307,80 153,90
III  389,56  0,00        59,87  623,30  206,00         1.586,53       1.432,63    307,80 153,90
 II   378,38  0,00        59,87  605,41  206,00         1.557,46       1.403,56    307,80 153,90
 I    367,54  0,00        59,87  588,06  206,00         1.529,27       1.375,37    307,80 153,90

A
V   357,02  0,00        59,87  571,23  206,00         1.501,92       1.348,02    307,80 153,90
IV  346,78  0,00        59,87  554,85  206,00         1.475,30       1.321,40    307,80 153,90
III  290,79  0,00        59,87  465,26  206,00         1.329,72       1.175,82    307,80 153,90
 II   282,46  0,00        59,87  451,94  206,00         1.308,07       1.154,17    307,80 153,90
 I    274,36  0,00        59,87  438,98  206,00         1.287,01       1.133,11    307,80 153,90

1. A pontuação dos aposentados e pensionistas passou de 10 pontos para 30 pontos.
2. Foram susupensas, até que o plano de carreira seja feito e negosiado, as avaliações de desempenho
3. O reajuste foi, em média, para os ativos de 13,84%; para os aposentados e pensionistas de 25,04%

C

A

B

C

D

C

A

B

C

D

C

A

B

C

D

P VB COMP
SM 

VPI GAE GDATA
60 PT

GDATA
30 PT

TOTAL
APOS/PENS

III
II
I

221,89 38,11 59,87 416,00 181,20 90,60 826,47

TOTAL
ATIVO

917,07
211,32 48,68 59,87
201,27 58,73 59,87

416,00
416,00

181,20
181,20

917,07
917,07

90,60
90,60

826,47
826,47

VI
V
IV

191,75
182,66
174,04

68,25
77,34
85,96

59,87
59,87
59,87

416,00 181,20
416,00
416,00

181,20
181,20

90,60917,07
917,07
917,07

90,60
90,60

826,47
826,47
826,47

III
II
I

416,00 181,20
416,00
416,00

181,20
181,20

90,60917,07
917,07
917,07

90,60
90,60

826,47
826,47
826,47

59,87
59,87
59,87

94,19
102,00
109,39

165,81
158,00
150,61

VI
V
IV

143,57
136,86
130,49

116,43
123,14
129,51

59,87
59,87
59,87

416,00 181,20
416,00
416,00

181,20
181,20

90,60917,07
917,07
917,07

90,60
90,60

826,47
826,47
826,47

III
II
I

416,00 181,20
416,00
416,00

181,20
181,20

90,60917,07
917,07
917,07

90,60
90,60

826,47
826,47
826,47

59,87
59,87
59,87

135,54
141,30
146,78

124,46
118,70
113,22

V
IV

108,00
103,06

152,00
156,94

59,87
59,87

416,00
416,00

181,20
181,20

917,07
917,07

90,60
90,60

826,47
826,47

III
II
I

416,00 181,20
416,00
416,00

181,20
181,20

90,60917,07
917,07
917,07

90,60
90,60

826,47
826,47
826,47

59,87
59,87
59,87

172,81
176,80
180,60

87,19
83,20
79,40

Tabela Salarial do PCC

Como fica o salário do Nível Auxiliar do PCC

Como fica o salário do Nível Intermediário do PCC
P VB COMP

SM 
VPI GAE GDATA

60 PT
GDATA
30 PT

   TOTAL
APOS/PENS

TOTAL
ATIVO

2. A pontuação dos aposentados e pensionistas passou de 10 pontos para 30 pontos.
3. Foram susupensas, até que o plano de carreira seja feito e negosiado, as avaliações de desempenho
4. Já consideramos na tabela a passagem do SM de R$ 240,00 para R$ 260,00
5. O reajuste foi, em média, para os ativos de 26,45%; para os aposentados e pensionistas de 19,65%

III  387,13  0,00        59,87  619,41                293,40      1.359,81  146,70    1.213,11     

 II   358,07  0,00        59,87  572,91                      1.284,25      1.137,55    293,40 146,70

 I    343,15  0,00        59,87  549,04                      1.245,46      1.098,76   293,40 146,70

 VI 328,84  0,00        59,87  526,14                      1.208,25      1.061,55     293,40 146,70
 V  326,49  0,00        59,87  522,38                      1.202,14      1.055,44    293,40 146,70
 IV 312,93  0,00        59,87  500,69                      1.166,89      1.020,19    293,40 146,70
III  299,92  0,00        59,87  479,87                      1.133,06      986,36    293,40 146,70

 II   287,44  0,00        59,87  459,90                      1.100,61      953,91    293,40 146,70
 I    275,55  0,00        59,87  440,88                      1.069,70      923,00    293,40 146,70

 VI 264,10  0,00        59,87  422,56                      1.039,93      893,23     293,40 146,70
 V  253,20  6,80        59,87  416,00                      1.029,27      882,57    293,40 146,70
 IV 242,73  17,27      59,87  416,00                0                293,4 1.029,27 146,70 882,57
III  232,72  27,28      59,87                                  416,00 293,40 1.029,27 146,70 882,57

 II   223,13  36,87      59,87                                 416,00 293,40 1.029,27 146,70 882,57
 I    213,96  46,04      59,87                                  416,00 293,40 1.029,27 146,70 882,57

 V  205,18  54,82      59,87                                  416,00 293,40 1.029,27 146,70 882,57
 IV 196,75  63,25      59,87  416,00                                293,40 1.029,27 146,70 882,57
III 162,54   97,46      59,87                                  416,00 293,40 1.029,27 146,70 882,57

 II  155,87   104,13    59,87                                 416,00 293,40 1.029,27 146,70 882,57
 I   149,49   110,51    59,87                                  416,00 293,40 1.029,27 146,70 882,57

2. A pontuação dos aposentados e pensionistas passou de 10 pontos para 30 pontos.
3. Foram susupensas, até que o plano de carreira seja feito e negosiado, as avaliações de desempenho
4. Já consideramos na tabela a passagem do SM de R$ 240,00 para R$ 260,00
5. O reajuste foi, em média, para os ativos de 33,11%; para os aposentados e pensionistas de 26,30%

1. O valor do ponto, no nivel auxiliar passou de R$ 0,69 para R$ 3,02

1. O valor do ponto, no nivel intermediário, passou de R$ 1,49 para R$ 4,89.

Como fica o salário do Nível Superior do PCC
P VB VPI GAE GDATA

60 PT
GDATAS
30 PT

   TOTAL
APOS/PENS

TOTAL
ATIVO

III           565,45         59,87  904,72                500,40      2.030,44  250,20     1.780,24     

 II            529,07         59,87  846,51                      1.935,85       1.685,65    500,40 250,20

 I             494,41         59,87  791,06                      1.845,74       1.595,54   500,40 250,20

VI         487,08          59,87  779,33                      1.826,68       1.576,48     500,40 250,20
V          473,00          59,87  756,80                      1.790,07       1.539,87    500,40 250,20
IV         459,39          59,87  735,02                      1.754,68       1.504,48    500,40 250,20
III        446,17          59,87  713,87                      1.720,31       1.470,11    500,40 250,20

 II         433,34          59,87  693,34                      1.686,95       1.436,75    500,40 250,20
 I          420,88          59,87                        1.654,56       1.404,36    673,41 500,40 250,20

VI        408,79          59,87  654,06                      1.623,12       1.372,92     500,40 250,20
V         397,05          59,87  635,28                      1.592,60       1.342,40    500,40 250,20
IV        385,65          59,87  617,04                      1.562,96       1.312,76    500,40 250,20
III        374,58          59,87  599,33                      1.534,18       1.283,98    500,40 250,20

 II         363,82          59,87  582,11                      1.506,20       1.256,00    500,40 250,20
 I          353,41          59,87  565,46                      1.479,14       1.228,94    500,40 250,20

V         343,29          59,87  549,26                      1.452,82       1.202,62    500,40 250,20
IV        333,45          59,87  533,52                      1.427,24       1.177,04    500,40 250,20
III        279,61          59,87  447,38                      1.287,26       1.037,06    500,40 250,20

 II         271,59          59,87  434,54                      1.266,40       1.016,20    500,40 250,20
 I          263,80          59,87  422,08                      1.246,15       995,95    500,40 250,20

2. A pontuação dos aposentados e pensionistas passou de 10 pontos para 30 pontos.
3. Foram susupensas, até que o plano de carreira seja feito e negosiado, as avaliações de desempenho
4. O reajuste foi, em média, para os ativos de 13,51%; para os aposentados e pensionistas de 16,76%

1. O valor do ponto, no nivel intermediário, passou de R$ 5,09 para R$ 8,34.
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Relatório da 1ª Reunião da Comissão Especial Nacional da FUNASA
As discussões tiveram início as 10:00h. onde a pauta da reunião 

anterior que aconteceu no Ministério da Saúde, dia 20 de maio último,  foi 
transferida para esta reunião.

1 - Transformação da indenização de campo em GCES (Gratificação 
de Controle de Endemias e Saneamento): 
- O RH/FUNASA ficou de apresentar o mais rápido possível, o 
levantamento do número de aposentados, a partir da Portaria nº1399/99, 
que recebiam a referida indenização de campo e o quantitativo dos ativos 
que recebem atualmente a mesma. No que se refere aos aposentados 
anteriormente a esta Portaria, o RH ficou de investigar através dos cargos 
que faziam jus à época. Só após o levantamento desses dados, o Grupo 
Tarefa poderá concluir o montante do impacto financeiro referente ao 
Projeto;
2 - Incluir representação dos trabalhadores no Comitê Consultivo da 
Política de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas: 
- A Condsef já indicou os nomes e esta aguardando posicionamento da 
Fenasps;
3 - Criação de Setores específicos nas CORES para atendimento aos 
servidores cedidos e descentralizados:
- De acordo com a Portaria nº 97, de 4 de março de 2004, que institui os 
Núcleos Regionais de Administração e de Recursos Humanos (NURARH); 
ficou definido que o RH da Presidência comunicará oficialmente às 
Entidades o calendário de reuniões desses núcleos e garantiu a 
participação das entidades sindicais nas reuniões, sendo que na Região 
Nordeste já foi agendada para dias 14 e 15 de junho em Recife/PE, onde 
será contemplado o debate sobre os servidores cedidos e descentralizados;
4 - Nomenclatura da situação funcional nos contra cheques dos servidores 

cedidos: 
- ficou acordado que a FUNASA encaminhará proposta ao Ministério do 
Planejamento com Exposição de Motivos para justificar a alteração de 
“cedido” para “ativo permanente/cedido”;
5 - Analisar servidores intoxicados: 
- A Fundação ficou de levar o assunto em caráter de urgência ao Diretor 
Executivo da Funasa e estabeleceu um prazo de 30 (trinta) dias para 
instalação das Comissões da Saúde do Trabalhador (Nacional e 
Regionais);
6 - Vinculação dos servidores cedidos e descentralizados:
- Ficou acordado que a Funasa encaminhará aos Coordenadores 
Regionais que os servidores cedidos e descentralizados para os estados e 
municípios mantém seu vínculo empregatício com a FUNASA e que 
qualquer plano de carreira que envolva o Ministério da Saúde e suas 
vinculadas deverá contemplar esses servidores.
7 - Concurso Público:
- O Ministério da Saúde e a Funasa solicitarão ao MPOG criação de cargos 
e números de vagas para contemplar abertura de concurso público para a 
área de epidemiologia e controle de doenças (para combate à endemias).
8 - Ficou agendado para o dia 07/07/2004 às 10:00h, a próxima reunião 
desta Comissão Especial na Funasa, que terá prazo de 60 (sessenta dias), 
para conclusão dos trabalhos.

Brasília, 13 de junho de 2004.

Sergio Ronaldo da Silva
Direção da CONDSEF

Aos 15 anos

No horizonte a sublime promessa

na sua confecção somos atores

donos do destino, da história escritores

esse é o mundo, em nossas mãos a massa

que quer virar arte bela, alegre tela.

O Sintsep-GO, maduro aos 15 anos,

assume esse poder de fazer história

de desenhar a cara de um novo mundo

no pequeno ato, na greve, sempre juntos

esse sindicato faz uma diferença

Essa diferença é você, consciente

pronto para a luta, orgulhoso

de ser construtor do Brasil

que há de ser bom para todos

Você, somado ao conjunto,

alerta, combativo e esperançoso

há de servir sempre com qualidade

e exigir o devido e justo respeito.

Avante companheirada

que o destino é nosso amigo!

Onaldo A. Pereira
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