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J o r n a l  d o

MOVIMENTO SINDICAL

Movimentos sociais do cam-
po e da cidade, sindicalistas 
e entidades da sociedade 

civil organizada participaram, dia 29 
de maio, do Seminário “Os impactos 
das Reformas no Campo e na Cida-
de”, organizado pelo Sintsep-GO e 
demais entidades que integram o 
Fórum Goiano contra as Reformas 
Trabalhista e Previdenciária. O even-
to, que ocorreu na Faculdade de 
Direito da UFG, contou com a par-
ticipação do jornalista e analista po-
lítico do Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar (DIAP), 
Antônio Augusto de Queiroz e do 
coordenador de relações sindicais 
do Dieese/SP, José Silvestre Prado.
 Os principais assuntos deba-
tidos foram a Emenda Constitucio-
nal (EC) 95 – que congela os gastos 
públicos por 20 anos – e o impacto 
das políticas econômicas e da reti-

rada de direitos na vida dos traba-
lhadores. Em meio às exposições e 
debates, um pensamento foi am-
plamente consensual: para a reto-
mada do crescimento do país e da 
dignidade da classe trabalhadora, é 
necessário um novo governo, com-
prometido com o país e com as for-
ças populares, que “revogue tanto a 
Emenda Constitucional 95, quanto 
a contrarreforma trabalhista de Te-
mer”, conforme apontou Silvestre. 
“É preciso ter em mente que quan-
do nós falamos de um novo gover-
no, não é apenas o Poder Executivo 
– presidente e governadores. É tam-
bém o Congresso, as Assembleias 
Legislativas, todos eles devem estar 
comprometidos com um projeto po-
pular”, emendou o coordenador do 
Dieese.
 Nenhum outro país do mun-
do adotou uma medida como a EC 

95, congelando gastos por tanto 
tempo. A opinião de Antônio Augus-
to é de que tanto a “emenda da mor-
te”, quanto a contrarreforma traba-
lhista, devem ser revogadas o mais 
rapidamente possível, pois a primei-
ra inviabilizará a máquina pública e 
a prestação de serviços públicos, e 
a segunda promoverá uma precari-
zação cada vez maior das condições 
de trabalho no Brasil – acentuada 
pela fragilização dos sindicatos (ex-
tinção do imposto sindical) e, com a 
EC 95, dos órgãos de fiscalização do 
trabalho (MPT, Justiça Trabalhista e 
MTE). “Caso ela não seja revista ou 
revogada, ela trará, por consequên-
cia, um colapso dos serviços públi-
cos em curto espaço de tempo. As 
demandas naturalmente aumen-
tam, 1,5 milhão de pessoas nascem 
todo ano no Brasil – que necessitam 
de Saúde, Educação –, as pessoas 

se aposentam, adoecem, etc. Com 
o orçamento congelado será impos-
sível prestar o atendimento mínimo 
necessário aos brasileiros, em todas 
as áreas”, avaliou.

Governo perverso
 Para o presidente do Sintsep-
-GO, Ademar Rodrigues, o discurso 
governamental de que é necessário 
equilibrar as contas públicas – e que 
sustenta grande parte dos abusos 
que têm sido cometidos – é uma 
grande mentira, na medida em que 
“o governo escolhe pagar os encar-
gos e juros da dívida, que conso-
mem mais da metade do orçamento 
e joga a responsabilidade da econo-
mia nas costas do trabalhador, do 
aposentado, do servidor público de 
carreira. O que está acontecendo é 
perverso. Este governo golpista pro-
move uma grande transferência de 
renda, de quem tem menos para 
quem já tem muito, é o Robin Hood 
ao contrário”, afirmou.
 “Tanto a EC 95 quanto a con-
trarreforma trabalhista, atendem 
aos interesses do capital em detri-
mento do trabalho. A população 
deve ter clareza do que está acon-
tecendo e defender, politicamente, 
um projeto de país, já que há três 
visões de mundo em disputa nes-
sa eleição: um projeto de proteção 
social, de centro-esquerda, que pro-
põe revogar as medidas adotadas 
para que o Estado volte a atender 
à população, capitaneado pelo PT 
e partidos de esquerda; há o proje-
to liberal-fiscal, que é esse que está 
em curso, representado pela centro-
-direita com MDB, PSDB, DEM e par-
tidos coligados; e há o terceiro pro-
jeto, que é o do estado-penal, que 
opta por construir presídios em vez 
de escolas, é o estado de extrema 
direita do deputado Jair Bolsonaro. 
O projeto que nos atende, enquan-
to classe trabalhadora, sem dúvida 
é o de centro-esquerda”, ressaltou o 
jornalista do Diap. 

Seminário: Fórum Goiano Contra as Reformas 
Trabalhista e Previdenciária debate os impac-
tos das reformas no campo e na cidade

Presidente do Sintsep-GO, Ademar Rodrigues, faz sua intervenção à mesa formada por Elizabet Cerqueira 
(MST), João Pires (SintIFESgo), Antônio Augusto (Diap), José Silvestre (Dieese) e Mauro Rubem (CUT-GO).

STF adia mais uma vez a histó-
rica votação da data-base

Servidor, querem mexer na 
sua aposentadoria

Mais de 10 milhões em 
ações judiciais

Delegados sindicais de base 
aprovam nova aquisição de 
imóvel para fins de lazer em 
Caldas Novas

Desde novembro de 2007, os 
servidores públicos de todo o 

país aguardam a decisão do recur-
so 565.089.                             pag. [2]

Caso recebam comunicação por 
parte da Funasa ou do M. Saúde, 

procurem IMEDIATAMENTE a Assesso-
ria Jurídica do Sintsep-GO.        pag. [2] 

De novembro de 2017 a maio de 
2018, conseguimos obter, judi-

cialmente, mais de R$ 10,14 milhões 
em ações.                                  pag. [3]

Em breve, o/a filiado/a ao Sint-
sep-GO terá mais motivos para 

se orgulhar de seu sindicato. 
pag. [3]  
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EXPEDIENTE

RÁPIDAS

STF adia mais uma vez a his-
tórica votação da data-base

Como se sabe, diferente dos trabalhadores da iniciativa privada, o servidor pú-
blico não possui regulamentado seu direito à data-base, ou seja, recomposi-
ção salarial anual, por tanto, reclamam indenização pela ausência de revisão 

geral, conforme determina o inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal, com a 
redação dada pela EC 19, de 1998. O recurso esteve inicialmente previsto para ser 
votado pelo plenário dessa quarta-feira, 20 de junho. Ainda na quarta a votação foi 
adiada para quinta, 21, mas novamente não apreciado pelos ministros do Supre-
mo. Buscando fortalecer a mobilização dos servidores, uma caravana do Sintsep-
-GO (foto) esteve em Brasília, acompanhando o julgamento, que infelizmente foi 
adiado. Até agora, o placar está 4 a 3 contra os trabalhadores; votaram a favor do 
recurso os ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux e relator do recurso, Marco Aurélio, en-
quanto Gilmar Mendes, Roberto Barroso, Rosa Weber e Teori Zavascki (falecido em 
2017, mas votou em 2014) foram contrários ao recurso. A votação será decidida 
pelos ministros Celso de Mello, Dias Toffolli, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski.

Giro pelo Interior

Com o objetivo de divulgar informes im-
portantes para sua base nos municípios 
goianos, o Sintsep-GO realizou nos meses 

de março e abril seu “Giro pelo Interior”. A dire-
ção visitou 40 cidades polo (na foto, São Luís de 
Montes Belos), e conseguiu levar, pessoalmente, 
informes a praticamente todos os filiados ativos 
ligados ao sindicato. Os principais destaques es-
tiveram relacionados ao convênio com o  plano 
América Saúde e à pauta de lutas para 2018, da 
Campanha Salarial Unificada dos servidores fe-
derais.

1º de Maio foi dia de luta

Para os servidores públicos federais, o 1º de 
Maio foi feriado e dia de luta, com progra-
mação de conscientização e protesto, na 

Praça Universitária. Shows temáticos, discursos 
e mesa de debates pautou o evento, que foi fre-
quentado pelos mais diversos grupos, ao longo 
do dia. O Sintsep-GO esteve presente e deixou 
sua marca, tanto na organização, quanto na par-
ticipação das atividades (foto). 

Encontros Setoriais e 
Plenária Nacional

Delegação do Sintsep-GO participou, no iní-
cio de maio e no início de julho de Encon-
tro Setoriais, do Conselho Deliberativo de 

Entidade (CDEs) e Plenária Nacional da Condsef/
Fenadsef. Os debates, bastante oportunos para a 
categoria, giraram em torno da conjuntura, saídas 
para crise nos planos de autogestão e ações para 
garantir cumprimento de acordos firmados em 
2015, entre outros temas. A categoria aprovou, 
por unanimidade, a luta pela revogação da EC 95, 
que congela investimentos públicos por 20 anos, 
o cumprimento de acordos firmados em 2015, a 
regulamentação da negociação coletiva e abertura 
imediata de negociações. Também por unanimida-
de, base da Condsef/Fenadsef aprovou defesa da 
democracia, da soberania nacional e o direito de 
Lula ser candidato nas eleições deste ano.

PEC do teto de gastos faz 
MS e Depen agonizarem

Gilberto Jorge, do Sintsep-GO e da Confede-
ração Nacional dos Servidores Públicos Fe-
derais (Condsef), acompanhou a Audiência 

pública da Comissão de Trabalho da Câmara que 
reuniu aprovados em concursos públicos do De-
partamento Penitenciário Nacional e do Ministério 
da Saúde. “Devido à PEC de contenção de gastos, 
pelos próximos 20 anos, o governo não pode cha-
mar os concursados dessas áreas. E quem perde 
mais é a população, que fica sem o serviço presta-
do”, afirmou Gilberto.

Atendimento psicoterápico 
em grupo para filiados/as

Em 2020, prevê-se que o Brasil será o sexto em 
população idosa no mundo. Em diversas cida-
des brasileiras, o número de habitantes com 

mais de 60 anos atinge níveis significativos. Frente 
as estas perspectivas, o Sintsep-GO oferece a filia-
dos e agregados a participação em um grupo de 
psicoterapia, com encontros mensais, na primeira 
quinta-feira de cada mês, das 9 às 10h30. “O prin-
cipal objetivo é o de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida e saúde emocional do grupo”, 
afirma o Rafael de Ávila, Psicólogo Clínico respon-
sável pelo acompanhamento ao grupo.

Servidor, querem mexer 
na sua aposentadoria

O Sintsep-GO comunica a seus filiados que, 
caso recebam comunicação por parte da 
Funasa ou do Ministério da Saúde relativa 

“à desaverbação de tempo especial convertido 
em comum para fins de alteração de aposen-
tadoria” que procurem IMEDIATAMENTE a As-
sessoria Jurídica do Sintsep-GO. A referida co-
municação é relativa a processo administrativo 
que poderá causar a alteração da aposentadoria 
integral para aposentadoria proporcional, ou 
mesmo a desaposentação do servidor, devido à 
aplicação da Orientação Normativa SEGEP/MP n. 
4, de 21 de fevereiro de 2013. Fique atento e não 
perca tempo!

Graças a unidade dos servidores e a rápida 
resposta das entidades sindicais represen-
tativas do funcionalismo público e o apoio 

da cancada do PT, o Congresso Nacional retirou 
do texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
para 2019 o art. 92-A que proibia a concessão de 
reajuste salarial e dos benefícios aos servidores 
públicos federais, além da criação de cargos e a 
realização de concurso público. O dispositivo foi 
rejeitado por 209 votos a 45 na Câmara (com três 
abstenções) e em votação simbólica no Senado. 
A LDO 2019 aprovada na quarta-feira (11) segue 
para sanção presidencial. 

Após pressão dos servido-
res, congressistas retiram 
do texto da LDO 2019 o dis-
positivo que proibiria a con-
cessão de reajustes ao fun-
cionalismo e a criação de 
cargos no serviço público
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JURÍDICO PLENÁRIA

3,17% da Funasa: 
Servidores mais 
próximos de re-
ceber valores

Cerca de 721 servidores oriun-
dos da Funasa estão mais 
próximos de receber quantias 

referentes ao processo dos 3,17%. 
De acordo com Welton Marden, 
advogado da assessoria jurídica do 
Sintsep-GO, o escritório concordou 
com os embargos de declaração im-
petrados pela União relacionados 
aos cálculos, o que implicava numa 
diferença de R$ 9 mil reais entre o 
que era pleiteado pelo Sintsep-GO 
e os referidos cálculos. “Nós opta-
mos por abrir mão destes R$ 9 mil 
porque é um processo com dois cál-
culos, um de mais de R$ 9 milhões 
e outro de R$ 8 milhões, optamos 
por abrir mão e possibilitar que o 
processo andasse. Mandamos pe-
gar carga para prestar algumas in-
formações fiscais ao processo para, 
posteriormente, o juiz expedir as 
ordens de pagamento”, explicou o 
advogado.
 Segundo Marden, é impor-
tante esclarecer em relação aos pra-
zos para o pagamento das ações. “O 
prazo de 60 dias só começa a contar 
quando o processo migra. Ele ainda 
está em desfecho e não sabemos 
quanto tempo vai levar para o juiz 
expedir as ordens de pagamento, 
para que o processo migre”, eluci-
dou Welton. Os recursos serão pa-
gos em RPVs para valores até 60 sa-
lários mínimos (R$ 57.240,00) e em 
precatórios para os que ultrapassa-
rem essa quantia.

Mais de 10 mi-
lhões em ações 
judiciais

De novembro de 2017 a maio 
de 2018, o Sintsep-GO con-
seguiu obter, judicialmen-

te, mais de R$ 10,14 milhões em 
ações pagas a seus filiados. Foram 
contemplados, neste período, ser-
vidores da Funasa (19), Incra (8), 
Ministério da Aeronáutica (1), Mi-
nistério da Agricultura (40), Mi-
nistério da Fazenda (2), Ministério 
da Previdência (1), Ministério das 
Comunicações (35), Ministério do 
Trabalho (1), Ministério dos Trans-
portes (50), INSS (2) e FLBA (9). Os 
processos são referentes às ações: 
GDASST E GDPST; 28,86%; GDPGTAS 
E GDPGPE; GDASS; GDARA; GDA-
TA; GDPGPE; REC. UNIAO ESTAVEL 
e GDAFAZ. A direção do Sintsep-
-GO agradece sua confiança! Você, 
filiado/a, é a razão de ser de nossa 
entidade. Muito obrigado!

Delegados sindicais de base aprovam nova aquisi-
ção de imóvel para fins de lazer em Caldas Novas 

Em breve, o/a filiado/a ao 
Sintsep-GO terá mais motivos 
para se orgulhar de seu sindi-

cato. Além da Casa de Apoio José 
Genuíno, adquirida e recentemen-
te reformada pela direção do Sint-
sep-GO; do Centro de Formação 
Márcia Jorge, que oferece cursos de 
formação e de aprimoramento da 
qualidade de vida de seus partici-
pantes; da van que conduz filiados 
aos eventos e atividades da entida-
de e dos dois veículos praticamente 
novos, trocados no final de 2017, 
o Sintsep-GO – além de fazer e de 
contribuir com a luta sindical – con-
seguiu direcionar parte de seus re-
cursos para a realização de um so-
nho de seus filiados: a aquisição de 
um espaço de descanso e lazer.
 A discussão, que há muito 
vem sendo feita com a base, nas 
plenárias sindicais, ganhou corpo 
com a visita da direção à Caldas No-
vas, no início de junho, que vislum-
brou a possibilidade de adquirir al-
guns apartamentos para o lazer de 
seus filiados e familiares a um custo 
bastante razoável para o associado 
– apenas uma taxa para contribuir 
com o pagamento do condomínio.
 Na última plenária, do dia 
29 de junho, duas propostas de 
imóveis foram apresentadas à ple-
nária, por dois consultores que vie-
ram de Caldas Novas. Embora não 
tenha sido decidido exatamente 
quais imóveis serão adquiridos, os 
delegados sindicais autorizaram a 
direção do Sintsep-GO, por ampla 
maioria (dois votos contrários e 
uma abstenção) a proceder a aqui-
sição e elaboração do regimento 
interno. “Vamos nos levar pelo 
critério do melhor custo benefício, 
tanto para a entidade, quanto para 

a categoria. Com certeza, nossos fi-
liados merecem esse conforto e va-
mos nos esforçar para proporcionar 
isso a eles, da forma mais transpa-
rente e correta possível”, explicou 
o tesoureiro da entidade, Vicente 
Ribeiro.
 Outro ponto importante foi 
a proposta de reformulação do re-
gimento interno da Casa de Apoio, 
cujos destaques (apenas três) fo-
ram aprovados por unanimidade 
pelos delegados. O novo estatuto 
será disponibilizado no site da enti-
dade: www.sintsepgo.org.br. 

Conjuntura
 Após as discussões de cunho 
administrativo, os delegados em-
preenderam forte discussão sobre 
os informes e a análise de conjun-
tura, realizada pelo vice-presidente 
do Sintsep-GO e diretor da Condsef, 
Gilberto Jorge. Ele adiantou a notí-
cia que foi manchete em vários jor-
nais do país, de que o governo não 
irá negociar nenhum tipo de reajus-
te com a categoria em 2019, “nem 
nos salários, nem nos benefícios, 
nem em nada”, pontuou.
 Para Gilberto, a única pers-
pectiva de melhora para os traba-
lhadores brasileiros passa pelas 
eleições do final do ano, com a re-
tirada deste projeto que está colo-
cado pelo atual governo. “Não tem 
saída, ou nós enfrentamos esse 
projeto político que está posto, ou 
nós vamos diminuindo até acabar. 
Se continuar essa corja, no governo 
e no Congresso, o serviço público 
como nós conhecemos vai acabar”, 
ressaltou.
 Para ele, a necessidade da 
luta é fundamental. “Nós temos 
que lutar, participar das nossas ati-

vidades, inclusive da Saúde tere-
mos, no mês que vem (agosto), ato 
nacional em defesa dos trabalhado-
res intoxicados da Funasa. Temos 
que cobrar do governo uma atitude 
em relação a esses nossos compa-
nheiros, que estão morrendo por 
causa da intoxicação”, enfatizou, de 
forma grave.

Moção 
 A plenária aprovou ainda 
uma moção, com tom político, de-
terminando que o sindicato dê am-
pla publicidade à imagem dos par-
lamentares que, de algum modo, 
prejudicaram a classe trabalhado-
ra brasileira, votando ou apoiando 
projetos que retiraram ou diminu-
íram direitos. E, da mesma forma, 
dê ampla publicidade à imagem de 
parlamentares e candidatos que 
tem favorecido os trabalhadores, 
na defesa irrestrita de seus direitos 
e interesses. Confira o texto aprova-
do:

“Foi aprovado em Plenária Sindical 
de Base, que o Sintsep-GO deve se 
posicionar, publicamente, contra 
quaisquer políticos ou candidatos 
cuja plataforma de trabalho este-
ja integrada à retirada de direitos 
da classe trabalhadora brasileira. 
O Sintsep-GO não vai se calar pe-
rante a desconstrução de direitos, 
conquistados a duras penas, pelos 
servidores públicos e por toda a 
população. Além disso, a entidade 
estará indicando voto a candidatos 
comprometidos com a classe traba-
lhadora e com a defesa irrestrita de 
todos os nossos direitos” (Plenária 
Sindical de Base – 29/06/2018).

Thermas Place, um dos imóveis cotados para aquisição de apartamentos de lazer para filiados ao Sintsep-GO.  
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NÃO VOTENÃO VOTENÃO VOTE

FORMAÇÃO

Curso de Formação analisa a 
crise do sistema capitalista

Nos dias 7 e 8 de junho, o Sint-
sep-GO promoveu em sua 
sede o curso “a crise do ca-

pitalismo”, com o educador social e 
facilitador Emílio Gennari. Durante 
os dois dias, Gennari buscou explicar 

o significado da 
palavra “crise” 
no sistema capi-
talista, porque 

elas ocorrem e, mais importante, 
quem acaba “pagando a conta” – 
que, no caso, é a classe trabalhadora.
 Os companheiros Waldir 
Almeida, de Luziânia, e José Erivan 
Pantoja, de Anápolis, participaram 

ativamente das discussões e aprova-
ram a pauta. “Estamos vendo como 
identificar os sinais do surgimento 
de uma crise no país, a forma como 
as empresas crescem e entram em 
recessão, como fica o trabalhador 
no meio disso tudo... Então, eu estou 
achando muito importante participar 
dessa discussão”, pontuou Erivan.
 A diretora do Sintsep-GO, 

Izabel Lima, considera fundamental 
a discussão, na medida em que “aju-
da a entender o processo capitalista, 
o porquê das diferenças sociais, o 
papel do trabalhador nesse contexto 
e, especialmente, o papel do sindica-
to como instância de formação e dis-
cussão, que articula os trabalhadores 
para intervir na realidade social, eco-
nômica e política do país”, destacou.

Companheiros Waldir Almeida, de Luziânia, e José Erivan Pantoja, de 
Anápolis participaram do curso de formação do Sintsep-GO

Não vote em quem votou contra você, trabalhador brasileiro! Eles tiraram seus direitos tra-
balhistas, querem tirar sua aposentadoria, acabar com a Saúde, com a Educação, com o patri-

mônio brasileiro e com os serviços públicos. Eles querem acabar com você, trabalhador!


