
Sintsep-GO chega aos 30 anos, com história de lutas e 
compromisso com servidor 

 
Há exatos 30 anos, um sonho virava realidade. Em 23 de abril de 1989 nascia o 
Sintsep-GO, uma entidade fruto de muito esforço coletivo que hoje é referência 
no país na defesa do serviço público, dos servidores federais e da classe 
trabalhadora brasileira. São três décadas de lutas, conquistas, muitas 
dificuldades e muito aprendizado. Naquela época, o ambiente era de 
construção e consolidação da democracia: saíamos da ditadura militar e tivemos 
a promulgação da primeira Constituição Federal Cidadã, que trazia na sua 
composição o direito de servidores públicos se organizarem em sindicatos. 
 
O 1º Congresso da entidade foi realizado nos dias 22 e 23 de abril de 1989. O 
evento, que deveria ter ocorrido na Faculdade de Educação da UFG, ocorreu no 
auditório da Faculdade de Direito. A primeira diretoria constituída, com 
mandato provisório de um ano, foi formada pelos companheiros: Arquivaldo 
Bites Leão Leite (MTB – presidente); Edivaldo Bernardo de Lima (Sucam – vice-
presidente); Alzirene de Vasconcelos Milhomem (Sucam – secretária-geral); 
Dulce Costa Oliveira (Fundação Educar – secretaria de finanças); Simão Bolivar 
Martins dos Santos (MEC – secretaria de organização); Alexandre Reis Coutinho 
(M. Agricultura – Sec. Imprensa, Comunicação e Promoção); Adilson Machado 
(MFazenda – Sec. Assuntos Jurídicos); Márcia Jorge (LBA – Secretaria de 
Formação Sindical e Sindicalização); Ivan Fidelis Amorim (Fundação Sesp – Sec. 
De Estudos Sócio-Econômicos). Como suplentes: Humberto Pereira (DNPM); 
Antônio Katoro Sato (MEC); Raquel Rodrigues da Luz (MTB); Augusto Avelino de 
Lima (IBDF ); Sonja Leal de Oliveira (DNPM); Elza Maria Alves (Dentel); Carlos 
Roberto da Silva (LBA). Conselheiros fiscais titulares: Sebastião Roberto Peres 
(MTB); José Manoel Alves Fagundes (Sucam) e Marcos Antônio de Athaídes 
(Meteorologia). Conselheiros suplentes: Max de Oliveira Carvalho (M. 
Agricultura); Irani Gomes Magalhães (Sucam) e José Eraíde Gomes (Fund Sesp). 
 
Inicialmente, o Sintsep-GO começou a funcionar, de forma provisória, no prédio 
do Ministério do Trabalho, na praça Cívica. Mas, como isso não era permitido, 
por ser órgão público, a ata constava um endereço genérico na praça cívica, 
esquina com a avenida Araguaia. Pouco tempo depois vieram mais três sedes 
provisórias, alugadas. No entanto, o anseio de buscar um lugar falava alto no 
ideal dos servidores. 
 
“O Sintsep-GO ainda não havia completado seu primeiro aniversário, e já tinha 
história para contar. Em 1989 fomos obrigados a organizar duas greves, com 
grandes vitórias, como a elevação de 300% do piso salarial de nossa categoria. A 
atuação se deu em conjunto com a Intersindical Nacional, que foi interlocutora 
dos servidores em nível nacional”, destaca um dos informativos. 
 
Com muito custo, a partir de uma poupança mensal de cinco mil reais por mês e 
uma rifa – de uma Parati ano 1984, pertencente à própria entidade – a direção 
da época conseguiu auferir parte dos recursos para a aquisição da atual sede 
administrativa, pertencente à sra Mariquinha. Da rifa foram vendidos 2.500 



bilhetes, a um custo de R$ 5 cada um, com sorteio pela loteria federal, no dia 26 
de outubro de 1996. A casa foi comprada em 12 parcelas, sendo a última 
quitada dia 4 de dezembro 1997. 
 
O cenário parecia favorável e os servidores federais tinham pressa em se 
organizar, um desejo cercado pela legislação anterior à Constituição de 1988. O 
primeiro embate veio logo no início, quando Fernando Collor de Mello se elege 
presidente. Com o slogan de caçador de marajás, numa alusão aos servidores 
públicos, Collor demitiu e colocou em disponibilidade vários servidores, além de 
extinguir e privatizar órgãos públicos. Era a aceleração do neoliberalismo no 
Brasil - já bem disseminado na Europa e Estados Unidos -, que foi continuado no 
governo FHC. 
 
Diante do contexto, não faltou disposição ao Sintsep-GO para enfrentar o 
governo. A luta contra a perseguição do governo Collor aos servidores deu 
origem a um comitê que ficou responsável por defender os servidores que 
foram postos em disponibilidade e/ou demitidos. Muitos deles foram 
readmitidos e indenizados. Em 1992, os servidores se uniram à multidão de 
brasileiros que saíram às ruas para exigir o impeachment de Collor de Mello. Em 
1993, o Sintsep-GO comandou sua primeira grande greve, fazendo o governo 
Itamar convocar uma reunião com seus ministros para dar uma resposta à 
demanda dos servidores. A greve teve adesão de 90% do funcionalismo público 
federal. 
 
Em 1996, os servidores enfrentaram com coragem os ataques de FHC, que 
ampliou as privatizações, promoveu a redução do Estado, ameaçou demissões e 
retirou do funcionalismo federal mais de 50 direitos do Regime Jurídico Único, 
inclusive o anuênio. No final do segundo governo FHC, os servidores federais 
protagonizaram uma grande marcha, em Brasília, contra o ajuste fiscal e a 
cobrança de contribuição de servidores aposentados. E o Sintsep-GO, claro, 
esteve presente na atividade, com 700 companheiros em 14 ônibus. Mais de 
100 mil servidores federais ocuparam a Esplanada dos Ministérios. Caravanas de 
ônibus saíram de vários estados brasileiros em direção a Brasília. Esse episódio 
ficou conhecido como a Marcha dos 100 mil, ocorrida em 26 de agosto de 1996.  
 
Honrando a memória de todos os companheiros que fundaram e se sacrificaram 
por essa entidade, em 2007 o Sintsep-GO lidera, em nível nacional, fortes 
embates com os governos Lula e Dilma, com as greves históricas de 2007 e 
2012. Escrevemos o nome de nossa BASE na história das negociações com o 
Governo Federal quando adquirimos assento na Mesa de Negociação Nacional, 
junto à Condsef/Fenadsef. 
 
Permanecemos em Brasília, incessantemente, na luta pelos reajustes salariais 
ocorridos nos governos Lula e Dilma, PARA ATIVOS, APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS, que ampliaram o VB do servidor público e nos concederam 
ganhos reais até o ano de 2017 nos seguintes parâmetros (PGPE): 93,8% e 
106,4% para o nível superior (final de carreira e inicial, respectivamente); 67,9% 
e 144,4% para o nível intermediário (final de carreira e inicial, respectivamente) 



e 107,9% e 114,9% para o nível auxiliar (final de carreira e inicial, 
respectivamente). Em média, outras carreiras tiveram ganhos ainda maiores 
que os do PGPE, como por exemplo: Incra, FNDE, Tecnologia Militar, etc. 
 
A fim de melhor aparelhar a luta, reformamos nossa sede administrativa, 
adquirimos a Casa de Apoio José Genuíno e o Centro de Formação Márcia Jorge 
e fundamos seis delegacias sindicais nas cidades de Ceres, Morrinhos, Formosa, 
Jataí, Rio Verde e Campos Belos. 
 
Nossa assessoria jurídica já computou, desde 2013, mais de R$ 50,5 milhões de 
reais em ações pagas aos nossos filiados. Conquistamos a GACEN e o retorno da 
PARIDADE para aposentados e pensionistas na Gratificação de Desempenho e 
nas gratificações específicas (com a última parcela integralizada neste ano de 
2019). Priorizamos os APOSENTADOS E PENSIONISTAS, que foram OS GRANDES 
VITORIOSOS nas negociações com o governo na CAMPANHA SALARIAL de 2015. 
 
No campo político-sindical, o Sintsep-GO – e sua presença na Condsef/Fenadsef 
e no Fórum Goiano de Entidades – foi fundamental para a conquista e a 
celebração de inúmeros acordos com o governo Federal. Defendemos os 
servidores intoxicados e os anistiados da Conab, impedindo a extinção de 
órgãos como a Funai. 
 
Fomos PIONEIROS, JUNTO COM A CONDSEF/FENADSEF, na conquista do MI-880 
(transformação do tempo comum em tempo especial para efeito de 
aposentadoria e abono de permanência) e desde então estamos na luta, junto 
com todas as entidades, para que o governo CUMPRA NOSSO DIREITO. 
 
Recentemente, seguindo direcionamento da Plenária Sindical de Base, 
adquirimos seis flats de lazer no Nobille Inn Thermas Place, de Caldas Novas, 
para uso dos/as filiados/as e fizemos convênio com o Golden Dolphin Hotel, 
para desconto em estadia, e com o América Plano de Saúde, como alternativa 
aos demais planos de Saúde disponíveis. 
 
A atual direção do Sintsep-GO compreende que não é possível garantir uma 
administração próspera, justa e inovadora sem honrar e reconhecer o papel que 
cada companheiro desempenhou à frente desta entidade. E é por isso que nós 
pedimos a todos, com muito respeito e muito carinho, uma salva de palmas 
para todos aqueles que contribuíram com esta entidade para que ela 
alcançasse, hoje, os seus 30 anos de lutas e conquistas. 
... 
Gostaríamos de chamar aqui à frente todos os companheiros que estão 
presentes e que participaram da primeira direção provisória do Sintsep-GO, 
para que escolham um representante para falar, em nome deles, deixando em 
nossas mentes e em nossos corações o testemunho de luta, da garra e de 
esperança e também o companheiro Ademar Rodrigues, representando a 
atual gestão. 


