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J o r n a l  d o

Base do Sintsep-GO 
toma decisões que 
visam manter luta 
sindical
De acordo com os dirigentes, o 
objetivo de Bolsonaro é destruir 
a capacidade de organização 
dos trabalhadores, destruindo 
os sindicatos, para que o gover-
no consiga aprovar a Reforma 
da Previdência como ela está. 
[pg 2/3]

Ação da assessoria ju-
rídica garante liminar 
para funcionamento 
da entidade [pg 2]

1º de Maio repudia re-
forma da Previdência e 
convoca para greve ge-
ral em 14 de junho
Trabalhadores e trabalhadoras de 
diversas categorias aprovaram, por 
unanimidade, uma greve geral no 
dia 14 de junho contra a reforma 
da Previdência. [pg 4]

Homenagem marca posse da direção 
executiva - triênio 2019-2022[pg 3]
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PLENÁRIA

Base do Sintsep-GO toma decisões 
que visam manter luta sindical

Reunidos no auditório Costa 
Lima, da Assembleia Legislativa 
de Goiás, 121 companheiros, 

entre delegados sindicais de base e 
filiados ao Sintsep-GO, acompanha-
ram a Plenária Sindical, seguida de 
assembleia geral ordinária de presta-
ção de contas e de assembleia geral 
extraordinária, convocada para dis-
cutir questões financeiras relaciona-
das à sustentação da luta sindical, 
em face da Medida Provisória (MP) 
nº 873 de 1º de março de 2019 e do 
Decreto nº 9.735 de 21 de março de 
2019.
 Aberta pelo presidente da en-
tidade, Ademar Rodrigues, a plenária 
foi marcada ainda por uma homena-
gem aos fundadores do Sintsep-GO, 
que completou na data (23/04) seus 
30 anos de existência, celebrando 
também a posse da Direção Executi-
va e do Conselho Fiscal (titular e su-
plentes), eleitos no último dia 11 de 
março para o triênio 2019/2022.
 Após oração proferida pelo 
diretor de aposentados e pensionis-
tas, Crescêncio Sena, foram repas-
sados os informes jurídicos pelos 
advogados do Sintsep-GO, Welton 
Marden e Anderson Badu (confira 
matéria correlata).
 Aberta a análise de conjuntu-
ra, o vice-presidente do Sintsep-GO, 
Gilberto Jorge, pontuou que a situ-
ação do sindicato, frente a Medida 
Provisória 873/19, é muito grave. “Se 
nós não tivéssemos ganho uma limi-
nar na justiça federal, na 6ª Vara de 
Brasília, graças à atitude do Dr. Wel-
ton, acabou o sindicato”, avaliou de 
forma taxativa.
 A medida provisória, promul-
gada por Jair Bolsonaro no dia 1º de 
março deste ano, proíbe que as con-
signações sindicais (mensalidades) 
dos servidores filiados aos sindicatos 
sejam repassadas à entidade. “Para 
nos adaptarmos à nova legislação, 

caso percamos essa briga com o go-
verno, precisamos da autorização 
desta plenária para tomarmos uma 
série de medidas que visam a conti-
nuidade da existência da entidade”, 
pontuou Ademar.
 De acordo com os dirigentes, 
o objetivo de Bolsonaro é destruir a 
capacidade de organização dos tra-
balhadores, destruindo os sindicatos, 
para que o governo consiga aprovar 
a Reforma da Previdência como ela 
está, o que irá prejudicar milhares 
de brasileiros, sobretudo aqueles da 
iniciativa privada, com menor remu-
neração e em maior condição de vul-
nerabilidade social.

 Por conta disso, junto à ple-
nária foi convocada também uma 
assembleia geral extraordinária, para 
discutir e aprovar os seguintes pon-
tos que foram apresentados pela 
direção: cobrança da mensalidade 
sindical por meio de boleto bancário, 
cartão de crédito e débito em conta-

-corrente (além da manutenção do 
modelo atual, de consignação, caso 
as entidades sindicais consigam der-
rubar a medida provisória do gover-
no); venda da Van, tendo em vista sua 
subutilização e, caso seja necessário, 
de veículos da entidade; taxa de hos-
pedagem para visitantes na Casa de 
Apoio José Genuíno (e, caso não se 
consiga derrubar a MP e o sindicato 
perca sua arrecadação, estabeleci-
mento de taxa de hospedagem pelos 
filiados para que se consiga manter 
a Casa de Apoio em funcionamento) 
e liberação para hospedagem de de-
pendentes do titular, por meio de sua 
autorização e sem a obrigatoriedade 

de sua presença, nos flats de Caldas 
Novas (Nobille Inn Thermas Place), 
com possível locação dos imóveis 
para terceiros quando não ocupados.
 Além disso, a plenária discu-
tiu ainda a troca do freezer da Casa 
de Apoio por uma geladeira – de-
manda apresentada pelos próprios 

filiados que têm se hospedado na 
Casa, em função do barulho do free-
zer. “Conseguimos uma boa proposta 
de troca pela geladeira de um com-
panheiro nosso, filiado à entidade, 
que está precisando de um freezer”, 
explicou o diretor de aposentados e 
pensionistas, Crescêncio Sena.
 Exceto pela troca do freezer 
pela geladeira, todos os pontos co-
locados foram aprovados pelos dele-
gados sindicais sem votos contrários, 
tendo havido apenas algumas abs-
tenções. A troca foi autorizada por 
ampla maioria, com três votos con-
trários e duas abstenções.

Contas aprovadas
 Ao término da plenária, filia-
dos e delegados sindicais presentes 
apreciaram a prestação de contas do 
Sintsep-GO, do período de 1º de ja-
neiro à 31 de dezembro de 2018. Ge-
túlio Rodrigues da Silva, conselheiro 
fiscal titular, leu a ata que recomen-
dou a aprovação das contas da en-
tidade, sem ressalvas. O parecer do 
conselheiro foi seguido pela plená-
ria, que aprovou, por unanimidade, a 
prestação de contas.

Hora de luta
 Confira, no site do Sintsep-
-GO (www.sintsepgo.org.br), no 
menu horizontal Comunicação (aba 
TV Sintsep-GO) o vídeo no qual o vi-
ce-presidente da entidade, Gilberto 
Jorge Cordeiro, explica a necessidade 
dos encaminhamentos que foram re-
alizados pela plenária e da luta con-
tra a MP 873/19, de Bolsonaro, que 
visa acabar com o movimento sindi-
cal.

Advogado Welton Marden aproveitou 
Plenária para fazer apelo aos servidores

Homenagem marca posse da direção
executiva – triênio 2019/2022

Comemorado durante a última plenária sindical, o aniversário de 30 anos 
do Sintsep-GO foi marcado pela posse da Direção Executiva e do Conselho 
Fiscal (titular e suplentes), eleitos no último dia 11 de março, para o triênio 
2019/2022. 

A forma escolhida para homena-
gear a entidade foi a de fazer 
um imenso painel, que reuniu 

centenas de fotos – desde a época 
de sua fundação – com a leitura de 
um texto que narrou momentos que 
o sindicato atravessou, desde o con-
gresso que marcou o seu início (dis-
ponível no site da entidade – www.
sintsepgo.org.br).
 Foi lida a formação da pri-
meira diretoria provisória, cujos in-
tegrantes que estavam presentes na 
plenária foram chamados à frente. 
Compareceram Edivaldo Bernardo 
de Lima, Pio Tadeu, Márcia Jorge e 
Dulce Costa.

 Edivaldo falou em nome da 
primeira direção, onde relatou, emo-
cionado, momentos vividos, as difi-
culdades de mobilização no início do 
sindicato, os tropeços com resquícios 
dos órgãos de repressão, como o an-
tigo SNI (Serviço Nacional de Infor-
mação). “Saiamos de ônibus nessa 
cidade inteira para fazer as mobili-
zações. Foi uma fase de muita luta. 
Mas não foi maior que a luta que te-
mos hoje, contra este governo que aí 
está”, ressaltou.
 O presidente Ade-
mar Rodrigues enalteceu, 
na pessoa de Edivaldo, 
Dulce, Pio e Márcia Jorge, 
bem como de vários com-
panheiros que estavam na 
Plenária, o esforço de to-
dos aqueles que ajudaram 
a fundar o Sintsep-GO. E 
aproveitou o momento 
para agradecer, ainda, a 
vitória conquistada na úl-
tima eleição.

“É muito duro este perí-
odo atual que estamos 
vivendo. Cada um que 
participou, participou ho-
nestamente dessas elei-
ções que nós atravessa-

mos. E, por isso, eu quero agradecer 
a todos. Nós precisamos agora é de 
unidade. Acabou-se o período eleito-
ral. Outro só daqui a três anos. Agora 
a luta é de todos”, discursou.

Posse
 Após a homenagem e os tra-
balhos decorrentes da Plenária Sin-
dical, instalou-se a mesa de posse, 
presidida por Leonel Mateus Lúcio, 
presidente da Comissão Eleitoral do 
Sintsep-GO para o triênio 2019/2022.
 Por volta do meio-dia, o pre-
sidente da Comissão Eleitoral conce-
deu a posse formal à Direção Executi-
va, Direção Suplente, Conselho Fiscal 
Titular e Conselho Fiscal Suplente 
para o mandato de três anos, de abril 
de 2019 a abril de 2022.
 Falando em nome dos di-
retores empossados, Márcia Jorge 
agradeceu a presença de todos, re-
forçando que o momento, embora 
seja festivo, é de muita luta e resis-
tência da classe trabalhadora. “Agra-
decemos a confiança de todos vocês. 
Como disse um companheiro nosso 
aqui hoje, mais cedo, o sindicato não 
é a direção. O sindicato somos to-
dos nós e só existe por causa de to-
dos nós. É essa união que devemos 
manter, para seguir adiante, na de-
fesa dos nossos direitos, das nossas 
conquistas, contra as arbitrariedades 
e barbaridades deste governo, que 
quer anular nossa existência. Nós já 
enfrentamos muitas dificuldades e 
saímos vencedores. Com certeza, nós 
vamos superar mais essa. Muito obri-
gada!”. 

Confira a lista completa da direção 
empossada no site do Sintsep-GO 
(www.sintsepgo.org.br), menu hori-
zontal Sindicato, na aba diretoria.

Em plenária sindical de base e assembleia geral ordinária, delegados/as e filiados/as aprovaram as 
contas da entidade do ano de 2018 e tomam encaminhamentos para enfrentar tentativa de desmonte 
dos sindicatos colocada em prática pelo governo Bolsonaro

INFORME JURÍDICOS SINTSEP-GO 30 ANOS

Informes jurídicos trazidos pelo 
advogado Welton Marden durante 
plenária sindical do Sintsep-GO.

Como parte da programação da 
Plenária Sindical de Base, os ad-
vogados do Sintsep-GO, Welton 

Marden e Anderson Badu, do escritó-
rio Marden e Fraga, subiram à mesa 
para os informes jurídicos, ao lado do 
então diretor jurídico da entidade, 
Welison Marques. Entre os proces-
sos mencionados, foram abordados 
os 3,17% do Inmetro, da LBA, do Iba-
ma e da Funasa. Foi analisada ainda 
a situação do processo dos 28% de 
1997 e de 1995, bem como dos 84% 
e do Anuênio – ambos relacionados 
à Funasa.
 De acordo com Welton Mar-
den, o processo dos 3,17% do In-
metro foi agravado (agravo de ins-
trumento), no sentido de protelar a 
decisão. “Mas isso não interfere no 
resultado, que nós ganhamos”, apon-
tou.
 Para os 3,17% da LBA e do Iba-
ma está sendo aguardada a homolo-
gação dos cálculos. Já em relação aos 
3,17% da Funasa e do Anuênio estão 
sendo realizadas as habilitações dos 
herdeiros, “no sentido de resguar-
dar os filiados e seus herdeiros da 
interferência de advogados externos 
ao processo, que tentam ganhar em 
cima de um resultado que nós já con-
quistados para o servidor”, ressaltou.
 Quanto aos 28% de 1997, 
embora a maioria já tenha recebido, 
há litispendência em relação a alguns 
nomes de servidores que contrata-
ram advogados externos, ocasionan-
do a duplicidade processual. Já em 
relação ao de 1995, “a União entrou 
com recurso especial no Supremo 
Tribunal de Justiça, mas acreditamos 
que será rejeitado”, explicou Mar-
den.

“Infelizmente, nesse processo (28% 
de 1995) também aconteceu a habi-
litação de advogados externos. Isso 
é uma das piores coisas que o servi-
dor faz: procurar outros advogados. 
Além do risco de gerar litispendên-
cia, o valor cobrado pelo advogado 
particular é muito maior; e isso sem 
contar que, caso ele perca, isso gera 
uma jurisprudência contra todos os 
outros que estão entrando conosco 
no mesmo processo – prejudicando 
inclusive o próprio interessado”, ad-
vertiu Welton.

84% da Funasa

 Em relação aos 84%, Welton 
Marden disse que cabe aguardar que 
ele entre em pauta no Supremo para 
o prosseguimento do julgamento. 
“Esse é o processo que virou lenda. 
Nós estávamos ganhando de 4 a 3, 
quando o ministro Gilmar Mendes 
pediu vistas do processo e ficou com 
ele por 10 anos – um absurdo sem 
parâmetros. Fizemos tudo o que po-
deria ser feito e estamos aguardan-
do, pressionando das formas que nos 
competem”, esclareceu.

 O advogado mencionou ain-
da dois processos que estão sen-
do trabalhados pelo escritório: o 
do pis/pasep e o da repetição de 
indébito. O primeiro (pis/pasep) 
está em fase de estudos, para 
ver se há possibilidade de ação 
que traga ganho para o filiado, 
em função do tempo de prescri-
ção. Já o segundo diz respeito à 
contribuição previdenciária que 
foi descontada do 13º salário. 
“Esse nós já entramos com ação 

de quem tem direito e partimos para 
execução”, afirmou.

Ao término de sua fala, o advogado 
pediu aos filiados, mais uma vez, 
que “não se aventurem em qualquer 
ação”, especialmente com advoga-
dos que não sejam do sindicato. “Às 
vezes a ação é boa, mas o desempe-
nho ruim do advogado fecha portas 
em vez de abrir. E, muitas vezes, o re-
sultado da ação é ruim para o filiado, 
como nós tivemos a situação de com-
panheiros de outros estados que fo-
ram migrados do regime jurídico úni-
co para o regime celetista, perdendo 
grande parte de seus vencimentos 
em função de uma ação judicial que 
cobrava direitos da época em que ele 
era celetista. Ou seja, ele ganhou a 
ação, mas sua perda foi imensa, in-
calculável – e não tem volta”, avisou.

Agradecimento

 O presidente do Sintsep-GO, 
Ademar Rodrigues, agradeceu pu-
blicamente a Welton Marden pelo 
empenho em Brasília, com a liminar 
na 6ª Vara da Justiça Federal, que ga-
rantiu que o sindicato tivesse recur-
sos financeiros das consignações dos 
servidores filiados, possibilitando a 
continuidade de seu funcionamento, 
mesmo após a edição da MP 873/19 
e do decreto nº 9.735/19.

“O atual presidente, com a edição da 
MP 873/19 quer acabar com os sin-
dicatos para garantir que não have-
rá oposição à reforma da previdên-
cia. Essa medida provisória, que é 
inconstitucional, busca impedir que 
a entidade desconte a mensalidade 
sindical dos filiados no contracheque 
de forma consignada. Ele quer nos 
obrigar a chegar ao filiado por meio 
dos bancos, garantindo ainda mais 
lucro para as instituições financeiras, 
e mais perdas para o servidor e para 
o sindicato”, explicou Ademar.

“Felizmente, a liminar obtida pelo 
dr. Welton Marden impediu que isso 
acontece, ao menos por enquan-
to. Mas, infelizmente, teremos que 
tomar uma série de medidas nessa 
Plenária, justamente em função des-
ta medida provisória, cujos efeitos 
poderão diminuir muito nossa capa-
cidade de atuação ou, até mesmo, 
inviabilizar a existência do nosso sin-
dicato”, complementou.

Presidente do Sintsep-GO, Ademar Rodrigues, 
agradece equipe jurídica do sindicato pela vitó-
ria obtida em Brasília.

No aniversário de 30 anos do Sinstep-GO, fo-
ram homenageados os fundadores da entida-
de. Em nome deles discursou o atual diretor, 
Edivaldo Bernardo de Lima.

Márcia Jorge discursou em nome da direção e conselho fiscal eleitos para o triênio 2019/2022.

Em momento de debate, companheiros demonstram preocupação com a manutenção e continuidade 
do sindicato, frente aos ataques do atual presidente. “Quando eles atacam o sindicato, estão atacando 
a mim também, porque o sindicato não é só a direção; o sindicato é a nossa casa, sou eu, são vocês, 
somos nós”, disse o companheiro Severino Zelo Patrício, de Niquelândia.

Painel confeccionado em homenagem às lutas e conquistas ao 
longo dos 30 anos do Sintsep-GO.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES DO CONSELHO 
DE DELEGADOS DA COMISSÃO DE BASE DO SINTSEP-GO

O Presidente do SINTSEP-GO, com base nos § 2o, 3º e 4º do art. 90 do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de 
Goiás – SINTSEP-GO aprovado em Plenária de seu 1o. Congresso realizado nos dias 22 e 23.04.89, com modificações estatutárias efetuadas na Assem-
bleia Geral de 16.12.93, nas Plenárias dos III e IV Congressos realizados em 27 e 28.10.95 e em 18, 19 e 20.11.97, na Assembleia Geral Extraordinária 
– Plenária Estatutária do SINTSEP-GO, realizada dia 11/12/2009, em Goiânia-GO, na Assembleia Geral Extraordinária – Plenária Estatutária Sindical do 
SINTSEP-GO, realizada no dia 17/07/2014, e por último no seu XI Congresso, realizado de 8 a 10 de dezembro de 2017 em Caldas Novas-GO, CONVOCA 
todos os filiados de sua Base, para participarem das assembleias extraordinárias para as eleições do conselho de delegados da comissão de base do 
Sintsep-GO, a serem realizadas nos locais, dias e horários abaixo discriminados:

Goiânia-GO, 23 de abril de 2019.

Ademar Rodrigues de Souza
Presidente do Sintsep-Go

ROTEIRO DE ASSEMBLEIA 
SINDICAL DE BASE NO

INTERIOR

ROTEIRO DE ASSEMBLEIA SINDICAL DE BASE NO INTERIOR 
 

QUINTA ROTA 
 

Nº CIDADE LOCAL RESPONSÁVEL DATA HORÁRIO 

04 GOIÁS P.A MARCOS AURÉLIO 05/06 08:00 

05 ITAPIRAPUÃ P.A J. EURÍPEDES 05/06 14:00 

06 JUSSARA P.A VILMA 06/06 08:00 

07 ARAGARÇAS  DIONISIO 06/06 15:00 

08 PIRANHAS P.A JOÃO BOSCO 07/06 08:00 

 

 

 

 

QUINTA ROTA

ROTEIRO DE ASSEMBLEIA SINDICAL DE BASE NO INTERIOR 
 

TERCEIRA ROTA 
 

Nº CIDADE LOCAL RESPONSÁVEL DATA HORÁRIO 

01 RIO VERDE  DONIZETH, RUBÃO, JOÃO 
TEODORO 

20/05 14:30 

02 QUIRINÓPOLIS  JEOVAH, HERNANE 21/05 08:00 

03 SÃO SIMÃO  ADELINO 21/05 14:00 

04 JATAÍ  ELSON, SEBASTIÃO ROBERTO 22/05 08:00 

05 MINEIROS  ANTONIO CESAR 22/05 14:00 

06 CAIAPÔNIA  CLARINDO 23/05 08:00 

07 IPORÁ  BATISTA / ALBERTINO / JOÃO 23/05 14:00 

08 SÃO LUIZ DE 
MONTES BELOS  HENRIQUE 24/05 08:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCEIRA ROTA

ROTEIRO DE ASSEMBLEIA SINDICAL DE BASE NO INTERIOR 
 

QUARTA ROTA 
 
 

Nº CIDADE LOCAL RESPONSÁVEL DATA HORÁRIO 

01 JARAGUA P.A LORIVAL 27/05 14:30 

02 GOIANÉSIA P.A GEDEON,MARIA DO CARMO 28/05 08:00 

03 NIQUELÂNDIA P.A VOLANDO 28/05 14:30 

04 URUAÇU P.A SENA / CHICÃO 29/05 08:00 

05 MARA ROSA P.A BENÉ 29/05 14:00 

06 PORANGATU P.A MIGUEL, ANDRÉ  30/05 08:00 

07 NOVA GLÓRIA P.A VALDERLI 30/05 14:30 

08 RUBIATABA P.A DIVINO 31/05 08:00 

09 CERES ASSUCE NILSON / ANALÍCIO / HÉLIO 31/05 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

QUARTA ROTA

ROTEIRO DE ASSEMBLEIA SINDICAL DE BASE NO INTERIOR 
 
 

PRIMEIRA ROTA 
 

Nº CIDADE LOCAL RESPONSÁVEL DATA HORÁRIO 

01 PIRES DO RIO P.A VITALINA / ALVARO 06/05 14:00 

02 CATALÃO P.A SERGIO / JAENE 07/05 08:00 

03 CALDAS NOVAS P.A GETÚLIO / PIO TADEU 07/05 14:00 

04 MORRINHOS  OSMAR / RAUTIL 08/05 08:00 

05 PIRACANJUBA  ELIAS / VALTER (99246-6785) 08/05 14:00 

06 PONTALINA  LECENIR 09/05 08:00 

07 GOIATUBA P.S.F 303 
CENTRO 

JOEL CASTELANO, JOSÉ 
DIVINO 09/05 14:00 

08 ITUMBIARA  SEBASTIÃO, PAULO 10/05 08:00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PRIMEIRA ROTA

ROTEIRO DE ASSEMBLEIA SINDICAL DE BASE NO INTERIOR 
 

SEGUNDA ROTA 
 

Nº CIDADE LOCAL RESPONSÁVEL DATA HORÁRIO 

02 LUZIÂNIA P.A CARLINHOS / VALDIR 14/05 08:00 

03 FORMOSA NACE ONIR / MARIOZAM / 
AUGUSTINHO 14/05 14:00 

04 SIMOLANDIA P.A  15/05 08:00 

05 POSSE P.A JOÃO BATISTA, RAUL 15/05 14:00 

06 SÃO DOMINGOS  JOÃO DE DEUS /MANUEL 16/05 08:00 

07 CAMPOS BELO  CHIQUINHO 16/05 14:00 

08 RETORNO 17/05 06:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SEGUNDA ROTA
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ro; 2ª Diretoria de Finanças: Deuselene Ramos de Morais; Diretoria de Organização: Welison Marques de Araújo; Diretoria Imprensa, Comunicação e Promoção: Nilson de Oliveira Costa; Diretoria Assuntos Jurídicos: Marcos Aurélio de Oliveira; 
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EXPEDIENTE

1º de Maio repudia reforma da previdência
e retirada de direitos

Servidores organizam calendário e categoria é convocada para greve geral

Em atividade unificada his-
tórica no 1º de maio, cen-
trais sindicais apontam 

greve e trabalhadores aprovam 
paralisar atividades em todo o 
Brasil para barrar reforma da 
Previdência e frear retroces-
sos na política de austeridade 
do governo Bolsonaro.  Com a 
participação do Sintsep-GO e 
de diversas entidades e centrais 
sindicais, dezenas de trabalha-
dores, estudantes, sindicalistas, 
integrantes dos movimentos 
sociais foram às ruas na mani-
festação do 1º de Maio, dia in-
ternacional do trabalhador, na 
cidade de Goiânia-GO.
 Do ponto de concen-
tração, no início da Av. Goiás, 
os manifestantes seguiram em 
caminhada até a Praça Univer-
sitária, passando por ruas do 
centro da cidade. O Sintsep-GO 
puxou o início da marcha (foto), 
conclamando os manifestantes 
a seguirem o carro de som, em 
um protesto uníssono contra a 
reforma da previdência e o de-
semprego gerado pela reforma 
trabalhista. “Hoje temos um 
contingente de desempregados 
no Brasil de mais de 13 milhões 
de pessoas, no contexto de um 
governo de enrolação, de enga-
nação, que só vem tirando direi-
tos dos trabalhadores, aumen-
tando impostos e cobranças, 
gerando lucros para os bancos 

e perdas para a população. Essa 
aqui é a nossa resposta, nossa 
‘comemoração’ do 1º de maio”, 
ressaltou o presidente da enti-
dade, Ademar Rodrigues. Para 
conferir as fotos da atividade, 
acesse o site do Sintsep-GO 
(www.sintsepgo.org.br), na ma-
téria sobre o 1º de Maio.

“Os protestos contra a retirada 
de direitos têm sido intensos. 
No final do mês de março nós 
participamos, junto com as en-
tidades do Fórum Goiano con-
tra as Reformas Previdenciária 
e Trabalhista de um ato na BR-
153, também contra a reforma 
da previdência. Infelizmente, 
não fechamos a rodovia porque 
a Polícia Rodoviária Federal nos 
impediu. Mas vamos continuar 
lutando, mostrando à popu-
lação o quanto as medidas do 
atual governo são criminosas 
para com a classe trabalhadora 
brasileira”, alertou o secretário-
-geral do Sintsep-GO, José Ro-
berto (foto).

Nacional
Trabalhadores e trabalhadoras 
de diversas categorias aprova-
ram, por unanimidade, uma 
greve geral no dia 14 de junho 
contra a reforma da Previdên-
cia e para frear retrocessos na 
política de austeridade do go-
verno Bolsonaro. Com a presen-
ça de mais de 200 mil pessoas, 
um ato histórico que marcou o 
1º de maio, Dia do Trabalhador, 
reuniu pela primeira vez todas 
as centrais sindicais. Em São 
Paulo a atividade aconteceu no 
Vale do Anhangabaú. Por todo 
o Brasil, atos marcaram a mobi-
lização e organização dos traba-
lhadores em torno da defesa de 
seus direitos. 
 Um calendário de ativi-
dades deverá ser divulgado em 
breve, seguido de uma plenária 
nacional da Condsef/Fenadsef 
para referendar as datas de mo-
bilização com assembleias pelo 
Brasil. Segundo a confederação, 
o objetivo é engrossar a gre-
ve geral com a participação da 
maioria dos servidores federais 
brasileiros que tem sido alvo 
constante de ataques e de uma 
política de austeridade, soma-
da a um descaso com o setor 
público mostrado por esse go-
verno e que pode gerar, nos 
próximos anos, um colapso no 
atendimento público no Brasil.

“Com quase trinta anos de luta 
em defesa dos servidores e ser-
viços públicos sabemos que o 
caminho que sempre nos ga-
rantiu avanços e conquistas foi 
o da mobilização e da unidade”, 
lembrou Sérgio Ronaldo da Sil-
va, secretário-geral da Cond-
sef/Fenadsef. “Nós não vamos 
aceitar esse cenário e vamos 
lutar para assegurar o reco-
nhecimento e a valorização dos 
servidores e serviços públicos”, 
acrescentou. 


