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Terça-feira  

 No Planejamento, servidores cobram acordos 

não cumpridos e criticam absurdo de congelar 

investimentos públicos por 20 anos  

Representantes dos dois fó-

runs que reúnem o conjunto dos 

servidores federais do Brasil 

(Fonasefe e Fonacate) participa-

ram nessa sexta-feira de reunião 

no Ministério do Planejamento 

com o secretário de Gestão de Pes-

soas, Augusto Akira Chiba. A ca-

tegoria levantou as prioridades que 

unificam os federais. O cumpri-

mento de acordos firmados e ainda 

não cumpridos, a extensão de índi-

ces contidos na Lei 13.464/17 a 

todos os servidores e correção de 

perdas salariais num percentual de 

25,63% levantado pelo Dieese fo-

ram destaque. Pesadas críticas à 

Emenda Constitucional (EC) 

95/16, que congela investimentos 

públicos por 20 anos, foram feitas 

pelos servidores que apontaram 

para a impossibilidade, inclusive, 

de governabilidade do país caso 

insistam nessa política de austeri-

dade que tem se aprofundado. 

Foi cobrada ainda a derruba-

da definitiva da MP 805 que des-

cumpre acordos firmados com di-

versas categorias e ainda aumenta 

alíquota previdenciária de 11% 

para 14% cobrada e que deve atin-

gir cerca de 600 mil servidores. 

Sinalizando as dificuldades para o 

atendimento das demandas, o Pla-

nejamento agendou uma nova reu-

nião até o dia 10 de abril para dar 

continuidade aos debates iniciados 

nessa sexta. As cobranças não ter-

minaram aí. A Condsef/Fenadsef 

garantiu agenda para o dia 27 deste 

mês para tratar pendência em mais 

de 15 acordos específicos firmados 

com setores de sua base que repre-

senta a maioria do Executivo Fe-

deral.  

 

Negociação coletiva e planos de 

saúde – Os servidores falaram ain-

da da necessidade de revisão do 

veto presidencial ao PL que regu-

lamenta a negociação coletiva no 

setor público. O veto deve ser ana-

lisado pelo Congresso Nacional na 

próxima semana. A negociação no 

setor público é pauta histórica e 

assegurada por convenção coletiva 

com a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT). Além disso, a 

categoria cobrou urgência no deba-

te para avaliar aplicação do valor 

de, no mínimo, 50% per capita da 

União para manutenção dos planos 

de autogestão. Segundo Chiba, 

esse tema já está sendo estudado 

pelo Planejamento. O assunto é 

urgente já que hoje muitos servi-

dores estão praticamente sendo 

expulsos do plano, pois não conse-

guem arcar com os percentuais 

altos impostos tanto pelo governo 

quanto pelos próprios planos. A 

expectativa é de que uma solução 

seja apresentada já na próxima 

reunião com a categoria. 

Também não ficaram de fora 

críticas ao PLS 116 que propõe o 

fim da estabilidade no setor públi-

co com demissão por insuficiência 

que tem aspectos muito subjetivos 

e podem até mesmo ampliar perse-

guições e tolher trabalho do servi-

dor de carreira. Inclusive, foi co-

brada a volta para a folha de paga-

mento da União daqueles servido-

res liberados por mandato classis-

ta. Para muitos, inclusive, a exclu-

são da folha de pagamento é enca-

rada até mesmo como punição a 

quem é dirigente sindical. 

 

Mobilização será essencial –

 Apesar de ter deixado novas reu-

niões confirmadas, os servidores 

devem ter claro que este é um 

ano que vai exigir muita mobili-

zação da categoria. 2018 é um 

ano atípico marcado por eleições 

gerais e que, por isso mesmo, 

possui barreira legais ligadas a 

qualquer projeto e proposta en-

volvendo orçamento com data 

para serem encaminhados ao 

Congresso Nacional. Além disso, 

com a EC 95/16 em vigor, muito 

dificilmente qualquer avanço 

consiga ser dado na direção de 

investimentos essenciais ao setor 

público. Portanto, a luta pela re-

vogação imediata dessa emenda é 

prioritária. É necessária atenção 

permanente para cobrar todas es-

sas demandas. O caminho será 

longo, mas a disposição para a 

luta será constante. 
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 X CONSEF MA 

ASSEMBLEIA: POR LOCAL DE TRABALHO 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2018 

Gestão 2016/2019 

 

                       O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão - SINDSEP/

MA, nos termos do artigo 16, caput, combinado com o artigo 45, b, do Estatuto, combinado com o Edital 

048/2017, convoca os (as) associados (as) ativos (as), pertencentes ao quadro de pessoal dos órgãos abaixo cita-

dos e os aposentados e as aposentadas, em gozo dos seus direitos, para reunirem-se em Assembleia: Por Local de 

Trabalho, Regional Local e Setorial de Aposentados, com a finalidade de elegerem seus delegados (as) ao X 

CONSEF - Congresso do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão, nos locais e datas 

a seguir: 

 
 

Ficam, os demais Diretores, autorizados a substituírem o Presidente e a Secretária Geral nas refe-

ridas Assembleias. 

São Luís-MA, em 05 de março de 2018. 

Raimundo Pereira de Souza 

Presidente 

ÓRGÃO/SETOR LOCAL DATA HORA 

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL NO MARANHÃO Sala de Reunião CCH. 09/03/2018 10:00h 

X CONSEF MA 

ASSEMBLEIA: POR LOCAL DE TRABALHO 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2018 

REPUBLICAÇÃO 001 

Gestão 2016/2019 

 

                       O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão - SINDSEP/

MA, nos termos do artigo 16, caput, combinado com o artigo 45, b, do Estatuto, combinado com o Edital 

048/2017, convoca os (as) associados (as) ativos (as), pertencentes ao quadro de pessoal dos órgãos abaixo cita-

dos e os aposentados e as aposentadas, em gozo dos seus direitos, para reunirem-se em Assembleia: Por Local de 

Trabalho, Regional Local e Setorial de Aposentados, com a finalidade de elegerem seus delegados (as) ao X 

CONSEF - Congresso do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão, nos locais e datas 

a seguir: 

 
 

Ficam, os demais Diretores, autorizados a substituírem o Presidente e a Secretária Geral nas refe-

ridas Assembleias. 

São Luís-MA, em 05 de março de 2018. 

Raimundo Pereira de Souza 

Presidente. 

ÓRGÃO/SETOR LOCAL DATA HORA 

IFMA – Campus Monte Castelo Sala de Mestrado - Av. Getúlio Vargas, 4 - Monte 
Castelo, São Luís/MA. 

06/03/2018 10:00h 


