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GOVERNO ANUNCIA CUMPRIMENTO DE ACORDOS E PRIORIDADE PARA EDUCAÇÃO E SAÚDE

Em reportagem veiculada pelo Jornal O Dia Online, 
no dia 22  de março,  o Secretário de Relações do 
Trabalho do Ministério do Planejamento,  Sérgio 
Mendonça afirma:
Aumento para Saúde e Educação
Que os servidores das áreas da Saúde e da 

Educação terão prioridades do governo federal em 
2013  na concessão de reajustes salariais.  Mas ele 
garantiu que a União não deixará de lado as outras 
categorias do funcionalismo público.
Mendonça ressaltou que este ano será cumprido 

todos os reajustes dos acordos fechados com as 
categorias,  mesmo o Congresso ainda não tendo 
aprovado os projetos que prevêem os aumentos.
Verificação dos Atestados Médicos
Já a secretária de Gestão Pública do ministério, 

Ana Lúcia Amorim,  adiantou que será feita análise 
de todos os atestados médicos,  perícias e licenças 
médicas de servidores federais que estão afastados.
O objetivo,  segundo a secretária,  é cruzar as 

informações para verificar se o tempo de 
afastamento e os atestados médicos emitidos são 
compatíveis com as doenças alegadas pelos 
servidores que não estão trabalhando.
Inativos por invalidez vão ter benefícios 

integrais
O Senado aprovou,  por unanimidade,  em sessão 

extraordinária,  a permissão para que os servidores 
públicos aposentados por invalidez recebam 

benefícios integrais.  A iniciativa estava prevista na 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 5/2012.
Agora,  será promulgada em sessão solene do 

Congresso,  que vai ser marcada para os próximos 
dias, explicou a senadora Marta Suplicy (PT-SP). 
A PEC 5/2012  assegura ao servidor que tenha 

ingressado no serviço público até 31  de dezembro 
de 2003 o direito de se aposentar por invalidez com 
proventos integrais e garantia de paridade. 
A PEC determina ainda que União, estados, Distrito 

Federal e municípios façam, no prazo de 180 dias da 
entrada em vigor da emenda,  a revisão das 
aposentadorias e pensões concedidas a partir de 1º 
de janeiro de 2004.
União exige prova de vida para pagar 

aposentadoria
Os servidores aposentados e pensionistas da União 

terão que comprovar que estão vivos para continuar 
recebendo seus benefícios.  A secretária de Gestão 
Pública do Ministério do Planejamento,  Ana Lúcia 
Amorim,  informou ontem que serão enviadas cartas 
aos inativos para que façam prova de vida,  quem 
deixar de se apresentar poderá ter o pagamento 
suspenso. 
O Governo enviará correspondências que começam 

a ser enviadas ainda no primeiro semestre. 
Ana Lúcia Amorim informou ainda que será feita 

auditoria na folha de pagamento do Executivo. Serão 
avaliados 80% das verbas que compõem os salários 
dos servidores para avaliar se existe alguma fraude. 

CONFIRA     A     RELAÇÃO     DE     ELEITORES     POR     SEÇÃO     PARA     ELEIÇÃO     DO     SINT  -  IFESgo  

A Comissão Eleitoral comunica aos trabalhadores técnico-administrativos em educação que a lista 

dos Filiados ao SINT-IFES com direito a voto está disponível na página do SINT-IFESgo (www  .  sint  -  

ifesgo  .  org  .  br  ).  Ao verificar que seu nome não consta na lista ou se sua lotação estiver 

errada, comunique a Secretaria via e-mail:  sint  -  ifesgo  @  sint  -  ifesgo  .  org  .  br   até segunda-feira dia 26 

de março às 18 horas para que seja corrigido.

De acordo com o Estatuto do Sindicato e Regimento Eleitoral, só poderá votar o filiado que tiver 

pelo menos 3 (três) meses de filiação na data da eleição (29/03/2012). Esta condição é necessária 

para se ter o direito ao voto no dia 29 de março de 2012. 

 Tertuliano Francisco Lima Neto
Presidente da Comissão Eleitoral
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SINT-IFES REUNE COM REITORIA DA UFG PARA DISCUTIR DEMANDAS

A Diretoria do SINT-IFES reuniu com a Reitoria 
nesta quarta-feira,  dia 21  de março,  para tratar de 
reivindicações pendentes de interesse da categoria.
A reunião aconteceu com as presenças do Vice 

Reitor,  Prof.  Eriberto Bevilaqua,  Prof.  Orlando 
Amaral,  Prof.  Jeblin Abraão e os TAE’s Maruska 
Sansaloni,  Fatinha,  João Alcione,  Élson Ferreira, 
João Pires e o assessor jurídico Marcus Malta.
CUMPRIMENTO DO MANDATO DE INJUNÇÃO
Iniciando a reunião o Sindicato pediu informações 

das medidas que a Instituição estaria tomando para 
cumprir a sentença judicial do Mandado de Injunção 
que dá direito aos filiados à conversão do tempo de 
atuação em áreas insalubres para efeito de 
aposentadoria e/ou à aposentadoria especial.
A Administração Superior informa que várias 

medidas já foram tomadas desde a última reunião 
com o Sindicato,  são elas:  foi composta uma 
comissão presidida pela Diretora do Departamento 
de Pessoal,  Maruska Sansaloni;  foram adquiridos 
equipamentos necessários;  foi acertada uma 
parceria com a equipe do Ministério da Saúde em 
Goiás para assessorar a equipe da UFG.
A comissão finaliza a confecção de um formulário 

para preenchimento das descrições das atividades 
exercidas após 1990 pelos trabalhadores, filiados ao 
Sindicato,  que atuam ou atuaram em ambientes 
insalubres. 
O formulário,  após preenchido pelo trabalhador, 

deverá ser assinado pelo chefe do setor.  Este 
formulário deverá estar disponível a partir do dia 26 
de março na página do Departamento de Pessoal na 

internet (www  .  dp  .  ufg  .  br  ).  Outro entendimento da 
comissão é que os benefícios serão concedidos 
conforme a ordem de entrega dos formulários ao DP.
IMPLANTAÇÃO DOS TURNOS CONTÍNUOS
Mediante a informação de publicação da Portaria 

constituindo a Comissão Paritária da Administração 
e representação da categoria, o Sindicato cobra data 
para a primeira reunião da Comissão.
A Administração informa sobre a publicação da 

Portaria que compõe a Comissão que será Presidida 
pelo Vice Reitor,  Prof.  Eriberto Bevilaqua e 
justificando o acumulo de trabalho, se compromete a 
convocar para inicio de abril a primeira reunião para 
dar inicio aos trabalhos.
REFORMULAÇÃO DA RESOLUÇÃO 07/1996  DO 

CONSUNI
A Diretoria do Sindicato argumenta que aguarda 

uma reunião com a PRODIRH e DDRH desde 
janeiro,  quando entregou as sugestões para 
reformulação da resolução que trata da capacitação 
e da qualificação dos trabalhadores técnico-
administrativos em educação da UFG.
A Administração informa que recebeu a proposta 

encaminhada pelo Sindicato e que está fazendo uma 
comparação entre as propostas elaboradas pela 
PRODIRH e DDRH e a proposta apresentada pelo 
SINT-IFES e CIS. Na sequência se compromete em 
convocar para breve uma reunião para discutir, pois, 
por se tratar de uma resolução, entendem que é um 
trabalho muito complexo e demanda muita cautela 
na sua elaboração.

POLÍTICA SALARIAL E BENEFÍCIOS SÃO ASSUNTOS DE REUNIÕES ENTRE MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO E ENTIDADES SINDICAIS

A Fasubra Sindical, como entidade que compõem o Fórum de Entidades dos Servidores Públicos 
Federais, participou das duas reuniões ocorridas nos dias 14 e 15/03, com secretário de Relações do 
Trabalho do Ministério do Planejamento,  Sérgio Mendonça,  para tratar da política salarial e 
benefícios (auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio transporte, auxílio funeral, saúde suplentar e 
odontológica, etc), para os trabalhadores no serviço público federal. 
As Entidades apresentaram o percentual de reajuste emergencial reivindicado pelos trabalhadores 

na Campanha Salarial Unificada dos SPFs: 22,58%. O percentual foi rechaçado pelo Governo que 
descartada a possibilidade de reajuste linear para a totalidade das categorias porque a 
Administração Pública vai atuar no sentido de reduzir as distorções salariais.
A reunião teve continuidade no dia 15  com a pauta centrada na discussão sobre benefícios e 

perguntada sobre a possibilidade de garantir ganho em 2012  para as categorias a partir dos 
benefícios,  o secretário afirmou que essa hipótese não está totalmente descartada,  mas voltou a 
enfatizar que “tudo depende do andamento das negociações com o conjunto dos servidores”.
As próximas reuniões entre SRT e o conjunto dos servidores estão previstas para: dia 22, quando 

será negociada a retirada dos PL’s e MP’s da pauta do Poder Legislativo Federal e no dia 28, 
quando será apresentado um estudo, por parte da Secretaria, sobre a política salarial e benefícios.
Veja relatório completo na página do SINT-IFESgo (www  .  sint  -  ifesgo  .  org  .  br  ). 

NO DIA 29 DE MARÇO PARTICIPE DA ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DO SINT-IFESgo, TRIÊNIO 2012/2015
COMPAREÇA A SUA SEÇÃO ELEITORAL E AJUDE A FORTALECER O PROCESSO DEMOCRÁTICO

SINT-IFESgo COMBATIVO E DE LUTA EM BENEFÍCIO DA CATEGORIA!

Para acompanhar as atividades do SINT-IFESgo e do mundo sindical acesse www  .  sint  -  ifesgo  .  org  .  br  
Para falar com a diretoria envie mensagem para sint  -  ifesgo  @  sint  -  ifesgo  .  org  .  br  
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	Política salarial e benefícios são assuntos de reuniões entre Ministério do Planejamento e entidades sindicais

