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Relatório sobre as Deliberações da Diretoria Executiva e dos Conselheiros,
cujas temáticas foram discutidas no IV Planejamento Estratégico

Exercício: 2011

O IV Planejamento Estratégico do SINTSEP-GO foi realizado nos dias previstos (28 e 29.01.11)
sob a coordenação da Diretoria Executiva e, na oportunidade, foi feito análises de conjuntura tomando por base o
quê o governo Dilma vem divulgando que ataca nossos interesses, bem como, foram avaliados questões e metas
estabelecidas no PE III (2010/2011) que foram cumpridas.
O Durante o IV PE foram feitas reflexões sobre temas do nosso X Congresso da CONDSEF
realizado em Brasília em dezembro último e, concluímos que não podemos cair nos argumentos falsos e nas
medidas neoliberais de sempre: "Austeridade fiscal", "não gastar mais do que arrecada", "controlar os gastos
públicos", "enfrentar o déficit da previdência", "aumentar a taxa de juros para evitar a inflação", etc. a pretexto do
Governo não atender a nossa pauta de reivindicações e ignorar os reajustes que temos direito, tendo ou não database.
Lembramos que temos o olhar que hoje a atuação dos dirigentes sindicais são diferentes dos
olhares as duas últimas décadas. Que agora é preciso se fazer diferença, de constantemente mudar e renovar, de
realizar, de obter resultados, de influenciar toda uma sociedade e sermos agentes de transformação e de ter no
sindicato, um QG onde as estratégias são pensadas e repensadas e termos energia suficiente para dirigirmos e
contrapormos os inimigos da sociedade e, que acreditamos no sindicato independente, como o é o Sintsep-GO que
age coletivamente e busca parcerias, apoios, mas que não depende exclusivamente disso para realizar, pois tem
força própria , tem auto-estima e tem a coragem de dizer: Se não tivermos aliados, faremos por nós mesmos.

Agora, nos cabe não ignorar que nos últimos anos os servidores públicos federais obtiveram
alguns avanços, produto de nossa luta organizada, como a revitalização da força de trabalho com a abertura de
concursos públicos, e a luta pelo arquivamento do Projeto de Lei nº 549/09 oriundo do Senado Federal, que propõe
o congelamento de salários pelo período de dez anos. Mas, não foram resolvidos problemas estruturais para a
organização do serviço público, como os Planos de Carreira, a valorização da categoria e remuneração, se não
isonômica, mas pelo menos, condizente com os trabalhos necessários ao atendimento da sociedade brasileira.

Há um consenso que, com este novo governo, o enfrentamento será profundo, quando
teremos de lutar não apenas pelas reivindicações, mas em defesa de direitos e conquistas da categoria. Portanto,
qualquer que seja a reforma que retire direitos dos trabalhadores deve ser repudiada e ao mesmo tempo, devemos
estar preparados para nos organizarmos, caso qualquer reforma seja colocada em pauta pelo governo.
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A Diretoria Executiva do SINTSEP-GO, constituída pelos Diretores ADAUCTO
JOAQUIM DA CRUZ (Funai), ADEMAR RODRIGUES (Funasa), CARLOS ALBERTO ESTEVES FERREIRA
(Cnem), CRESCÊNCIO PINHÃO DE SENA (Funasa/Aposentado), DEUSELENE RAMOS DE MORAIS
(MAPA/10º. Dist.Meterológico), DEUSINA AZEVEDO SOARES (Funasa-Casai), FATIMA MARIA DE DEUS
(MTE/SRTE-GO), GETULIO RODRIGUES DA SILVA (MS), GILBERTO JORGE GOMES(MS), GILSON OLIVEIRA
FILHO (Incra-Aposentado),

JOÃO GOMES DA SILVA (MD/Base Aérea de Anápolis – Aposentado),

LAURISON ANTONIO DE OLIVEIRA (MS), MÁRCIA JORGE (Inss/Aposentada), MARCOS AURÉLIO DE
OLIVEIRA (MS), MAURA LAZARA LEÃO (Ibama/Aposentada), NILSON MARQUES (Conab), ONOFRE
GONÇALVES RODRIGUES (MS), SEBASTIANA MARIA GALDINO (MD/Base Aérea de Anápolis), SEBASTIAO
ROBERTO (MS), UMBERTO BRAZ RODRIGUES (MS), VICENTE GONÇALVES RIBEIRO (MS),

VILMAR

MARTINS (Funasa/Aposentado), WANDERLAN DO CARMO (Funasa), se reuniram para deliberarem sobre
o Planejamento Estratégico do SINTSEP-GO no exercício de 2011, tendo sido aprovado no decurso dos
trabalhos os seguintes pontos e discutidas questões prioritárias como seguem:

1. Atividades Prioritárias

Ações e Procedimentos Políticos
•
•
•
•
•

Mobilizar e Unificar os Trabalhadores para reivindicar o cumprimento de acordos firmados
e Pauta ou Bandeiras de Lutas
Atenção e jogar peso para mobilização crescente e em especial a temas que sejam tratados
no Congresso Nacional sobre a tramitação PL’s do interesse dos SPF’s
Reforma Sindical, Reforma Trabalhista, Acordo Coletivo e Direito de Greve
Regulamentação da Convenção 151, Reforma da Previdência, Reforma Tributária e etc.
Ações que contemplem interesses de Aposentados e Pensionistas para reconquistar a
paridade

Ordem Estatutária
•
•
•

IX Congresso (131 delegados e 35 diretores/conselheiros)
Reforma Estatutária
Plenárias de Base

Formação Político Sindical
•

Cursos

Atividades Ocupacionais Para Aposentados e Pensionistas
•
•

Perspectivas para se obter uma boa aposentadoria
Recreações
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2. Atividades Específicas e também prioritárias
1.

Após o mês de junho, a diretoria deverá iniciar a trocar de sua frota de veículos. Deverão ser
adquiridos veículos novos: Um utilitário e um carro de passeio passando a ter 3 (três) veículos;
outro veículo novo de passeio deverá ser adquirido em janeiro de 2012.

2.

A Diretoria deverá reduzir as doações.

3.

Em fevereiro a Diretoria deverá implantar mais duas Delegacias Sindicais: Em Ceres e
Morrinhos; novas delegacias somente poderão ser implantadas em 2012.

4.

Foi recomendado que nos Cursos de Formação fossem reproduzidos Análises de Conjuntura.

5.

A Diretoria deverá providenciar a inclusão de divulgação de assuntos das Delegacias Sindicais
no site com a designação do “Espaço do Interior”; Que todos os assuntos de divulgação
deverão ser cobrados à Diretoria de Imprensa, Comunicação e de Promoção. Nota: Até o
fechamento do presente relatório, os técnicos do Centro de Informática editaram o novo
espaço eletrônico.

6.

Que os repasses de recursos para as Delegacias Sindicais sejam corrigidos em 10% (dez por
cento); e, que todas as vezes que ocorrer a correção do SM os repasses deverão ser na mesma
proporção.

7.

Que deverá se elaborado um cronograma de reuniões da Diretoria Executiva Ampliada
quinzenalmente.

8.

Que deverá se realizar Análise de Conjuntura de dois em dois meses.

9.

Que o Sintsep não deverá participar do projeto de comunicação proposto pela Rádio 730 AM.

10. Que em fevereiro próximo deverá ocorrer os seguintes benefícios para o Alojamento:
•

Colocar tampas nos vasos sanitários

•

Colocar um aparelho de ar-condicionado no quarto masculino

•

Colocar um ventilador de teto em outro quarto masculino

•

Colocar um aparelho de ar-condicionado no Centro de Formação
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11. Que até o mês de abril próximo deverá ser construído mais um banheiro (chuveiro e sanitário)
no alojamento na parte destinada ao público masculino.
12. Que até o mês de junho deverá ser colocado ar-condicionado e (2) ventiladores nos quartos
destinados ao público feminino.

13. Que até o final deste exercício a direção, levantará propostas para se fazer melhorias na sede
do Sintsep-GO no ano de 2012.

14. Sobre a manutenção de conta bancária na Federal Cred:
•

Manter a conta na FederalCred por 3 (três) meses. Neste período será feita avaliação
se deveremos ou não manter a conta. Esta proposta foi aprovado pela maioria dos
presentes.

•

A pedido dos diretores foi solicitado que se nomeassem os diretores contrários às
proposta e os que se abstiveram. Contrário a proposta de manutenção a diretora
Deusina Asevedo. Os diretores que se abstiveram são: Gilson Filho, Deselene Morais,
Nilson Marques e Marco Aurélio.

•

Ficou deliberado que os diretores Vicente Gonçalves, Deuselene Morais e Adaucto
Joaquim vão assessorar Diretora Financeira Fátima de Deus e a servidora Sandra nesta
questão de se manter ou não conta na Federal Cred.

15. Sobre a forma de alojamento: Foi decidido se manter as camas-beliches nos quartos.

16. Sobre um só diretor responder pelo alojamento: Foi eleita a Diretora Márcia Jorge que tomará
exclusivamente as decisões no alojamento.

17. O diretor Gilson Filho sugeriu que os presentes passem informações do que foi decidido no
Congresso da Condsef à base no interior; e, informar que todas as propostas oriundas na base
foram aprovadas no X Congresso da CONDSEF, como prova de oportunidade de participação
dos companheiros do interior, resgatando, também, promessa de campanha eleitoral.

18. O diretor Gilberto registrou que o PLP 549 congela o salário dos SPF’s até 2016 e que a questão
importante é se juntar forças para barrar esse projeto, levar essa informação a base.

19. O mesmo diretor registrou a importância de participar de temas, como Reforma Agrária e fazer
seminários Gerais e específicos.
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20. O presidente Ademar propôs para se trocar a denominação de Seminário para Análise de
Conjuntura e Gilberto sugeriu convidar outras entidades a participar.

21. A diretora Márcia Jorge registrou a importância de se trazer os filiados para dentro do sindicato
e os que estão fora do movimento para participarem de atividades físicas, de recreação e
leitura. Registrou também sobre curso para preparar a pessoa para a sua aposentadoria.
Informou que tem possibilidade de se conseguir parceria com CAPSAÚDE para trazer um
psicólogo.

22. O diretor Vanderlan defende que se façam homenagens aos filiados que falecer, colocando o
nome e a foto no jornal do SINTSEP-GO. Foi registrado se fazer um obituário.

23. Também foi lembrado, com bem faz o Diretor Getúlio Rodrigues, que trabalhos devem ser
desenvolvidos com as viúvas pensionistas para que ingressem no Sintsep-GO e continuem a
luta.

24. Foi proposto pelo Diretor Gilberto fazer todas ultimas sexta-feira do mês, chá da tarde,
escolher um tema para discutir, convocar a categoria, principalmente aposentados e
pensionistas para participar.

25. Foi deliberado que “vale” ou “adiantamento” a servidores e diretores ocorrerá somente nos
dias 15 de cada mês.

26. Proposta de Plano de Lutas e Calendário do Sintsep-GO.

27. Formular um calendário de Fóruns sobre modelo de Estado e Reestruturação de Carreira,
aproximando das seguintes referências:
De Março a Novembro de 2011
•

Reforma Agrária (Específica) em conjunto com o deputado Mauro Rubens

•

Meio Ambiente (Específica) em conjunto com a associação dos servidores do Ibama.

•

Descentralização (Específica)

•

Saúde Indigena (Específica)

•

Politica Indigenista (Específica)

•

Seminários Gerais: - Reforma da Previdência (segunda quinzena de março)

•

Fazer um cartaz com os PL’s negativos (Fevereiro)
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Atividades Culturais
•

Chá da Tarde (toda ultima sexta de cada mês) com debate político.

•

Baile da terceira idade (toda a primeira sexta feira do mês).

•

Lançar a campanha salarial.

Os trabalhos foram concluídos com a leitura e aprovação do presente relatório, tendo sido acrescentado
referente ao item “25” que o valor não será superior a R$ 200,00 (duzentos reais).

Goiânia, 07.02.2011
Diretoria Executiva Ampliada
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