
B
o
le
ti
m
 d
o

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - MAIO - 2014 - ANO IV

 
 

Servidores do Ministério da Cultura paralisam atividades a partir do dia 12/05 
                                                                                                                                                                               Foto: Weberton Gomes (SINDSEP-MG) 

 
Servidores do Museu da Inconfidência em Ouro Preto, durante paralisação das atividades no dia 07/05. 

 
Atendendo ao calendário nacional deliberado em Encontro Nacional do setor, realizado no Rio de 
Janeiro, no dia 28/03, os servidores da Cultura e vinculadas vão paralisar as atividades por tempo 
indeterminado que a partir do dia 12/05.  
Em Minas Gerais, no dia 12/05, os servidores se reúnem na sede do Iphan, em Belo Horizonte, para 
traçar estratégias de luta da categoria no estado. No dia 07/05, houve paralisação das atividades no 
Museu da Inconfidência. 
 

Servidores da CNEN/CDTN discutem sobre criação de agência e reestruturação do órgão 
                                                                                                                                                      Fotos: Luiz Fernando (SINDSEP-MG) 

     
Servidores lotaram o auditório da CNEN/CDTN para esclarecer suas dúvidas sobre proposta de criação da agência (ANSN) e reestruturação do 

órgão 
 

No dia 07/05, servidores da CNEN/CDTN de Belo Horizonte lotaram o auditório do órgão para discutir a criação da Agência 
Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) – cuja proposta já está com o Ministério do Planejamento – e a reestruturação do órgão 
com fortalecimento da CNEN. 
A palestra contou com a participação do presidente da CNEN, Ângelo Fernando Padilha, do diretor de pesquisa e 
desenvolvimento, Isaac Obadia, do diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear, Ivan Salati, do diretor de Gestão Institucional, 
Cristóvão Araripe Marinho, além do diretor do CDTN, João Roberto Loureiro de Matos e do diretor-presidente da Assec-MG, Sérgio 
Celeghini. 



O diretor de Radiproteção e Segurança Nuclear, Ivan Salati, fez uma apresentação aos servidores sobre a criação da agência, 
motivos, áreas de atuação, objetivos. A proposta foi elaborada tendo como base a criação de outras agências reguladoras. A 
agência estaria vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia e teria também um quadro de pessoal próprio. 
 
Reestruturação da CNEN 
Quanto à reestruturação da CNEN, o senhor Isaac Obadia foi enfático ao citar o grande problema que é a queda no número de 
servidores dentro do órgão, em grande parte por causa dos processos de aposentadoria. 
O diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da CNEN (DPD) explicou ainda como ficariam as atribuições do órgão com a criação da 
agência. Segundo Obadia, a criação da agência (ANSN) passa pela reestruturação da CNEN. Enquanto a agência ficaria 
responsável pela parte regulatória, a CNEN se responsabilizaria pela promoção da tecnologia nuclear em suas várias áreas de 
atuação. 
Ao final das apresentações, os servidores tiveram a oportunidade de esclarecer suas dúvidas sobre esse processo. 
 

Servidores buscam negociações com o governo 
Os servidores públicos federais participaram de mais um ato unificado no dia 07/05, em Brasília. De Minas 
Gerais, partiram dois ônibus para a Capital Federal que se juntaram a diversas categorias vindas de várias 
partes do Brasil. 
Os servidores saíram em marcha em direção ao Ministério do Planejamento onde voltaram a pressionar o 
governo pela instalação de um processo efetivo de negociações com os trabalhadores do setor público.  
A pauta emergencial de reivindicações continua a mesma que foi negada formalmente pelo governo. No 
entanto, os servidores cobram também o atendimento de uma série de itens pendentes de acordos assinados 
em agosto de 2012.  
Mesmo tendo dito, mais uma vez, que o governo considera estar cumprindo integralmente os acordos com os 
servidores, e acrescentar que não teme greve no setor público durante a Copa, a ministra do Planejamento, 
Miriam Belchior, segue sendo cobrada para que receba os representantes dos servidores, o que fez apenas 
uma vez quando tomou posse da pasta do Planejamento, ainda no início do mandato da presidente Dilma 
Rousseff. 
 
Conselho Deliberativo de Entidades (CDE) 
No dia 06/05, a Condsef realizou mais uma reunião do Conselho Deliberativo de Entidades (CDE). Além de 
aprovar a participação de suas filiadas na Conferência Nacional de Saúde, o CDE aprovou novas atividades de 
pressão para intensificar a unidade e mobilização da maioria dos servidores do Executivo em torno de suas 
demandas pendentes. Mais um dia nacional de lutas com paralisação de atividades foi apontado para o dia 
20/05.  
As ações devem continuar sendo conjuntas com outras categorias que compõem o fórum em defesa dos 
servidores e serviços públicos. A indignação entre os federais tem aumentado e com isso a discussão sobre a 
necessidade de aderir a uma greve geral no setor público segue em destaque. Servidores da área da 
Educação já deram a largada para o movimento. Servidores da Cultura vão ampliar o movimento a partir do 
dia 12/05. 

 
Ministra do Planejamento diz não temer greve dos servidores durante a Copa 

Apesar de constantes demonstrações de insatisfação do funcionalismo público, a ministra do planejamento 
Miriam Belchior, declarou recentemente que não teme greve dos servidores durante a Copa do Mundo.  
A ministra voltou a reforçar que o governo entende que está cumprindo integralmente com os acordos 
firmados em 2012 quando mais de 90% das categorias do Executivo concordou em acatar reajuste de 15,8% 
dividido em três vezes (2013, 2014 e 2015).  
No entanto, há inúmeras cláusulas que permanecem estagnadas. A Condsef aponta o termo de acordo 
número 11 como um dos exemplos de que itens urgentes da pauta dos servidores do Executivo seguem sem 
nenhum avanço significativo desde 2012.  
A Confederação também critica a postura inflexível do governo que se fechou para o diálogo com a categoria 
preferindo aceitar o risco de enfrentar greves em ano de Copa e eleições.  

 
Em greve, técnicos das universidades conseguem reunião com a SRT 

No dia 07/05, os servidores públicos federais voltaram a pressionar o governo, em busca da instalação de um 
processo de negociações capaz de trazer soluções a demandas urgentes apresentadas por diversas categorias.  



Alguns setores já estão em greve. É o caso dos técnicos administrativos das universidades que conseguiram 
bloquear a entrada do prédio do Ministério do Planejamento arrancando uma reunião com o Secretário de 
Relações do Trabalho, Sérgio Mendonça.  
No encontro, Mendonça teria pedido até 15 dias para dialogar com instâncias do governo sobre a possibilidade 
de qualquer margem para negociação para o setor da Educação. Por enquanto, o governo segue dizendo não 
a todas as demandas urgentes apresentadas que incluem itens contidos em termos de acordo assinados ainda 
em 2012. 
A possibilidade de adesão a uma greve geral na esfera federal ainda não foi descartada. No dia 12/05, 
servidores da área da Cultura da base da Condsef iniciam uma greve por tempo indeterminado. Outras 
categorias seguem debatendo adesão a uma greve geral.  
À tarde, representantes do Fórum que reúne 31 entidades em defesa dos servidores e serviços públicos 
realizaram uma plenária que aprovou mais um calendário de atividades. A Condsef realiza plenária nacional de 
sua base hoje, (08/05), onde a mobilização da maioria dos servidores do Executivo segue em discussão. 

 
Funasa mandar cortar Gacen do contracheque de servidores 

A Funasa, em uma atitude arbitrária, mandou cortar a Gacen do contracheque dos servidores que trabalham 
com Saneamento Básico, cedidos a estado e municípios. Esses trabalhadores atuam no controle e combate de 
endemias e seus cargos estão de acordo com a lei para exercerem essa função. 
Quando é para cortar no salário dos servidores a Funasa age rápido, mas quando é para garantir direitos 
como o MI 880 e aposentadoria a seus servidores ela “empurra com a barriga”.  
A diretora do SINDSEP-MG e da Condsef, Jussara Griffo, esteve em Brasília para exigir as medidas necessárias 
para que esses servidores tenham de volta a Gacen em seus contracheques. 

 

Calendário de Atividades 
NACIONAIS 

� 09 a 11/05 – Seminário Planejamento Condsef; 
� 11/05 – Reunião do Fórum de Entidades; 
� 12/05 – Indicativo de Greve por tempo indeterminado (Cultura); 
� 12 a 15/05 – Reunião da Mesa Nacional de Saúde; 
� 14/05 – Mesa Nacional de Negociação da Saúde; 
� 15/05 – Dia Nacional de Lutas; 
� 20/05 – Reunião do Fórum de Entidades; 
� 12/06 – Ato nos estados (cidades que vão sediar jogos da Copa). 

 

ESTADUAIS 

� 12/05 – Início das Assembleias para eleição de delegados ao XII Congresso do SINDSEP-MG; 
� 16 a 18/05 – 13 ª Plenária Estatutária da CUT Minas; 
� 17/05 – Oficina de Capacitação em Lagoa Santa; 
� 30/05 - Reunião da Mesa Local de Negociação Permanente do Ministério da Saúde (BH). 

 


