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Direção se reúne para
discutir futuro do sindicato

Diante do ano e governo novos, diretoria 
busca união e planeja dar continuidade as 

lutas e conquistas 

Editorial - Pág.2

www.sintsep-al.com.br

Anistia: Sintsep 
reintegra servidores
Gestão “Símbolo de Lutas
e Conquistas” dá continuidade
a luta pela reintegração dos
servidores injustiçados
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Espaço jurídico
Advogado fala a importância
de ser filiado.
Ele também explica sobre o 
MI N°880
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oAssédio moral no MTE

Governo tenta prejudicar
a mobilização dos 
trabalhadores

Saúde pública não,
doença!
Francisca, do MF, opina 
sobre a situação dos
agentes de saúde

EXPEDIENTE

SÍMBOLO DE LUTAS
E CONQUISTAS ESPAÇO JURÍDICO

No que tange as ações coletivas, qual a importância de ser 
filiado ao sindicato?
Veja só, a questão da filiação do servidor é que por uma questão 
histórica e uma questão de interesse e até mesmo da 
subsistência do sindicato, a função é brigar pelos interesses dos 
servidores. Lógico que se não for filiado não vai ser beneficiado 

Sintsep amplia ações jurídicas

Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado de 
Alagoas
Gestão “Símbolo de Lutas e Conquistas”

Sede Própria: Edifício Edson Acioli Barreto - Rua Comenador 
Palmeira, nº674, Farol, Maceió-AL - CEP 57051-150 - Telefones: (82) 
2126-3288 / 2126-3251 - Fax: 3221-1528 E-mail: sintsepal@uol.com.br - 
Site: www.sintsep-al.com.br
Redação e diagramação: Lara Tapety  / Revisão: Gerson Hortêncio 
“Camarada” - Secretaria Geral, Cássio Magalhães - Secretaria de 
Imprensa e Comunicação.

Para dinamizar o setor jurídico e ampliar as ações, o Sintsep procurou o escritório 
“Lima Pinheiro Correia Cavalcanti e Daneu Adgovados Associados”. O escritório conta 
com 5 pessoas que fazem parte da sociedade e 4 estagiários de direito, onde 2 já se 
tornaram advogados.

Eles vão oferecer um dos advogados para ir ao sindicato e  fazer um trabalho 
diretamente com os associados na sede. Esse advogado vai acompanhar visitas nos 
interiores. “Assim, a informação vai onde está o filiado e não o filiado vai mais precisar 
ficar correr atrás para saber como anda o seu processo”, disse Dr. Marcelo Daneu.

Em entrevista a assessoria de comunicação do sindicato, o advogado apresentou o 
escritório, as ações dos servidores federais, falou sobre a importância de sindicalizado e 
explicou acerca do MI 880. 

Segue um trecho da entrevista, que está disponível na íntegra no nosso site.

A secretaria de administração comunica 
a todos(as) associados(as) que nossa 
entidade passa por um processo de 
economia, isto porque, na gestão passada 
houve muitos investimentos relevantes que 
tornaram nosso Sindicato um grande núcleo 
de defesa de nossos associados. Foram 
investimentos em todas as áreas: social, 
política, infra-estrutural etc. 

No início da gestão do camarada 
Gerson, recebemos orientação do mesmo 
para fazermos as economias possíveis para, 
a partir de março ou abril, estarmos com 
recursos suficientes para começarmos uma 
nova trajetória de lutas e conquistas.

Quando falamos em datas, é porque 
quase todas as atividades referentes à nossa 
categoria estão paradas por motivo dos 
recessos judiciários, transição do governo e 
outros. Enquanto isso, nós vamos nos 
organizando para travarmos grande 
batalhas em defesa de nossos sócios.

Esta secretaria não poupará esforços 
para dar toda atenção necessária no 
sentindo de organizar nossa entidade e dar 
continuidade as grandes vitórias, e 
consequentemente, ampliar os projetos 
traçados pela secretaria geral em todas as 
esferas, para com isto, fortalecer ainda mais 
nossas lutas. Assim manteremos nosso 
sindicato independente, autônomo e 
soberano ,  jun tamente  com nossa  
Confederação (CONDSEF) e nossa central 
sindical (CGTB). 

Pedimos a todos(as) associados(as) que 
preguemos a unidade, pois juntos seremos 
mais fortes e teremos mais conquistas.

Aproveito a oportunidade para 
agradecer os(as) amigos(as) que votaram 
em mim para  deputado estadual. Foram 
1381 votos.

Desejamos a todos(as) associados(as) e 
familiares muita paz, saúde e felicidade 
neste natal e no ano novo. 

Um abraço do amigo de sempre, 
Jogelson Veras.

Saudações sindicais.

Economizar

para

avançar Jogelson Veras

Secretário de Administração

Marcelo Daneu

Advogado

Jogelson Veras
Secretário de Administração - Sintsep/AL

Com relação ao Mandato de Injunção 880, a Condsef criou uma cartilha com 22 páginas 
sobre o assunto. O material está disponível nos sites do Sintsep e da confederação. Você 
pode explicar um pouco sobre isso?
A Constituição Federal diz que tem que haver um tratamento diferenciado pra quem 
trabalha com insalubridade. (...) Não existe uma lei pra isso. E, em face dessa situação, os 
servidores que se vêem prejudicados, por estarem trabalhando em situação insalubre, 
recebendo de forma diferenciada, mas não tendo um tratamento de aposentadoria 
distinto para aquela situação. O que estão fazendo? Entrando com uma ação na Justiça 
Federal, através do Supremo tribunal federal, uma ação própria de mandato de injunção 
com caráter de obrigar o judiciário a achar uma solução pra isso. (...) A ação do MI 
consiste em contemplar o servidor que trabalhou de forma diferenciada com 
insalubridade, o homem com 1.4 para cada ano trabalhado e a mulher 1.2. Ou seja, se 
você, homem, tem 10 anos de trabalho, isso equivale vai para 14 anos, para mulher 12 
anos. Ai é onde entra o 'pulo do gato': entrar com o MI contemplar as pessoas que tem 
insalubridade e verificar se com o tempo correto que de acordo com o mandato de 
injunção você já podia ter se aposentado, a gente entra com uma ação individualidade 
para aquele servidor para buscar receber o abono de permanência.
Associado(a), acesse nosso site e veja no link Publicações a Cartilha sobre o MI 880. 
Em caso de dúvida, entre em contato com o Sintsep pelo telefone (82) 2126-3288.

“ ”

MI 880: Aposentadoria Especial

A importância jurídica de ser filiado

com os ganhos que o sindicato vir a conquistar, mas não significa que o servidor que não é 
associado não venha a ter direitos. Ele tem, mas para também ganhar ele vai precisar 
ingressar com uma ação sozinho. 
Se o sindicato conquista o plano de carreira dos servidores de um determinado órgão e 
alguém não é filiado, então essa pessoa não vai estar incluído neste ganho?
Exatamente. Eu vejo muito prejuízo aos aposentados e pensionistas que deixam de ter o 
contato direto com os colegas de trabalho e estão distantes do sindicato. A gente sabe que 
quando tem uma ação nova, isso termina se espalhando e a pessoa que está longe do 
sindicato, longe do trabalho não vai ter acesso a informação e, se não for procurar o 
judiciário através de um advogado, não vai ter ganho. Agora se você é associado é 
diferente, porque você vai estar dando autonomia para o sindicato trabalhar a seu favor.  
Neste sentido, quando a pessoa não é associada tem o prejuízo de não ter o conhecimento 
de que há uma ação e não ingressar e, dentro do direito, tudo é tempo. A prescrição é um 
fator fundamental para prejudicar ou favorecer alguém. 
Que recado você diria aos servidores que ainda não estão filiados ao Sintsep/AL?
Eu diria que filie-se o mais rápido possível. (...) Pior ou melhor que seja o sindicato, ainda 
é bom estar nele. Porque as ações que o sindicato entra beneficiam todos filiados e o 
sindicato está sempre entrando com ações. Vale a pena estar no sindicato.

Filiado a e a

Gestão “Símbolo de Lutas e Conquistas
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Redistribuição não é bicho 
de sete cabeças

Saúde pública não, doença!

E m  e n t r e v i s t a  a  a s s e s s o r i a  d e  
comunicação do Sintsep, Andréa Cristina Pires 
de A. P. Ribeiro (acima), afirmou que não há 
motivos para os servidores ficarem 
preocupados com a redistribuição.

Segundo ela, a redistribuição dos 
servidores da FUNASA foi uma decisão que há 
tempos deveria ser tomada, porque na realidade 
estes servidores estavam trabalhando para o 
SUS, que é ligado ao Ministério da Saúde. 

Andréa explicou que todos os direitos são 
os mesmos, inclusive a “carreira”, porque a 
Funasa é parte do Ministério da Saúde. 

A mesma atividade que os redistribuídos 
faziam pela Fundação, eles vão continuar 
fazendo, visto que desenvolviam suas 
atividades no campo. 

De acordo com Andréa, a GACEN 
(Gratificação de Atividades de Combate à 
Endemias) foi criada para gratificar o servidor 
que trabalha no campo. “Os servidores que 
recebem GACEN e não trabalham no campo 
não deveriam estar recebendo. Quem trabalha 
no campo vai continuar recebendo. A lei é clara. 
Mas o pessoal precisa comprovar que trabalha 
no campo para continuar recebendo”, disse.  

Para receber a gratificação, o servidor que 
trabalha num posto tem que ter relatório da 
atividade. Esse relatório é assinado por ele, pelo 
seu supervisor e pelo gestor da sua unidade, que 
por sua vez, manda esse documento para o setor 
de Recursos Humanos do Ministério da Saúde.  

Durante a entrevista, Andréa Ribeiro 
ressaltou a importância de o servidor comunicar a 
mudança de um município para outro: “Vamos 
supor que ele está lotado no município de 
Marechal Deodoro, aí resolve ir trabalhar em 
Penedo. Então ele tem comunicar isso 
oficialmente. Porque quando chega ao final do 
mês que vier a frequência dele e o relatório, o 
supervisor de Marechal não vai querer assinar o 
ponto do servidor que estava trabalhando em 
outro lugar”. 

Para esclarecer os servidores redistribuídos, 
o Ministério da Saúde pretende realizar um 
encontro “assim que a poeira baixar”, como 
afirmou a entrevistada, que também já conversou 
com diretores do Sintsep para fazer um 
treinamento.

Em caso de dúvida, o servidor pode entrar 
em contato com gabinete de RH do MS pelo 
telefone (82) 3221-5802.

Andréa Ribeiro, Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas 

do Mistério da Saúde em Alagoas esclarece sobre a

redistribuição dos servidores da Funasa
Na década de 1989, o então presidente 

Fernando Collor elaborou uma reforma 
administrativa, com extinção de empresas e 
enxugamento da máquina administrativa, sob 
o slogan “Caça aos Marajás”, que resultou na  
demissão  de cerca de 180 mil trabalhadores 
de empresas estatais, autárquicas, fundações 
e  de órgãos públicos. Porém, nenhum Marajá 
perdeu o emprego.

De acordo o presidente do Núcleo de 
Anistiados, Carlizon Oliveira dos Santos, 
foram demitidos mais de mil trabalhadores de 
diversos órgãos em Alagoas. “Da Funasa 
foram liberados na faixa de 30. Da Conab 
também mais ou menos isso. Só da rede 
ferroviária foram uns 130”, disse.  

Logo após o impeachment do Collor, os 
anistiados organizados conseguiram a edição 
da Lei 8.878 como forma da sociedade 
reparar as grandes perdas para essa massa de 
trabalhadores.

De 2004 a 2010, 19 servidores da rede 
ferroviária demitidos foram reintegrados.  
Ainda este ano, mais um poderá voltar ao 
serviço através da lei de anistia. Além dos 
ferroviários, trabalhadores de outros órgãos 
também foram reintegrados através do 
Sintsep/AL.

Já se passaram 22 anos do Governo 
Collor e muitos ainda não foram anistiados. 
Para Carlizon, “o grande problema foi que 
FHC colocou o pé encima da lei”. Segundo 

ele, o Governo de Fernando Henrique Cardoso 
criou três decretos que anulavam a anistia. 
Mas depois o movimento se fortaleceu. Com o 
Governo Lula, ex-inimigo de Collor, o projeto 
foi retomado e houve a criação de outra 
comissão de análise, a CEI (Comissão 
Especial Interministerial).

Segundo Carlizon, o sindicato teve grande 
influência no processo de reintegração do 
pessoal, principalmente a última diretoria. “O 
sindicato que representava a gente era o da 
rede ferroviária, mas o nosso sindicato de base 
abandonou a luta. Então foi o Sintsep que foi 
nos buscar. Durante todo esse tempo, o apoio 
maior que tivemos foi da gestão No Rumo 
Certo até hoje”, afirmou.

Gerson Hortêncio, secretário geral do 
sindicato, destaca que a gestão Símbolo de 
Lutas e Conquistas continua a apoiando o 
Núcleo de Anistiados em busca de trazer de 
volta ao trabalho todos os servidores 
injustiçados. 

A gestão está realizando reuniões com os 
servidores do DNOCS, que também se 
enquadram na Lei de Anistia, com intuito de 
discutir a ação judicial para reintegrá-los.

Sintsep reintegra 20 anistiados da

rede ferroviária

Assédio moral no MTE

Em Goiás, a comissão de ética do ministério e a coordenação de Recursos Humanos do 
órgão são acionadas. Prestam depoimento inúmeras pessoas que apresentaram atestados 
médicos constatando doença provocada e agravada por ambiente insalubre do trabalho. 

Enquanto isso, o MTE, além de nada fazer para mudar a situação, divulgou no dia 
11/11/2010 a Portaria Nº 2551, assinada pelo ministro Carlos Lupi, que estabelece regras e 
critérios restritivos na participação de servidores em assembléias, congressos, seminários e 
afins. As normas, na prática, limitam direitos e acabam inviabilizando a participação de 
trabalhadores no MTE em instâncias que reúnem e discutem bandeiras de luta da categoria.

Para o Sintsep é uma vergonha para o país que um crime como assédio moral aconteça 
logo no ministério que deveria servir para defender os direitos dos trabalhadores. Trata-se de 
uma contradição absurda. 

Diante disso, o sindicato, bem como entidades nacionais, está tomando as providências 
cabíveis contra este mal e pede que os associados não se deixem intimidar pelo Sr. Herth 
César. 

Gestão “No Rumo Certo” apoiou, 
“Símbolo de Lutas e Conquistas”
continua apoiando

EDITORIAL

Equipe Sintsep participa
de II Meia-Maratona Caixa
da República

Seu Lindinalvo é reeleito
presidente da Associação
de Aposentados e
Pensionistas da Funasa

Posse da Gestão Símbolo
de Lutas e Conquistas

“
”

conta com a presença de
associados e parceiros do
sindicato

SÍMBOLO DE LUTAS
E CONQUISTAS CURTAS

Cerca de 600 pessoas de todo o país 
participaram da maratona que 
aconteceu em Maceió. Diretores do 
Sintsep participaram da corrida 
10km, que partiu do Memorial à 
República, na Pajuçara; retornou na 
rotatória de acesso ao Dique Estrada e 
teve a chegada no Memorial à 
República.

Gerson Camarada  e Manoel“ ”

Ele está há muitos 
anos na luta 
sindical. Há cinco 
mandatos participa 
da Associação de 
Aposentados e 
Pensionistas. 

últimos dois mandatos fui diretor de 
comunicação e fiz tudo para dar o que de 
melhor à tarefa que a mim foi proferida. A 
gestão “No Rumo Certo” teve vários acertos, 
acertos que pretendemos aumentar ainda 
mais, melhorando e consertando aquilo que, 
na tentativa de acertar, infelizmente erramos. 
Agora é uma nova direção com diretores que 
já estão dentro do processo e que vão poder 
dar continuidade as nossas lutas e 
conquistas.

Teremos pela frente uma nova presidente 
vem do Governo anterior, o qual já 
conhecemos, por isso, temos que estar 
atentos, unidos e fortalecidos. Temos vários 
acordos feitos em mesas de reunião em 
Brasília que precisam ser cumpridos e, se não 
forem, teremos que nos mobilizarmos. E aí 
que vem a forca do trabalhador junto às 
entidades representativas para encampar a 
luta a qual o Sintsep/AL não vai ficar de 
fora.

Portanto, camaradas e camaradas sócios 
deste sindicato, precisamos apoiar e confiar 
nesta direção, pois ela não irá medir esforços 
para resolver os problemas da nossa 
categoria. 

Agradeço mais uma vez a todos por terem 
confiado em nosso trabalho, nossa diretoria 
se compromete a honrar esta confiança. 
Desejo a todos um feliz natal e um ano novo 
repleto de conquistas!

Um abraço e muito obrigado a todos que 
nos apoiaram nesses seis meses iniciais dessa 
nova direção.

Gerson Camarada
Secretário Geral - Sintsep/AL

Além de presidente da AAPFunasa, 
Lindinalvo Ignácio é também diretor 
do Sintsep.

Gerson Hortêncio

Secretário Geral

José Moraes Júnior

Sindjus

Camaradas e camaradas 
sócios do Sintsep,

Estamos iniciando mais 
um momento a frente desta 
direção. Eu, hoje como 
coordenador geral, nos  

SÍMBOLO DE LUTAS
E CONQUISTAS

AGRADECIMENTO
O companheiro Moraes, do 
Sindjus, enviou ao Sintsep uma 
nota de agradecimento aos 
trabalhadores da nossa categoria. 
Ele foi candidato a Deputado 
Es tadua l  (Pso l )  e ,  mesmo 
praticamente sem ter realizado 

campanha, conquistou 1.064 votos. 
Ao analisar os números, chegou-se à conclusão 

que a grande maioria dos votos, distribuídos por 91 
municípios alagoanos, tiveram importante 
participação dos trabalhadores da base do 
Sintsep/AL. 

A mensagem está em destaque no nosso site. 
Acesse: http://www.sintsep-al.com.br/

www.sintsep-al.com.br

Governo tenta prejudicar a mobilização dos 
trabalhadores em todo Brasil

Trabalhadores junto ao Procurador Rafael Gazzaneo, no MPT

Francisca de Assis
Secretária da Mulher e das Minorias - Sintsep/AL

Pois é, nesse meu Brasil dito varonil, a 
saúde pública não existe, existe sim doença 
pública. Houve um tempo, é bem verdade, em 
que os Trabalhadores de Carteira Assinada 
eram atendidos pelos hospitais do Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência 
Social (INAMPS). Tive cinco filhos e todas as 
vezes que fui pra Maternidade fiquei em 
apartamento e fui muito bem tratada, não posso 
negar. Hoje, o que acontece nos hospitais, 
parece cena de filme de terror. 

Faz pouco tempo (7 meses) que meu 
esposo, um Agente de Endemias do Município 
de Maceió, faleceu. Durante sua Via Crucis, não 
vi médico ou Assistente Social do amaldiçoado 
CEGEPO aparecer em nossa casa ou no 
hospital onde ele estava internado. Acompanhei 
sua agonia, muito antes da descoberta da 
doença. Assisti o desgaste psicológico ao qual 
ele foi submetido transformando-o de um ser 
alegre, gentil, parceiro, em uma criatura calada, 
triste e sem perspectiva de futuro. 

A perversa e silenciosa violência, o 
“psicoterror” do qual ele e tantos Agentes de 

Saúde foram/são vitima, primeiro desmanchou 
o sorriso do seu rosto, depois apagou o brilho 
dos seus olhos, e daí foi curvando sua cabeça, 
minando sua resistência física... e, por fim, 
estou eu aqui, tentando cumprir o juramento 
que fiz sobre seu caixão: “Meu Amor, hoje não 
morre o Agente de Endemias JOSE 
FRANCISCO DA SILVA,  hoje nasce 
FRANCISCA DE ASSIS SANTOS SILVA, a 
Agente de Endemias que só descansará quando 
a justiça for feita a você e a todos os seus 
companheiros!” 

Vesti sua camisa vermelha, como se 
estivesse me vestindo para a guerra, e jurei que 
só descanso quando todos os criminosos, 
responsáveis pelo massacre dessa minoria, em 
poder de defesa, estiverem agrilhoados e 
amordaçados presos na ante-sala do inferno e 
de lá forem para onde devem realmente ir. Por 
que como diz Bertolt Brecht: ”Aquele que 
desconhece a verdade é um ignorante. Mas 
aquele que a conhece e diz que é mentira, esse é 
um criminoso!”.

2 www.sintsep-al.com.br
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Servidores federais denunciam o superintendente 
regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Alagoas 
por assédio moral. Conforme notícias no site da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço 
Público Federal (Condsef), a prática também acontece em 
outros estados. 

Trabalhadores continuam se reunindo, apesar
das dificuldades.
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