
ENCARTE

Planejamento se compromete apenas com

O QUE NÃO TRAZ AVANÇOS

O tom das negocia-
ções entre servi-
dores e governo 
entrou em descom-

passo. Em reunião com repre-
sentantes da Condsef e CUT, o 
secretário-executivo do Minis-
tério do Planejamento, João 
Bernardo Bringel, reafirmou 
intenção do governo em rec-
uar nos acordos e compromis-
sos firmados. 

Em uma conversa tensa, o 
Planejamento mostrou que o 
governo do presidente Lula 
não está em sintonia com os 
anseios e expectativas dos 
servidores federais. Não 
houve espaço para acordos 
nem tentativa de entendimen-
tos. Foi dado um recado: in-
dependente do apoio legítimo 
de outros ministros, quem dá 
a palavra final nas propostas 
que serão ou não levadas adi-
ante é o Planejamento. Caso 
ainda queiram ver seus com-
promissos firmados, resta aos 
servidores apertar o cerco e 
mostrar seu poder de mobili-
zação. 

Apesar de ter falado pon-
tualmente sobre algumas car-
reiras, de um modo geral o 

recado do Ministério do Plane-
jamento é um só. A tendência 
de recuo está posta e a crise 
volta a assombrar os servi-
dores.

A Condsef reafirma sua 
posição em defesa do processo 
de negociação e espera o cum-
primento de todos os acordos 
e compromissos firmados pelo 
governo. A entidade repudia 
a tentativa de empurrar mais 
uma vez a conta da crise para 
os servidores federais. Essa 
crise não é nossa e não iremos 
pagar por ela. 

Veja na página seguinte as 
declarações pontuais feitas 
pelo secretário-executivo do 
Planejamento, João Bernardo 
Bringel, para cláusulas apre-
sentadas pela Condsef.

ACORdOS NA 
CORdA bAmbA

Condsef promove vigília em frente ao Planejamento 
pelo cumprimento imediato de acordos assinados 
com o governo. Josemilton Costa, secretário-geral da 
entidade, fala aos manifestantes sobre os entraves no 
processo de negociação com o Planalto.
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miNiSTéRiO dO TRAbAlhO E EmpREgO: 
principal demanda: criação de carreira es-

pecífica para MTE
O que diz bringel: Há aproxi-

madamente 21 dias o ministro 
Paulo Bernardo respondeu 
ao ministro Carlos Lupi. Para 

o Ministério do Planejamento 
não existe Carreira dos Servido-

res do Ministério do Trabalho. 

miNiSTéRiO dA JuSTiÇA
principal demanda: implantação de gratifi-

cação para corrigir distorções no ministério
O que diz bringel: A princípio 
as disparidades existentes são 
reconhecidas pelo Planejamento 
que poderá discutir solução para 

o problema. A forma como isso 
acontecerá não deve ser a encami-

nhada pelo ministro Tarso Genro. 

CONAb
principal demanda: implantação PCCS nos 

moldes negociados entre empresa e trabalha-
dores

O que diz bringel: Mesma posição em rela-
ção às demais situações. Qualquer proposta 
encaminhada por empresas estatais terá que 
estar dentro dos limites estabelecidos pelo 

Ministério do Planejamento. 

miNiSTéRiO dA AgRiCulTuRA
principal demanda: implantação de gra-

tificação para corrigir distorções 
salariais

O que diz bringel: Repetin-
do o que foi dito aos demais 

setores, decisão final caberá ao 
Ministério do Planejamento.

miNiSTéRiO dA dEfESA
principal demanda: servidores que buscam 

inclusão no PCCTM e implantação de nova ta-
bela em 2010

O que diz bringel: O se-
cretário-executivo mostrou 
não concordar com a inclu-

são de servidores lotados no 
PGPE na carreira do PCCTM 

e ne- gou que haja possibilidade da 
demanda ser atendida. Tabela 2010 ameaça-
da pela crise financeira.

miNiSTéRiO dA fAZENdA
principal demanda: Tabela PECFAZ para 

2010, aglutinação de cargos e incorporação 
GAE para servidores de nível auxiliar.

O que diz bringel: De concre-
to, determinou apenas que ges-
tores do Planejamento resolvam 

a situação dos servidores de ní-
vel auxiliar e incorporem a GAE 

ao VB nos contracheques desses 
servidores.

dNiT
principal demanda: reestruturação de tabe-
la nos moldes da ANTT

O que diz bringel: Informou que 
já está tramitando no Congresso 
Nacional um projeto de lei para 

arrumar a tabela dos servidores 
do Dnit, nos parâmetros do bônus, 

sem fixar prazo para o encaminha-
mento da proposição.

Nota da Condsef: Decisão de encaminhar 
projeto ao Congresso foi tomada pelo governo 
sem acordo com servidores

gRATifiCAÇÃO dE QuAlifiCAÇÃO E 
RETRibuiÇÃO dE TiTulAÇÃO

Algumas categorias, exemplo Ministério 
da Cultura, Incra, entre outras, discutem a in-

clusão de GQ e RT em suas tabelas sa-
lariais.

O que diz bringel: A princípio 
apenas áreas de pesquisa, tecno-

logia e educação teriam acesso à 
GQ e RT.

AgêNCiAS REgulAdORAS
O que diz bringel: demandas es-
tão sendo tratadas diretamente 
com Sinagências devido a decisão 
judicial impetrada por esta entida-

de que garante que só ela represen-
ta os servidores. 

Nota Condsef: Direção da Condsef 
não entendeu postura atrasada da direção da 
entidade citada pelo secretário-executivo que 
não reconhece autonomia e independência 
sindical. A Condsef vai acionar sua assessoria 
jurídica para contestar esta atitude conside-
rada retrograda já que suas filiadas possuem 
grande número de servidores das Agências 
como filiados.

plANOS dE SAúdE
principal demanda: negociar melhores con-

trapartidas em planos de saúde para servido-
res do Executivo

O que diz bringel: Se compro-
meteu a receber e analisar críticas 
que a Condsef tem em relação ao 

tema. Posteriormente uma reunião 
será agendada para tratar os pro-

blemas detectados.

VAlE-COxiNhA SEm dATA pARA ViRAR 
VAlE-AlimENTAÇÃO 

Até o tão aguardado reajuste no chamado 
vale-coxinha não deve sair nos moldes defen-

didos pela Condsef (isonomia entre os Três 
Poderes) e esperados pelos servido-
res. O que diz Bringel: Se limitou 
a dizer que o Ministério do Plane-

jamento está negociando um projeto 
de lei no Congresso Nacional para 

viabilizar um provável reajuste. Não 
foi fixado prazo para quando isso vai aconte-
cer, nem tampouco o valor e forma como será 
dado o reajuste.

gT´S
O secretário-executivo se comprometeu ape-

nas em conversar posteriormente com Duvanier 
Ferreira para estabelecer algumas prio-

ridades do governo com relação aos 
grupos de trabalho (GT́ s) em curso. 
O objetivo seria dinamizar e agilizar a 

conclusão dos trabalhos desses GT́ s para 
que só depois um processo de negociação 

efetiva possa ser aberto a partir do resultado dos 
grupos. 

REgulAmENTAÇÃO dE gRATifiCAÇõES
Bringel disse que um compromisso do gover-

no é priorizar a regulamentação de gratificações 
do conjunto das remunerações do funcionalismo. 
Para a Condsef está não deve ser uma prioridade, 
já que dezenas de outras pendências vêm prejudi-

cando o setor público. Hoje, gratificações 
são pagas no valor fixo de 80 pontos 
para os servidores ativos. A partir da 
regulamentação, os servidores passarão 

a ser avaliados e a gratificação garantida 
em 80 pontos, poderá variar de 30 a 100 

pontos. Com isso, alguns servidores poderão, in-
clusive, ter seus salários reduzidos se forem ava-
liados abaixo dos 80 pontos. 

Entre os acordos pendentes está a negociação de reajuste para os benefícios pagos aos servidores do Executivo. Condsef e suas filiadas defendem 
isonomia entre os Três poderes. O auxílio-alimentação, por exemplo, que ficou conhecido como vale-coxinha, está congelado há mais de cinco anos.
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