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O Fórum das Entidades 

Nacionais dos Servidores 

Públicos Federais (Fórum 

dos SPF ou FONASEFE) se 

reuniu com a Secretaria de 

Relações de Trabalho do 

Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SRT-

MPOG) na tarde desta terça-

feira (7) em Brasília.  

A SRT-MPOG não apresentou nova 

proposta e insistiu no reajuste 

parcelado em quatro anos que 

não cobre a inflação. 

A reunião iniciou com duas horas de 
atraso em razão do entendimento do 
MPOG de se reunir antes com uma 
série de entidades que não 
compõem o Fórum.  

As 18h iniciou a reunião, com 
término após as 20h. Nos informes 
feitos pela Condsef foi dito que:  
1- o governo não abre mão do índice 
de 21,3 % apresentado; 
2- o governo concorda em abrir o 
processo negocial das questões 
específicas (Reuniões setoriais) –
 Sérgio Mendonça também informou 
que a SRT vai convocar reuniões 
setoriais para apresentar retorno 
formal do governo a todas as pautas 
específicas que foram apresentadas 
ao Planejamento. A sinalização da 
SRT é de que é possível dialogar um 
conjunto de instrumentos que o 
governo espera possa auxiliar na 
tentativa de avanço das negociações. 
A SRT quer um retorno da categoria. 
No entanto, ainda sem qualquer 
proposta formal os servidores 
devem continuar mobilizados e 
construindo a unidade em torno da 
possibilidade de uma greve geral a 
partir do dia 22 de julho, data 
aprovada em plenária da Condsef,  
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que representa a maioria dos 
servidores do Executivo.  
3- o governo concorda em rever a 
plurianualidade, ou seja, o 
parcelamento em 4 anos, deixando 
claro, entretanto, que em uma só 
parcela, como é o desejo da 
categoria, não será possível;  
4-Entre essas pautas 
específicas estão: a política de ajuste 
nos principais benefícios do 
Executivo (auxílio-alimentação, 
plano de saúde, creche) que estão 
bastante defasados em relação aos 
outros Poderes; o debate sobre a 
Convenção 151 que regulamenta a 
negociação coletiva no setor público, 
além de afirmar que o governo não 
tem uma posição fechada com 
relação a uma proposta dividida em 
quatro anos e pode debater a 
redução desse prazo. No entanto, 
Mendonça destacou que a margem 
para flexibilizar os percentuais de 
reajuste já apresentados é mínima. 
Apesar da sinalização positiva com 
relação ao debate de outras pautas 
importantes para a categoria, 
nenhuma proposta concreta foi 
apresentada. Ficando agendada nova 
rodada de negociação para o dia 21 
de julho/2015. 
 
 

 
 

 
MUDANÇA DA SEDE DO INCRA 
PREOCUPA SERVIDORES E É TEMA 
DE DEBATES DOS SERVIDORES 
RELATIVO ÀS CONDIÇÕES 
TRABALHO. 
 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA DOS 
SERVIDORES DO INCRA-RJ, 
CONJUNTA COM O SINTRASEF-RJ, 
REALZIADA NO DIA 06 DE JULHO 
DE 2015, AS 13:30, NA SEDE DO 
INCRA-RJ, PARA DELIBERAR A 
SEGUINTE PAUTA: 1- INFORMES; 2-
CAMPANHA SALARIAL; 3- 
PROPOSTA DO GOVERNO DE 21,3%; 
4- PLENARIA SETORIAL INCRA-
MDA; 5- CONTRIBUIÇÃO ASSINCRA-
RJ, LIMITAÇÃO PERCENTUAL; 5- 
OUTROS ASSUNTOS: CIRCUITO DA 
SAUDE, FUNCIONAMENTO 
ASSINCRA-RJ, CONDIÇÕES DE 
TRABALHO NA NOVA SEDE DO 
INCRA –RJ.  
 
Dando inicio aos trabalhos a direção 
da ASSINCRA-RJ convidou a 
representação do SINTRASEF-RJ 
para compor a mesa dos trabalhos, 
seguidamente passou os informes 
sobre as reuniões acontecidas com a 
direção do INCRA, relativo a 
construção da proposta  do Novo 
INCRA e a reestruturação das 
carreiras, passando a expor sobre a 
contraproposta do governo de 
21,3% parcelado em quatro anos 
(2016-5,5%; 2017-5%; 2018 – 
4,75% e 2019 – 4,5%), após muitos 
debates sobre o tema os servidores 
em votação rejeitaram a 
contraproposta apresentada com 
cinco abstenções e um voto 
favorável; passando a discutir o 
indicativo de greve para 13 de julho, 
caso o governo insista nesta 
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proposta, foi aprovado, com cinco 
abstenções. No ponto sobre a 
contribuição da ASSINCRA-RJ, foi 
esclarecido que existe um limite 
para consignação em folha de 1% do 
VB, sendo assim, todos os presentes 
foram favoráveis a alteração do 
valor aprovado anteriormente de 
0,5% do VB para 1% do VB.  
Foi informado que o circuito saúde 
acontecerá em 20 de julho no 23 
andar juntamente com a GEAP Saúde 
e que a partir desta data a 
ASSINCRA-RJ não terá mais 
funcionário fixo, ficando acertado 
um plantão semanal.  
Com relação ao ponto das condições 
de trabalho na nova sede do INCRA-
RJ, foi feita uma explanação 
detalhada de como se deu todo o 
processo de negociação com o SPU e 
das condições de espaços neste novo 
prédio, já estando acertado que a 
sede do INCRA na Glória será 
transformada em um Centro 
Cultural, com o museu da Reforma 
Agrária. Considerando a série de 
informações e a necessidade de se 
nivelar estas informações formou-se 
um grupo composto por ROSANE, 
CLAUDIA VIDEIRA, NEILOR E 
JOBSON para conversar com o 
Superintendente, nivelar as 
informações, a fim de que a 
Associação possa intervir na 
garantia de melhores condições de 
trabalho para os servidores.  
 
 
Foi aprovado o nome da servidora 
ROSANE RODRIGUES para as 
atividades em Brasília, vigília no dia 
07, aniversário do INCRA dia 09 e 
reunião no MDA dia 10, e a 
solicitação de custeio pelo 
SINTRASEF. Não havendo mais nada 
a tratar deu-se por encerrada a 

assembleia e eu, ROSANE 
RODRIGUES, lavrei a presente ata 
que vai assinada por mim e demais  
49 presentes na mesma, conforme 
lista de presença. 
 

 
CIRCUITO DA SAUDE 

 
A ASSINCRA-RJ juntamente com a 
GEAP SAÚDE, estará realizando o 
Circuito Saúde, na sede do INCRA 
no Centro do Rio, das 9h as 17h, 
onde teremos atendimento de 
coleta de sangue, medição de 
pressão arterial e um serviço de 
tira duvidas sobre o plano e a 
rede credenciada. Teremos um 
café da manha e contamos com a 
presença de todos. Saúde é 
fundamental e a prevenção é o 
que se deve pensar sempre 
 
 
 
 
 
 

 
Expediente: 
Direção da ASSINCRA-RJ 
Secretaria Geral 
 
 

 
 


