Negociação coletiva e direito de greve: Sinagências
participará de ato de formalização do projeto
O Sinagências tem participado das reuniões do Grupo
de Trabalho (GT) que discute a negociação coletiva e o direito de
greve juntamente com outras entidades, no Ministério do
Planejamento, com o secretário de Recursos Humanos,
Duvanier Paiva Ferreira.
O GT da Institucionalização de Negociação Coletiva e
de Soluções de Conflitos no Âmbito da Administração Pública
Federal foi instituído em 17/10/2007 por meio da portaria nº
1953. As entidades que compõem o GT são: CUT, CNTSS,
Condsef, CNTE, Confetam, Sindifisco, Unacon Sindical,
Fenafisp, Fenajufe, Unafisco Sindical, Sindireceita,
Sinasempu, Proifes, Sinal, ASSIBGE, Sinait e Sinagências.
Nas últimas reuniões foram feitos os ajustes finais das
minutas dos projetos de leis que regulamentarão o direito de
greve e a negociação coletiva. Uma delas trata da
democratização das relações de trabalho, do tratamento de
conflitos e das diretrizes básicas de negociações coletivas dos
servidores públicos. Outra minuta de projeto de lei dispõe
sobre a negociação coletiva, o afastamento sindical e o funcio-

namento da mesa nacional de negociação permanente no
âmbito do Executivo.
Já a liberação para o exercício de mandato classista e
aliberação eventual de servidores para participação em
atividades sindicais, eventos e cursos de capacitação serão
objeto de proposta de alteração da Lei nº 8.112/1990.
O Sinagências avalia de forma positiva as negociações
com o governo, uma vez que a SRH considerou diversas
propostas de alteração na minuta durante os debates no GT.
A expectativa é de que seja realizada em breve uma
reunião com o Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo e o
Secretário de Recursos Humanos, Duvanier Paiva, onde as
entidades irão assinar o acordo que formalizará o final das
discussões.
A proposta deverá ser encaminhada à Casa Civil e de lá
seguirá para votação no Congresso Nacional na forma de
projeto de lei.
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Diante disso, o Sinagências, a exemplo da ANSDNPM, que
também representa os servidores do Departamento,
encaminhará nos próximos dias um ofício ao Ministro de Minas
e Energia reforçando o posicionamento da associação sobre o
assunto.
O Sinagências está atento sobre essas questões e
trabalha no intuito de contribuir no aperfeiçoamento da
regulação mineral com a criação da Agência Nacional de
Mineração e a inclusão dos servidores do DNPM na nova
Agência.
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Em Ação
Servidores da ANS encaminham carta aberta à
Diretoria da Agência sobre extinção de gerência

Os servidores da ANS - Agência Nacional de Saúde
Suplementar encaminharam uma carta aberta à Diretoria
Colegiada da Agência na qual expressam descontentamento
diante da extinção da Gerência Geral Técnico Assistencial dos
Produtos – GGTAP.
No documento os servidores relatam que a decisão
sobre a mudança foi feita de forma apressada e não foi
discutida com os servidores da Agência.
O Sinagências apoia o movimento dos servidores da ANS e se
coloca a disposição para discutir o assunto no intuito de buscar
uma solução que contemple os interesses dos servidores, da
sociedade e da Agência.
Nos próximos dias, o Sinagências est ará
encaminhando ofício à Diretoria Colegiada da ANS se
posicionando e cobrando que a mesma apresente suas razões
para uma atitude tão drástica, bem como, que sejam avaliados
os impactos no ambiente regulado.
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Seu Direitos

Essa luta é nossa!
Servidores do DNPM exigem transparência no
processo de transformação do órgão em
Agência Reguladora

A Associação Nacional dos Servidores do DNPM ANSDNPM encaminhou um ofício ao Ministro de Minas e
Energia, Márcio Zimmermann, no qual demonstra a
insatisfação dos servidores diante da condução do processo
por parte do MME na transformação do DNPM em Agência
Reguladora.
No documento, os servidores solicitam uma audiência
com o Ministro para obter esclarecimentos sobre a nova
Agência Reguladora, o futuro da regulação no setor mineral,
bem como o papel dos atuais servidores federais da Autarquia.
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Liminares garantem acumulação de
cargos na Anvisa
O Sinagências ingressou com demanda coletiva, a qual visa
questionar o entendimento da Anvisa sobre a ilegalidade de
acumulação de funções da área da saúde por parte de seus
servidores, isso no que diz com o cargo exercido na Agência e o
exercido na iniciativa privada.
Em 1ª Instância houve a negativa da liminar e ocorreu a
interposição de Agravo de Instrumento, sendo que esse último
ainda não foi analisado pelo Desembargador Relator.
Visando aumentar as opções de seus filiados o Sinagências,
através da assessoria de Wagner Advogados Associados,
também viabilizou meios para que os interessados pudessem
propor demanda individual.
Dessa forma, nos últimos dias foram 5 processos
individuais ajuizados, sendo que em 4 deles já ocorreram
liminares favoráveis aos servidores. As decisões são originárias
da 6ª, 8ª, 13ª e 20ª Varas Federais do Distrito Federal. No outro
processo ainda não ocorreu decisão, há uma expectativa
positiva em razão do mesmo se encontrar na 20ª Vara Federal.
O acompanhamento do andamento da demanda
coletiva pode ser feito através dos seguintes números:

381432920104013400 (site da Justiça Federal do DF:
http://processual.trf1.gov.br/)

00506166220104010000 (site do TRF 1ª Região:
http://www.trf1.gov.br/Processos/ProcessosTRF/)
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Sinagências e Abraprev obtém liminar favorável
sobre descontos de adicionais noturnos dos
servidores da Anac
A justiça proferiu liminar favorável aos servidores
sobre o Mandado de Segurança Coletivo que visava impedir um
injusto desconto de adicionais noturnos pagos aos servidores
da Agência Nacional de Aviação Civil - Anac. O recurso foi
impetrado pelo Sinagências, por meio de sua assessoria
jurídica, Abraprev.
A tese defendida pela Abraprev foi motivada pela
desproporção e desarrazoabilidade da medida tomada pela
Anac que feria a dignidade dos servidores, seu direito a uma
existência e subsistência dignas, e claro, sua boa fé.
A decisão contempla todos os servidores da Anac filiados ao
Sinagências.
O acompanhamento do processo pode ser feito
através do seguinte número: 390682520104013400 no site
http://processual.trf1.gov.br/ (Seção Judiciária do Distrito
Federal).

deverá ser elaborada e divulgada sistematicamente com o
propósito de conferir maior transparência, previsibilidade e
legitimidade ao processo de regulação.
Grupos de Trabalho compostos por servidores de todas
as diretorias fizeram sugestões em relação aos temas
apresentados pela Presidência da Agência. Foi consenso em
todos os grupos, que o tempo disponível para as sugestões foi
bastante reduzido, mas como todos entendem que esta foi
apenas a etapa inicial do processo, assim que for
disponibilizado o relatório consolidado dos grupos, certamente
será realizado outro momento nesta discussão.
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Sinagências se apresenta aos novos servidores
da Anvisa

Os novos servidores da Anvisa aprovados no último
concurso da Agência participaram do curso de Ambientação
promovido pelo órgão no último dia 7 no auditório da Fiocruz em
Brasília (DF).
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Aconteceu
Sinagências participa da construção da Agenda
Regulatória da ANS

A ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar está em
processo de elaboração da agenda regulatória da Agência. A
construção da agenda expressa a responsabilidade do órgão
em um efetivo controle social e a consolidação de um processo
de regulação com parâmetros devidamente estabelecidos.

Apresentação Sinagências para os novos
Servidores da ANVISA

Durante o evento, as entidades representativas dos
servidores tiveram a oportunidade de se apresentarem aos
novos concursados do órgão (técnicos administrativos).

Evento Agenda Regulatória da ANS

No âmbito interno da Agência, a construção da agenda
regulatória é necessária no sentido de viabilizar de modo mais
consequente os planos de trabalho e um fluxo de atividades
mais homogêneas para o conjunto dos trabalhadores. A
agenda regulatória é o conjunto de temas prioritários a serem
apresentados à sociedade, vinculados ao compromisso e a
responsabilidade da Agência em seu papel de regular e
fiscalizar as atividades desenvolvidas pelo setor de saúde
suplementar.
A Agenda, que está sendo debatida não só
pelos trabalhadores da Agência, mas também por outros
agentes que compõem a Câmara de Saúde Suplementar,

Apresentação Sinagências para os novos
Servidores da ANVISA

No intuito de garantir a unidade e o fortalecimento da
categoria, o Presidente do Sinagências, João Maria Medeiros
de Oliveira, apresentou o sindicato aos novos servidores da
Anvisa. O secretário-geral do Sinagências, Geraldo Marques,
também esteve presente no evento.
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Em seu discurso João Maria apresentou a história do sindicato e
as importantes conquistas obtidas ao longo dos anos em
defesa dos direitos dos servidores de todas as Agências
Reguladoras.
João destacou ainda os importantes ganhos salariais
obtidos para os técnicos administrativos da Anvisa e a luta
diária do sindicato por melhores condições de trabalho e
salários dignos.
Ao final, João Maria convidou os novos servidores a se
filiarem ao Sinagências com o objetivo de garantir o
fortalecimento e a valorização dos servidores da Agência.
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Tome nota
Novo sistema busca reforçar segurança de
servidor que recorre a consignações

O Ministério do Planejamento anunciou no último 7 de
outubro, a adoção de ajustes no sistema de senha para
consignações via Siape. A medida visa reforçar a segurança de
servidores que recorrem a empréstimos que são descontados
direto de sua folha de pagamentos. No contracheque referente
ao pagamento do mês de setembro, o servidor (ativo,
aposentado ou pensionista) que recebe pelo Siape deve ficar
atento a um novo campo localizado na parte inferior do
documento. Uma nova “senha para consignações” será
disponibilizada.
A partir de agora ela será usada em operações de
consignação com desconto em folha. O novo sistema entra em
operação este mês.
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Espaço do Regulador
Joelson Miranda

Foi então que Joelson fez uma pesquisa nas principais
faculdades particulares de Brasília e descobriu que a
instituição onde estudava teria o aumento mais significativo.
Quando soube disso, Joelson reuniu vários alunos em frente à
faculdade e em cima de um carro de som fez uma assembleia
com o objetivo de protestar contra o aumento.
Estudioso, sempre se dedicou para as provas de
concursos. Os primeiros concursos em que foi aprovado foram
para os cargos de Técnico Administrativo da Embrapa e Agente
Administrativo da Polícia Federal, em ambos, Joelson atuou por
pouco tempo. Nessa época, prestou mais dois concursos
públicos, para Antaq e para os Correios, sendo aprovado em
ambos. Foi chamado primeiramente para os Correios, onde
chefiou grandes equipes, o que lhe rendeu boas experiências.
Depois foi chamado para tomar posse na Agência Reguladora.
Joelson conta que mesmo gostando do trabalho que exercia
nos Correios, optou em trabalhar na Antaq, por acreditar no
potencial da Agência.
Após ser lotado na Antaq, recebeu um convite pela
diretoria da ASANTAQ para preencher uma vaga que estava em
aberto. Joelson foi indicado e aprovado em assembleia. Em
2008, participando de uma chapa, concorreu às eleições da
diretoria da associação e foi eleito, cumprindo o mandato até
2010, ano que concorreu mais uma vez e foi reeleito para
cumprir o mandato até 2012. Joelson destaca que após a
conclusão deste mandato não pretende continuar à frente da
diretoria, pois acredita que a renovação é um aspecto
importante nas organizações dos trabalhadores, mas destacou
que não pretende abandonar as causas em defesa dos
servidores da Agência.
Por acreditar em uma carreira de sucesso na Agência
Reguladora, mesmo com o tempo corrido, Joelson investe nos
estudos. Faz 2 pós-graduações, a primeira, em gestão
estratégica de recursos humanos pela Universidade do Sul de
Santa Catarina – UNISUL e a segunda, em gestão pública pelo
Ibmec, ambas são nível de especialização.
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Servidor Antaq
Joelson Miranda é servidor da Antaq desde 2005, faz
parte da primeira turma de Analistas Administrativos, e hoje
contribui de forma efetiva com os companheiros da Agência por
meio da Associação dos Servidores da Antaq, a ASANTAQ, onde
ocupa o cargo de presidente pelo segundo mandato.
Nascido em Brasília, “vascaíno nato”, como ele se intitula,
é o quarto de cinco irmãos. Durante a adolescência, ajudava
seu pai com os afazeres na padaria da família, sempre
priorizando os estudos. Toda a sua formação básica foi em
escola pública.
Sua primeira experiência foi como estagiário no Ministério da
Agricultura. Em seguida trabalhou como auxiliar administrativo
terceirizado no Ministério da Cultura. Formou-se em 2004 no
curso de Administração. Casou-se aos 21 anos com Elaine
Miranda, que conheceu na faculdade, ela fazia graduação em
contabilidade. Também aos 21 anos, foi pai pela primeira vez e
hoje tem três filhas.
Ainda na faculdade, Joelson descobriu sua vocação
para liderar e resolver questões políticas. Durante sua
graduação, houve inflação no país e as instituições de ensino
iriam aumentar os valores das mensalidades.

O Sinagências está sempre atento às necessidades
dos seus filiados. Se você ainda não é filiado ao Sinagências,
acesse o nosso site www.sinagencias.org.br e filie-se!
Aproveite os benefícios oferecidos por meios dos nossos
convênios! Faça também sugestões de convênios pelo
email: convenios@sinagências.org.br
BB Seguro Sáude

Kimberly Estética (SP)

(61) 9808-6154

(11) 2091 8952

Plano Odontológico
Prodent

Web Jet

0800 772 0909

0300 21 01234

*Confira os demais convênios
no site do Sinagências
Reflexão
"A primeira condição para modificar a realidade
consiste em conhecê-la.”

Eduardo Galeano
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