SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS NACIONAIS DE REGULAÇÃO - SINAGÊNCIAS

O REGULADOR
O que esperamos
inagências

Jornal do Sinagências, Ano III - Nº 1 - Fevereiro de 2014

do governo

2014

Em entrevista, o presidente do Sinagências, João Maria Medeiros, fala acerca
das ações em 2012 e 2013 e sobre as estratégias do sindicato para 2014

Divergências com o
governo
adiam início do GT das
Agências Reguladoras

Proposta proíbe
contingenciamento
de verba para as
agências reguladoras

Sinagências oficia
Agências e DNPM
sobre cumprimento de
decisão no Mandado
de Injunção nº 1.584

FIQUE POR DENTRO !
inagências

ELEIÇÕES

SINAGÊNCIAS

As eleições da Diretoria
Executiva Nacional
e do Conselho Fiscal
serão nos dias 7 e 8 de
abril de 2014

Sinagências nas Redes Sociais

acesse o site
http://www.sinagencias.org.br
O REGULADOR - BRASILIA/DF

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS NACIONAIS DE REGULAÇÃO - SINAGÊNCIAS

O REGULADOR
Expediente
Sumário
| 03 |

-Editorial: Cumprir nosso papel é a melhor
forma de firmar um ano de ações

Diretoria Executiva Nacional
Presidente João Maria Medeiros
1º Vice-Presidente Osvaldo Barbosa
2º Vice-Presidente Gilmar Ferreira
Secretária-Geral (licenciada) Mônica Beraldo
1º Secretário-Geral Adj. Elísio Ribeiro
2ª Sec-Geral Adj (licenciada) Marília Cunha
Diretor Financeiro José Carlos de Castro
Diretor Fin. Adj.(licenciado) José Airamir Padilha
Diretor Administrativo José de Lima Dias

| 04 |

-Divergências com o governo adiam início
do GT das Agências Reguladoras

Diretor de Políticas Altemir Calazans
Diretor Jurídico Nei Jobson da Costa
Diretora Jurídica Adj.(licenciada) Márcia Pissolatti
Diretor de Comunicação Ricardo de Holanda Melo
Diretor de Comunicação Adjunto Eugênio Pereira
Dir. de Relações Institucionais Washington Luis

| 05 |

-Sinagências define calendário eleitoral
para as eleições da DEN e do CF
-Sinagencias cria fórum sobre as eleições (Área Restrita)

Dir. de Rel. Institucionais Adjunta Cláudia Nunes
Diretor de Organização David Leão
Dir. de Organização Adjunto Wellington Batista
Diretor de Formação Sindical Geraldo Marques
Dir. de Formação Sindical Adj. Ademir Mota
Dir. de Saúde e Seg. do Trabalho Nailton Alves
Dir. de Saúde e Seg.do Trab. Adj Raimundo Cunha

| 06 |
| 07 |
| 08 |
| 09 |

-O que esperamos do governo
Entrevista com João Maria Medeiros

-Cont.: O que esperamos do governo
Entrevista com João Maria Medeiros

Dir. de Des. Social(licenciado) Stéfano Pereira
Diretor de Defesa dos Apos. Laura Masae
Dir. de Assuntos Profissionais Carlos Pessoa
Diretor de Fomento à Pesquisa Carla Martins
1º Diretor Suplente Leandro César
2º Diretor Suplente Jairo Correia
3° Diretor Suplente José Alves
Conselho Fiscal
Presidente Áurea Lino da Silva
1º Tílular Régis Marlo Martins
2º Títular Samanta Augusta
3º Títular José Maria da Costa

-Proposta proíbe contingenciamento de verba de agências
reguladoras
-Sinagências oficia Agências e DNPM sobre cumprimento
de decisão exarada no Mandato de injunção nº 1.584

4º Títular Jorge de Oliveira
1º Suplente Ruiter Elano de Oliveira
2º Suplente (in memorian) Chico Passeata
3º Suplente Lucia Surita
4º Suplente Miriam Aquino
5º Suplente José Antônio Almeida

-Convênios Nacionais e Regionais

O Regulador JORNAL DO SINAGÊNCIAS
Coordenação: Ricardo Holanda e
Eugênio Pereira
Jornalista Responsável André Barreto-MTB 2539/DF
Projeto Gráfico e Diagramação Leonardo Urbano de Sousa
Fotos Arquivo SINAGÊNCIAS

Contato
Fone: (61) 3962-5000 Fax: 3962-5001
Email: comunicacoes@sinagencias.org.br

O REGULADOR - BRASILIA/DF

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS NACIONAIS DE REGULAÇÃO - SINAGÊNCIAS

O REGULADOR
Editorial

Cumprir nosso papel
é a melhor forma de firmar um ano de ações
O ano de 2013 se foi e nós
estamos com aquele sentimento de missão cumprida,
sobretudo frente às limitações impostas pelo
Executivo. Não, não foi fácil.
Muitas lutas foram travadas,
mas a persistência não saiu
do nosso foco. Nesse aspecto, gostaria de parabenizar a
categoria, que agiu de forma
madura, compreendendo
todos os entraves do processo negocial. Falo mais sobre
isso em entrevista nas páginas seguintes.
Após vários meses, terminamos o ano fechando a
proposta de recomposição
salarial em 19,6%, bem-vinda
naquele momento, mas que

não supriu as nossas expectativas. Porém, conseguimos
sair numa condição não tão
desfavorável assim. E esse
pequeno avanço sinaliza
para a categoria que teremos
outras lutas pela frente.
Iniciamos 2014 com um
Grupo de Trabalho instalado
no governo para discutir
carreira, estrutura de cargos.
Há vários pontos que precisam ser, e serão, abordados
com muita profundidade
nesse GT. Isso não significa
um ganho financeiro de
imediato, mas um ganho de
discussão de carreira.
Além disso, em abril próximo, teremos eleições para
o Sindicato e vai ser um ano

de discussão da estrutura
sindical.
Mas nosso desejo é que
neste ano possamos estar
mais perto de cada servidor.
Para isso, precisamos da sua
presença em nossas assembleias, debates, manifestações. Para crescer e alcançar
mais resultados, o
Sinagências precisa do seu
apoio.
Que este seja um ano de
reflexão e de ação para todos
nós. Se cada um fizer a sua
parte, com certeza os frutos
virão através de conquistas
para todos.
João Maria Medeiros
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O REGULADOR
Divergências com o governo
adiam
início do GT das

Agências
Reguladoras
A recusa inicial do governo em querer
separar o debate acerca da carreira
em dois momentos, presente e futuro,
levou ao adiamento da reunião do
Grupo de Trabalho (GT) das Agências
Reguladoras, marcada para o dia 28
de janeiro, para o dia 18 de fevereiro.
Na avaliação do presidente do
Sinagências, João Maria Medeiros de
Oliveira, não é possível fazer um
debate do GT de forma atabalhoada,
"sem podermos particularizar todos
os assuntos". Ele explicou que o
governo, no Ofício 25/SRT-MPOG que formalizou a proposta final das
negociações de 2013 - deixa claro
que a discussão sobre o Vencimento
Básico - VB (80-20 ou 70-30), que
estava sendo apreciado na época,
poderia ser melhor aprofundada no
Grupo de Trabalho, fora do debate de
carreira.
"É óbvio que quando vamos discutir
carreira, para o futuro, vamos tratar
qual é o modelo remuneratório desta
carreira futura. Mas o Sinagências
entende que, mesmo discutindo a
carreira do futuro, é preciso particularizar o presente. E o presente, nós
temos clareza, é uma estrutura
remuneratória que não atende aos
servidores. Temos um VB muito
pequeno contra uma gratificação
muito grande, isso tanto para o
quadro efetivo quanto para o específico", disse João Maria.
O presidente da Entidade enfatizou
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que esta questão estava acordada.
"Me estranhou o governo chegar para
o GT sem querer discutir isso,
jogando tudo para a carreira do
futuro. Eu não vou discutir o futuro
sem discutir o presente. Por isso o
Sinagências não aceitou essa
discussão agora. O Sindicato
reforçou que é preciso discutir a
carreira, sim, mas temos que discutir
a situação atual do VB e até do
subsídio. Tudo aquilo que não causar
impacto remuneratório sobre o
acordo que assinamos é passível de
discussão para já. Não precisa ficar
para depois. Discute-se isso e, uma
vez pacificada a discussão, entramos
no debate da futura carreira da
regulação que nós queremos. Para o
Sinagências é questão de honra. Não
dá para não discutir isso. Sei que nem
todas as entidades deste GT concordam com esta postura, porque
avaliam que tudo deva ser jogado no
mesmo pacote da futura carreira, mas
nós não vamos fazer isso. Temos
responsabilidade com a categoria,
que aprovou o acordo".
João Maria acredita que quando o
governo aceitou remarcar a reunião
para o dia 18 de fevereiro e fazer as
duas discussões, de forma que o
relatório do Grupo de Trabalho traga
os dois resumos e as duas posições,
"ficamos mais contemplados, porque
poderemos fazer a discussão
primeira sobre os aspectos remuneratórios no que tange ao VB e à
gratificação, mas na carreira que hoje

existe nas Agências. Terminado esse
debate, na mesma reunião, discutiremos sobre a carreira que queremos
construir. Mas uma carreira para o
futuro, que certamente não seria
viabilizada pelo governo agora, mas
possivelmente na próxima gestão. Já
o VB 80-20, 70-30 ou até o subsídio
da forma que está hoje, o governo
pode fazer sem impacto, sem
precisarmos esperar isso para a
futura carreira, que não temos
certeza de quando poderá ser
viabilizada, apesar de termos acordo
firmado de caráter remuneratório até
janeiro de 2015".
Por fim, o presidente do Sinagências
explicou que "foi melhor postergar do
que fazer agora um debate com
divergências, inclusive entre as
entidades".
Participaram também do encontro no
Mpog representantes da CNTSS,
Condsef, Fenasps e Fórum das
Associações Verticais.
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O REGULADOR
FIQUE POR DENTRO !
inagências

ELEIÇÕES

SINAGÊNCIAS
As eleições da Diretoria Executiva Nacional
e do Conselho Fiscal
serão nos dias 7 e 8 de abril de 2014
A Diretoria Executiva Nacional do
Sinagências editou a Resolução nº
4, que aborda as próximas eleições
da entidade e a realização do 3º
Congresso Nacional (CONSAG) do
Sinagências.
Pelo que foi determinado, as
eleições serão realizadas nos dias 7
e 8 de abril próximo. É importante
registrar que, além de amplamente
divulgado, todo o procedimento
acerca das eleições - incluindo as

datas para inscrição de chapas e da
campanha eleitoral, entre outras
que integram o processo - será
publicado em Resolução da DEN,
Portaria do Presidente do
Sinagências e em Resolução da
Comissão Eleitoral, após sua
constituição.
Já o CONSAG, que dará posse aos
candidatos eleitos, ocorrerá entre
os dias 1º e 4 de maio, na cidade de
Natal (RN), conforme deliberação

Sinagências cria Fórum para debate sobre as eleições 2014
O Sinagências criou, na área restrita do site do Sindicato, um Fórum exclusivo destinado
às discussões acerca das Eleições 2014 para a Diretoria Executiva Nacional e Conselho
Fiscal da entidade.

do CONSAG de 2011. Este
Congresso unificará o
Minicongresso de prestação de
contas (aprovado no CONSAG
Extraordinário de 2013) ao
Congresso Nacional Ordinário de
2014.
A convocação para o 3º CONSAG
será realizada em Edital do
Presidente do Sinagências, dentro
do prazo estabelecido pelo
Estatuto.

acesse

Área Restrita

A ideia é que os filiados - aqueles que efetivamente participarão do processo - tenham um
local adequado para que possam discutir todos os assuntos referentes às eleições,
retirar dúvidas com o setor jurídico e esclarecer tudo que envolva as eleições.
Para otimizar o Fórum, todas as postagens de filiados no Facebook do Sinâgências
sobre eleições serão migradas para esse espaço, a fim de serem respondidas e
socializadas.
Para acessar o Fórum e participar das discussões é fácil, basta ingressar na Área
Restrita do site do Sinagências e, após, no menu "Acesso aos Fóruns" ao final da página.
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O REGULADOR

O que esperamos
do governo

Em entrevista, o presidente do Sinagências, João
Maria Medeiros, fala acerca das ações em 2013 e
sobre as estratégias do Sindicato para 2014

O presidente do Sinagências, João
Maria Medeiros de Oliveira, fala nesta
entrevista sobre as negociações com
o governo ao longo do ano passado e
o que os reguladores podem esperar
das ações do Sindicato em 2014.
João Maria aborda as questões em
torno da criação da Agência Nacional
de Mineração e discute o fato de o
Tribunal de Contas da União (TCU)
anunciar a realização de auditorias
em todas as Agências este ano.
O presidente da entidade também
destaca a união que deve haver em
torno do Sinagências, independentemente dos quadros que formam as
Agências. Confira.
Como foram as negociações com o
governo em 2013? O que houve de
avanço e o que ficou a desejar?
A categoria foi inteligente em 2013;
viu o quanto foi desgastante para o
Comando Nacional de Mobilização,
tendo o Sinagências no centro desse
processo, com uma função estratégica. A categoria foi inteligente porque
pode avaliar os cenários, as possibilidades. Começamos o ano com uma
expectativa maior sobre aquilo que
nós efetivamente fechamos.
Vínhamos de uma greve em 2012,
bem sucedida - sob o ponto de vista
da mobilização e da união -, porém
mal sucedida nos resultados. Apesar
da greve, nós não conseguimos o
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2014

resultado esperado naquele momento. De forma que jogamos a expectativa para 2013. A categoria deu seu
voto de confiança à direção, aos
negociadores. Foi um jogo difícil,
bruto, e a barreira dos 15,8% parecia
intransponível. No entanto conseguimos avançar um pouco na universalização da GQ, o que não agradou a
todo mundo, mas a categoria - ao
aprovar massivamente esta proposta, a exemplo da assembleia de
Brasília, no Teatro dos Bancários estava amadurecida. No final das
contas, conseguimos dar um passo
um pouco além.

um quadro em detrimento de outro, o
especialista ou o analista, o nível
superior do PEC ou o nível intermediário. A proposta de 19,6% terminou
por ser bem-vinda nesse momento.
Claro, essa proposta não supriu as
nossas expectativas. Pelo contrário,
o governo não teve a capacidade de
avançar nesse processo negocial, de
reconhecer a importância dos
servidores das Agências
Reguladoras, mas, ao final, conseguimos sair em uma condição não tão
desfavorável assim. E esse pequeno
avanço sinaliza para a categoria que
teremos outras lutas pela frente.

A proposta de 2012 era tentadora
porque garantia o subsídio para a
carreira nova, o que sempre esteve
na pauta de lutas do Sinagências apesar de não garantir um ganho
salarial compatível. Mas esse
subsídio viria com um preço alto. Por
isso mesmo, o Comando orientou a
rejeição daquela proposta. Para o
quadro específico, na ausência do
subsídio, o governo chegou a aventar
uma proposta de 33% e 22%, também tentadora. Igualmente indicamos a rejeição para buscar algo
diferente.

O que os filiados podem esperar do
Sinagências neste início de 2014?

Em 2013, o subsídio não entrou nas
negociações, como não vimos a
paridade entre PEC e carreira, mas
saímos com uma proposta linear.
Hoje ninguém pode dizer que o
Sinagências se empenhou mais por

Em 2014, em tese, não teremos
negociação salarial. Nós estamos
com um Grupo de Trabalho instalado
no governo para discutir carreira,
estrutura de cargos. Vamos discutir o
que nós entendemos dessa separação área meio e área fim, dessa
separação quadro antigo e quadro
novo, dessa distância entre nível
intermediário e nível superior.
Creio que esses pontos precisam ser
abordados com muita profundidade
no Grupo de Trabalho. Isso não
significa um ganho financeiro de
imediato, mas um ganho de discussão de carreira.
Nós defendemos uma carreira
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transversal, ou seja, o Sinagências é
autor e mentor do projeto que permite
ao regulador atuar em qualquer
agência, de acordo com sua formação. Não concordamos com o cargo
restrito a uma só agência; eles devem
ser mais amplos para que no futuro
nós não tenhamos surpresas como já
houve em alguns casos. Não concordamos com a distância que existe do
nível médio para o nível superior. A
administração pública tem que rever
os seus conceitos para termos um
cargo de nível superior bem reconhecido, mas também um cargo de nível
intermediário mais próximo considerando o salário, até porque as
competências não são muito diferentes e as atribuições também não, pelo
contrário, na maioria dos casos são
iguais. Na questão do PEC também
não podemos aceitar essa diferença
que o governo coloca no tratamento.
Não posso concordar que um
engenheiro da Anatel do quadro
antigo se aposente de uma forma tão
brutal e discriminada em relação a um
novo engenheiro que entrou como
especialista. Usando um termo de
Mandela, “apartheid nunca mais”. Se
o governo quer nos apartar, vai perder
essa briga.
Outro ponto a ser abordado é a
questão da remuneração. Se o
governo não coloca o subsídio na
mesa de negociação, precisamos
crescer o VB em relação à
Gratificação de Desempenho. Vamos
discutir esses eixos no Grupo de
Trabalho e preparar, a partir desses
eixos, o debate seguinte - aí sim
tratando de questão salarial.
O que a categoria pode esperar do
Sinagências é a nossa total dedicação a essas questões, sem perder o
foco, buscando apoios dentro do
parlamento e do próprio governo para
forçar o Executivo a reconhecer que
essas distorções precisam ser
revistas.
O ano de 2014 é um pouco disso e
teremos eleições para o Sindicato em
abril e vai ser um ano de discussão da
estrutura sindical. A categoria vai ver
a direção do Sinagências trabalhando
e buscando as melhores alternativas
possíveis, já preparando o quadro
para 2015.
Agência Nacional
Nacional de
AA Agência
de Mineração
Mineração
(ANM)
sai
este
ano?
Quais
(ANM) sai este ano? Quais são
são osos
entraves
e
o
que
o
Sinagências
entraves e o que o Sinagências temtem
feito
feitoajudar
para aajudar
a emplacar
a nova
para
emplacar
a nova Agência?
Agência?
Desde 2007, uma comissão de

servidores do DNPM - capitaneada
por Osvaldo Barbosa, vicepresidente do Sinagências –, tem
como meta buscar de todas as formas
a criação da Agência Nacional de
Mineração, corrigindo as distorções
salariais entre as demais agências e o
DNPM. Finalmente, em 2013, vimos o
Projeto de Lei, encaminhado pelo
Executivo, ir para o Congresso
Nacional. Mas foi um projeto muito
ruim, pequeno, que não dá a importância devida ao DNPM, à Mineração;
que não equipara a situação dos
servidores com os das demais
agências reguladoras; diminui o
tamanho do DNPM no Brasil todo, de
forma mesquinha.

ao lucro e ao superlucro, esquecendo
o consumidor, o usuário. Então, em
um país onde os portos e aeroportos
também estão funcionando em
regime de concessão; onde os planos
de saúde estão assumindo o protagonismo à assistência de primeiro grau
(mais de 60 milhões de pessoas
estão ligadas a algum tipo de plano de
saúde); o Poder Executivo não pode
olhar para uma agência como que
para um peso, como um custo ou
despesa. Nós não temos como
desempenhar o nosso papel por
ineficiência do próprio Poder
Executivo, que não está dotando as
agências de condições para isso.

Em linhas gerais, o projeto não nos
atendia, apesar de reconhecer que só
o fato de o Departamento passar a ser
Agência já é um avanço em si. O que
temos feito insistentemente, em
várias esferas, é tentar fazer com que
a ANM nasça com status de uma
agência de verdade, em condições de
funcionar adequadamente. Na pior
das hipóteses, se conseguirmos
fechar um acordo com o governo,
mesmo que o PL não vá para votação
este ano, ele entra na primeira ordem
do dia de 2014, agora em fevereiro,
com perspectivas de ser sancionado
pela Presidência até maio. Queria
aproveitar para tranquilizar os
companheiros do DNPM no sentido
de que nós estamos empenhados,
comprometidos mesmo, em concluir
essa missão, melhorando o PL em
favor dos servidores.

Antes de criticar é preciso saber se
estão dando condições para que elas
desempenhem o seu papel. Não
adianta dar atribuições a uma
estrutura sem as devidas condições
de trabalho. Isso precisa aparecer
também nos relatórios do TCU.

Por que se filiar ao Sinagências?
Primeiro eu gostaria de falar ao
pessoal do Quadro Específico. Faço
um apelo aos meus colegas do PEC.
O Sinagências foi a entidade que
nasceu para defender um grupo de
servidores que era renegado inclusive por algumas organizações
sindicais no passado - dentro das
agências reguladoras.

Dizem
Agências não
nãocumprem
cumprem
Dizemque
queas
as Agências
seu
papel
fiscalizador.
Inclusive,
seu papel fiscalizador. Inclusive, oo
Tribunal
da União
União (TCU)
(TCU)
Tribunal de
de Contas
Contas da
anunciou
a
realização
de
auditorias
em
anunciou a realização de auditorias
todas
elas neste
ano. ano.
A queAse
deve
em todas
elas neste
que
se
isso?
deve isso?
É sempre bom o TCU
fazer auditorias, em
qualquer órgão público
que seja, e não temos
medo disso. Agora, é
importante que o
TCU aponte as
f a l h a s d o
Executivo,
principalmente
numa sociedade
onde, nos anos
90, tivemos os
serviços públicos
privatizados
(telefonia, setor
elétrico, por
exemplo), visando
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O REGULADOR
continuação:
Entrevista com João Maria Medeiros,
presidente do Sinagências
O quadro específico é um quadro que cresceu
muito com a luta política da ANSEVS e, depois,
com o Sinagências. Então eu acho meio estranho
encontrar um colega do quadro específico que
está em alguma agência e não está filiado ao
Sinagências. Espero que esses companheiros
façam uma reflexão: Como vocês chegaram onde
estão? Quem estava lutando por vocês? Que
sindicato era esse? Quem apresentou e defendeu as teses mais importantes deste quadro, em
1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, nas negociações com o governo de lá para cá?
Para o Quadro Efetivo, penso que antes de o
primeiro servidor entrar no primeiro concurso,
houve uma luta anterior por essas pessoas que
estão hoje na direção do Sinagências. O quadro
efetivo não seria o que é hoje se não houvesse a
nossa luta, a nossa discussão, lá atrás, para
tornar esse quadro estatutário - antes do primeiro
servidor entrar. Depois vieram as negociações
pesadas com o governo para melhorar a GDAR,
para criar a GDATR; a luta para manter o nível
intermediário minimamente correlacionado ao
nível superior (o governo queria desconsiderar
esses companheiros). Os colegas do quadro
efetivo devem entrar para o Sinagências e
participar do debate conosco. Essa discussão de
Aner Sindical não existe e nem nunca vai existir. É
um engodo de algumas pseudolideranças,
mesquinhas, que querem apartar um grupo de
pessoas que trabalha lado a lado. Não aceitamos
apartheid no movimento sindical das agências
reguladoras. O Sinagências é o sindicato que
congrega a todos; nós temos espaço para todos;
a diretoria do sindicato representa todos os
cargos e quadros. É aqui que se constrói.
Finalmente, para o pessoal do DNPM trago uma
reflexão: agora vocês são a ANM. Vocês estão
com o projeto em pleno fechamento; e nós
estamos empenhados nesse caso e não é outra
entidade sindical que está lá; quem está somos
nós, o Sinagências - nossa equipe jurídica,
nossos advogados, nossos diretores, somos
todos nós nessa luta.

Proposta proíbe
contingenciamento de verba
de agências

reguladoras

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Complementar
7/11, do deputado Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP), que
proíbe o contingenciamento de dotações orçamentárias e de
despesas de custeio das agências reguladoras.
Segundo o deputado, é preciso assegurar o cumprimento da
atribuição das agências e, por isso, faz-se necessário garantir sua
administração ordinária e evitar que sua atuação fique
comprometida por eventual contingenciamento.
Mendes Thame afirma que também é importante assegurar os
recursos das agências porque “a atribuição regulatória demanda
capacidade institucional plena”. O parlamentar argumenta, ainda,
que essas instituições foram criadas com perspectiva de obter suas
próprias receitas, em razão dos serviços que prestam aos seus
jurisdicionados.
Tramitação - O projeto aguarda Parecer na Comissão de Finanças
e Tributação (o relator é o deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP); após,
o Projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania. Posteriormente, será votado pelo Plenário.

Coluna do Jurídico
Sinagências oficia Agências e DNPM sobre cumprimento de
decisão exarada no Mandado de Injunção nº 1.584
O Sinagências protocolou, em novembro passado, o Ofício-Circular
nº 210/2013, em que solicita às Agências e ao DNPM o cumprimento
da decisão exarada no Mandado de Injunção nº 1.584, que trata da
contagem de tempo em condições perigosas ou insalubres para fins
de aposentadoria.
O Governo, por meio de Ofício-Circular do MPOG, suspendeu essa
contagem até a revisão das normas referentes ao tema, o que levou
as Agências a suspender tais atos em relação aos servidores e até a
determinar que fosse recontado o tempo de serviço sem incluir a
periculosidade ou insalubridade.
Contudo, o MPOG exarou – no mês de agosto de 2013, mensagem
no SIAPEnet em que expressa não induzir ao descumprimento de
decisões judiciais tais como a obtida pelo Sinagências no STF, que
desde 2010 possui trânsito em julgado.
Com isso, aguardamos que as Agências e o DNPM se pronunciem
sobre o tema, retornando à análise dos tempos de serviço em
condições especiais e possibilitando o seu averbamento com os
devidos fatores de conversão para tempo comum.
Em caso de dúvidas sobre o assunto, a Diretoria Jurídica está à
disposição dos filiados para maiores esclarecimentos.
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O REGULADOR
Convênios Nacionais e Regionais
O Sinagências tem firmado importantes parcerias com empresas privadas com o
objetivo de garantir aos nossos filiados novas opções de lazer, facilidades
financeiras e descontos nas áreas de saúde e beleza, educação, alimentação e
muito mais.
Confira alguns convênios e veja a relação completa no site da entidade.

SHOW DE OFERTAS
Ofertas incríveis para você programar sua viagem

OFERTAS INCRÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

OS MELHORES
DESTINOS NACIONAIS

PLANOS DE PAGAMENTO
QUE CABEM NO SEU BOLSO
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Parceria Compra Certa

O Sinagências firmou parceria com a empresa Compra Certa, um clube exclusivo
onde você pode comprar produtos Brastemp, Consul, KitchenAid e Sony direto da
fábrica.
E o melhor de tudo: com descontos de até 30%.
1) Acesse o site www.compracerta.com.br/sindicato e clique no botão "cadastre-se aqui";
2) Informe seu CPF e coloque o código da parceria (sindicato2013);
3) Informe seu nome e senha e PRONTO!

Clube Bancorbrás
com desconto
de até 60%
na adesão
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