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RELATÓRIO DO ENCONTRO SETORIAL DO MAPA 
 

Data: 12/03/2010 

Local: Auditório da CUT/DF 

Estados Presentes: BA, GO, PE, TO, SC, DF, SE, MG, PA, DF, RJ, AL e PB. 

Participantes Presentes: 17 

Pauta: Informes; Avaliação da Conjuntura/Negociações;  PL - 549 (Congelamento de 

Salários por 10 anos);  Calendário de Mobilização/Plano de Lutas; Encaminhamentos.  

Mesa: Ismael, Neide e Cedício 

 

 

A Plenária foi aberta pelo Secretário Geral da CONDSEF que deu informes do processo 

geral de negociação, citando que houve o recuo do governo no processo negocial e que 

agora o MPOG não irá mais encaminhar carreiras especificas e sim transversal. Deu o 

informe ainda do calendário geral da CONDSEF e a perspectiva de construção da greve 

do setor. 

 

Informes dos Estados 
 

Brasília (Ismael) 
Realizamos assembléia em DF, mas avaliamos que será muito difícil paralisar. 

Decidimos fazer um ato em 01 de abril, com cartazes, bonecos, etc. Na audiência sobre 

a Ceplac, possivelmente vai sair decreto de institucionalização da Ceplac, mas MPOG 

não quis adiantar o que será. INEMT GT solicitou o repasse para a C&T, MAPA 

aceitou e projeto pode estar na casa civil, portanto pessoal não virá para a greve. 

Valquíria informou que MPOG acatou, mas só os novos entrarão na carreira, mas não 

há nada de oficial. Plano de saúde – MAPA fez convênio por meio da Corretora 

Aliança, que contratou os planos de saúde, mas não sabemos o quantitativo de 

servidores que aderiram aos planos, pois as mensalidades são altas. Advogado solicitou 

ao MAPA número de servidores descobertos pelos planos de saúde. Continuamos 

exigindo plano de autogestão. TCU não permitiu GEAP. Reivindicamos que o MAPA 

faça o seu plano, como era antes. Plenária deve tirar posição de ser contra 

individualização do plano de saúde como quer a ANSA, bem como rejeite a Corretora 

Aliança. Está mantido para nós a tabela do PGPE a partir de julho. Governo reconhece 

que há uma disparidade salarial no MAPA, segundo ele, NS será corrigido via carreiras 

transversais, cujo salário vai para mais de cinco mil reais; NI salário está no mesmo 

patamar do mercado. NA não tem como corrigir, pois segundo o governo está muito 

acima dos valores praticados no mercado. Ministro da Agricultura sai agora em abril.  

 

 

Pernambuco:  
 

Condições de tirar uma greve no momento é impossível, devido à falta de união dos 

colegas. Podemos tentar uma mobilização, só depende de tempo. Alguns 

administrativos são chefes e alguns recebem FCT e têm medo de repreensão. O que 
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precisamos é de concurso público na área administrativa. A SFA-PE está funcionando 

mais com estagiários. 

 

Tocantins:  
 

Os funcionários estão totalmente desmotivados. Não estamos preparados para a greve. 

Quadro funcional com dois motoristas, um agente de vigilância, dois agentes de 

portaria, três administrativos, três anistiados, sendo um chefe, outro no gabinete e um 

com salário alto. Devemos fazer panfleto explicando o PL 549/09, para mobilizar a 

categoria. 

 

Paraíba: 
 

Não realizou paralisação no dia 10/03, por entender que essas mobilizações não têm 

muito efeito; não vamos mobilizar nos dias 17; no dia 23/03 última paralisação de 24 

horas, vamos fazer um café da manhã e devemos decidir se vamos entrar em greve por 

tempo indeterminado ou não. 

 

Santa Catarina: 
 

Realizou paralisação no dia 10/03 em torno de 80%, categoria está mobilizada. Quanto 

à greve, será acatada a decisão do encontro dos servidores do MAPA e da plenária 

nacional da CONDSEF. 

 

Alagoas: 
 

Não houve paralisação no dia 10/03. Os servidores aguardarão o cenário entre os dias 

17 e 23/03. Após isso, decidiremos sobre a greve geral. 

 

Sergipe: 
 

Não houve paralisação no dia 10/03. Os setores não se mobilizaram para a paralisação. 

Se o MAPA-DF não paralisar, não vai um choque na administração. 

 

Bahia: 
 

Estamos mobilizados para a greve por tempo indeterminado, desde que as outras SFAs 

também se envolvam em paralisações para que, possamos unidos, vencer e ganhar nossa 

causa. Sem mobilização não conseguimos nada. 

 

Rio de Janeiro: 
 

A Agricultura no Rio de Janeiro está em mobilização; foi realizada assembléia e setores 

como financeiro, recursos humanos, porto e protocolo paralisaram. Servidores cedidos à 

SFA-RJ da CONAB e BNCC também paralisaram. Haverá mobilização no próximo dia 

17/03, com indicativo de greve geral dos servidores da SFA-RJ. No próximo dia 15/03 
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haverá ato/plenária nas escadarias do Ministério da Fazenda. Haverá bonecos de 

Duvanier e Paulo Bernardo com nariz de Pinóquio. 

 

Pará: 
 

Em janeiro foi suspensa a insalubridade dos servidores que têm direito a essa parcela. 

Há servidores se recusando a manipular produtos químicos. Não tenho conhecimento se 

a insalubridade foi suspensa em outros estados. Em todos os órgãos realizamos reunião, 

mas na paralisação do dia 10/03, apenas SPU decidiu paralisar, por plano de carreira e 

contra o PL 549/09. Na FUNASA, nesta mesma data, houve ato na porta do órgão, 

contra o PL-549/09 e pagamento da insalubridade. No MAPA, o setor mais mobilizado 

é a CEPLAC, onde iremos trabalhar para construir a greve. Iremos debater o PL 549 e 

exigir sua retirada do Congresso Nacional. 

 

2. Após as análises de conjuntura acerca das negociações e do PL 549/09, foram 

encaminhadas: 

 

Deliberações Específicas: 
 

a) Marcar, com urgência, audiência com o Secretário Executivo, Dr. Gerardo Fonteles, 

para cobrar a instituição de uma gratificação que corrija as distorções salariais existentes 

no MAPA, até a implantação das Carreiras Transversais;  

 

b) Requerer informação junto ao Mapa do quantitativo de servidores que não fizeram a 

opção ao plano de saúde; 

 

c) Exigir do MAPA que implante um plano de saúde de autogestão, ou faça convênio 

com planos autogestionáveis já existentes; 

 

d) Cumprimento dos Avisos Ministeriais 69 de 30 de junho de 2006/MPOG e 290 de 

março de 2007/MAPA; 

 

e) Que os cargos comissionados DAS de 1 a 3 sejam ocupados em 80% por servidores 

de carreira e, no caso dos DAS 4 a 6, em 50% de servidores de carreira; 

 

f) Denunciar o MAPA às instituições competentes pelo não cumprimento da Lei que 

destina ocupação de DAS aos servidores de carreira; 

 

g) Contratação de novos servidores através de concurso público, e substituição imediata 

de todos os servidores terceirizados; 

 

h) Cumprimento do Art. 15, inciso VII, parágrafos 1 e 2, da MP 302, que cria a 

GESISTE; 

 

i) A plenária nacional do MAPA considera vitoriosa a criação do Grupo de Trabalho, o 

resultado deste GT nos servirá de instrumento de pressão para continuar as negociações 

junto ao governo. 
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Deliberações Gerais: 
 

a) Paridade entre ativos e aposentados; 

 

b) Exigir do governo a retirada do PL 549/09; 

 

Sobre Greve:  
 

Tendo em vista a participação de somente 11 estados nesta plenária, e que nem todos 

têm condições de apontar a greve por tempo indeterminado neste momento, a plenária 

do MAPA decide: 

 

a) Pela necessidade da construção da greve geral dos servidores; 

 

b) Que só uma greve unificada será capaz de derrotar o PL 549/09 e garantir a 

reabertura de negociação com o setor; 

 

c) Orientar os servidores do MAPA a participarem do ato do dia 17/03, da plenária 

nacional do dia 18/03, e nos atos e paralisação do dia 1/04; 

 

d) Indicar uma paralisação no dia 05/04 com assembléias no final da tarde para avaliar a 

continuidade do movimento.   

 

 Brasília, 12 de março de 2010. 

 

Saudações Sindicais, 

 

 

 

 

Executiva da CONDSEF 

 

 

 

 

 

 

Diretor da CONDSEF 


