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Presidência da República
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Marina no VI Congresso do
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A participação de Marina Sant’Anna
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VI Congresso do Sintsep-GO
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A cara do VI
Congresso!



Editorial
Essa edição do jornal do SINTSEP/GO traz muito 

do momento especial que o Brasil está vivendo. 
Eleições que poderão decidir o rumo do Brasil, e por 
conseqüência, da América Latina, nesses tempos de 
ALCA e de desestruturação dos direitos dos 
trabalhadores. O Brasil, com seu peso político no 
continente, é o fiel da balança; para o lado que ele 
pender irá o resto da América Latina.

Você lerá sobre o VI Congresso e terá acesso aos 
seus documentos, à Tese da Direção, à carta do VI 
Congresso e à Carta aos Candidatos à Presidência da 
República. Todo esse material é resultado das 
discussões e deliberações dos delegados e das 
delegadas de base durante as atividades do 
Congresso.

Mais que tudo, essa edição do jornal de seu 
sindicato é um chamado ao voto consciente. Uma 
declaração coletiva de nossa categoria de que não 
temos opção melhor que votar em nossos 
companheiros e companheiras trabalhadores. O Lula 
para Presidente, a Marina para Governadora, 
Martiniano e Clélia para o Senado e ainda, o 
Tiãozinho e o Arquivaldo para a Assembléia 
Legislativo e o José Genuíno para a Câmara dos 
Deputados, esses são nossos, com eles seremos todos 
eleitos na verdadeira representatividade democrática 
e popular.

A luta se alimenta de esperança!
Cabe, então, a cada um de nós manter a 

esperança e dela, tirar a força para realizar o sonho 
comum de um mundo justo para todos!

A educação escolar é base essencial para a formação da cidadania. Ela prepara a classe 
trabalhadora para fazer a sua própria leitura de mundo. Por isso  mesmo, o Sintsep-GO busca 
parcerias para facilitar o acesso de sua base à escola através do Telecurso 2000. 

Em parceria com o SESI o Sintsep-GO está promovendo turmas do Telecurso, 1º e 2º grau. 
Uma turma com 11 alunos já está se reunindo no DFA na Praça Cívica, nº 100.

Qualquer interessado em entrar para essa turna de 2º grau ou em formar outra, por favor, 
entre em contato com o Gilson Nunes no telefone: 62.221-7229.

Notas
Telecurso

Presidente do SINTSEP 

Expediente
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O Sintsep-GO participou do Plebiscito sobre a ALCA, esclarecendo a população sobre o 
assunto e disponibilizando urnas tanto à porta da sede do sindicato, como nos órgãos.

O resultado, ainda sendo contabilizado no momento dessa edição do Jornal do Sintsep, 
mostra sem nenhuma sombra de dúvida que a maioria do povo está contra a ALCA.

As perguntas colocadas no formulário de consulta do Plebiscito são:
1- O governo brasileiro deve assinar o tratado da ALCA?
2- O governo brasileiro deve continuar participando das negociações da ALCA?
3- O governo brasileiro deve entregar uma parte de nosso território;  a base de Alcântra;  
para o controle militar dos Estados Unidos?

A resposta do povo brasileiro, dizendo não à ALCA diz não a muito mais que isso e acima de 
tudo, reclama por um governo mais afinado com seus anseios e mostra que Lula é a opção para dar 
um basta à entrega do Brasil ao Capital Estrangeiro.

O que Lula pensa sobre:
Consciência
Quando um homem não é corrupto, quando um homem só tem compromisso com a própria 
consciência, então, tudo fica mais fácil.
Energia
Nenhum país conseguiu se desenvolver sem investir em infra-estrutura. E, quando falo de infra-
estrutura, falo de estradas, de portos, de aeroportos, mas, principalmente, de energia. A energia é 
fundamental para a agricultura, para a indústria, para o turismo. No entanto, o governo federal quis 
privatizar Furnas. Ou seja: quis vender o que tem, em vez de construir o que falta. Felizmente, 
milhares de brasileiros e brasileiras disseram "não" à privatização de Furnas. Porque a questão não 
é privatizar. O que nós temos que fazer é estabelecer parcerias com a iniciativa privada, a fim de 
construir e oferecer infra-estrutura - e, assim, atrair investimentos estrangeiros.
Agricultura familiar
A agricultura familiar é importante por diversas razões. Primeiro, porque ela significa uma 
ocupação soberana do solo brasileiro. Segundo, pela geração de empregos. Terceiro, pela 
manutenção das pessoas em sua terra natal. Quarto, pela melhoria da qualidade dos alimentos 
produzidos. Quinto, pela preservação ambiental.
Agricultura
Algumas pessoas, no Brasil, costumam criar uma dualidade entre a agricultura familiar e a 
agricultura empresarial, mecanizada, de produção em escala, como se uma coisa excluísse a outra. 
Mas elas não se excluem. A agricultura familiar e a agricultura empresarial não são antagônicas 
entre si. São complementares. O Brasil, hoje, é o maior exportador mundial de suco de laranja. 
Entretanto, se cada brasileiro pudesse tomar, diariamente, um copo de suco de laranja, nós não 
teríamos uma gota de suco para exportar. E eu fico imaginando o seguinte: no dia em que o 
brasileiro puder comer carne, puder comer fruta, comer verdura, nós vamos ter que triplicar a 
nossa produção de alimentos. Por isso é que a agricultura familiar não é incompatível com a 
agricultura empresarial. O que nós temos que ter em conta é que o Brasil precisa de reservas em 
dólares - e que, portanto, precisa produzir para a exportação - e, ao mesmo tempo, pode duplicar o 
que produz, para atender ao mercado interno, de modo que o nosso povo possa comer as coisas 
que nós mesmos produzimos. E esta é a razão que me faz pensar que a agricultura familiar é um dos 
pólos da geração de empregos e da qualidade de vida para importantes parcelas do povo 
brasileiro.
Fome
Não faz sentido que, num país com tanta terra fértil como o Brasil, ainda exista tanta gente com 
fome. O Brasil é um país onde poderia faltar tudo, menos comida.
Povo brasileiro
Minha mãe dava um duro danado. Arrumava as camas, lavava as roupas, cozinhava, preparava 
comida pra gente vender na rua. E ainda tinha alegria. Isso é que era incrível: ainda tinha alegria, 
muita alegria. E foi viajando pelo Nordeste, na caravana da cidadania, que eu fui entender a alegria 
e o otimismo de minha mãe. Você conversa com um sertanejo, às vezes ele está até passando fome, 
há três dias sem comer, mas ele está com a cabeça erguida - e acha que tudo tem jeito, que tudo 
pode mudar. Eu fico impressionado. É uma espécie de profissão de fé. Uma profissão de fé na vida. 
Você pergunta pra ele “como é que é, companheiro, vamos melhorar?”. E ele responde: “Se Deus 
quiser, vamos melhorar. Tenho fé que vai melhorar”. Então, eu fico pensando: com um povo 
desses, é claro que esse país tem jeito. Eu estou convencido disso. Tenho a mais absoluta certeza de 
que, com um povo como é o povo brasileiro, a gente pode fazer do Brasil a nação com que a gente 
sempre sonhou.

Plebicito Nacional sobre a ALCA
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"Vamos mostrar que queremos eleger gente sincera, ética, que entende e participa da luta dos trabalhares e trabalhadoras de Goiás e de 
todo o Brasil”, disse a candidata ao governo do Estado pela Coligação Força do Cerrado, Marina Sant´Anna, aos 247 delegados que 
representaram 100 municípios goianos no VI Congresso Estadual dos Trabalhadores do Serviço Público Federal (Sintsep-GO), que se realizou 
em Caldas Novas. Todos os congressistas deixaram as atividades para reforçar a caminhada de Marina Sant´Anna, e da militância da 
Coligação (PT, PV, PC do B, PCB, PMN, PTN e PT do B), pelas ruas centrais de Caldas Novas. Por aproximadamente uma hora, o grande bloco 
de apoiadores de Lula e Marina caminhou pelas avenidas comerciais, apresentando também o candidato a senador Martiniano Cavalcante. 

A cada encontro nas calçadas das casas e nas lojas, Marina Sant´Anna falava às pessoas sobre a sua vontade de governar Goiás para 
implantar um novo projeto político, sustentável, com distribuição de renda, justiça social e respeito ao meio ambiente. A candidata alertou que, 
para mudar o rumo da política brasileira, será preciso eleger senadores comprometidos com as causas sociais, como Clélia Brandão e 
Martiniano Cavalcante. 

"Para facilitar o trabalho do Lula e o nosso, no governo de Goiás, também é necessário eleger os companheiros candidatos a deputado 
federal e estadual", lembrou Marina. Participaram do ato também os candidatos a deputado federal Rubens Otoni e Edson Pintor e os a 
deputado estadual Mauro Rubem, Tiãozinho e Arquivaldo Bites, todos do Partido dos Trabalhadores (PT).

Marina no VI Congresso do Sintsep-GO

Por que Lula?
Eis as respostas de alguns artistas e
intelectuais presentes no Encontro do Rio de Janeiro:

- Por três razões: a primeira é o Serra; a segunda, o Garotinho e a terceira, aquele 
nervosinho, o Ciro. (Leandro Konder, filósofo)
- Porque representa a ruptura, o novo, o povo. O que veio de baixo. (Leonardo 
Boff, teólogo)
- Porque Lula tem a verdade nos olhos e vai tirar o país do caos. (Mozart Noronha, 
pastor)
- É um contraponto aos doutores da Sorbonne que quebraram o Brasil, 
estrangularam a pesquisa e o ensino público. (Marcus Barros, diretor do INPA)
- Lula está na sua melhor fase. Me dá esperança, paz e certeza. (Carla Camurati, 
cineasta)
- É o mais preparado porque se formou pela universidade chamada Brasil (José 
Leite Lopes, físico)
- É hora de ajudar o povo sofrido. Nunca votei nele, mas agora é Lula.Vamos lá! 
(Zeca Pagodinho, sambista)
- Porque fui mal acostumado: cresci em Porto Alegre, na ótima administração do 
PT. - Aprendi o que é cidadania. Quero o mesmo para todo o país. (Yamandu 
Costa, violonista)
- Para colocar no poder um filho do povo. (Ariano Suassuna, escritor - por escrito)
Lula tem idéias e propostas que se identificam com nossa trajetória de vida. 
(Celso Furtado, economista)



Lideranças políticas e sindicais,
além de companheiros da base,

ajudaram a dirigir esse CongressoNas votações a expressão
democrática da vontade

da maioria

Além de velhos companheiros
de luta, esse foi um encontro também,
de grandes amigos

A participação de delegados e de
observadores no VI Congresso
bateu todos os recordes

SINTSEP-GO 13 anos 4.

VI Congresso do Sintsep-GO 

convencidos de que unidos podem fazer a própria história!
A exposição de parlamentares como Rubens Ottoni e Aldo 

Arantes ajudaram a ter uma compreensão melhor de como as coisas 
são encaminhadas dentro das instâncias que pretendem representar 
a sociedade brasileira. Não dá mais para eleger qualquer um. Temos 
que ser dignamente representados. Foi, por isso mesmo, importante 
ouvir as propostas de nossos companheiros de luta e de categoria 
que se colocaram como candidatos. Para deputado federal o José 
Genuíno e o Arquivaldo Bittes e o Tiãozinho a deputados estaduais. 
Legítimos pretendentes ao cargo, eles disputam não a partir de uma 
análise de fora, mas como integrantes do processo do qual fazem 
parte e entendem muito bem, tanto como base, quanto como 
lideranças tarimbadas na luta.

A companheira Marina Santa'Anna, candidata a Governadora 
do Estado de Goiás, coroou o VI Congresso com a sua presença e 
puxou a companheirada para as ruas de Caldas Novas numa 
caminhada eloqüente, mostrando ao povo a que viemos e que luta é 
a nossa.

Juntos na caminhada, vários candidatos o professor Bianor, o 
Edsom Pintor, o Rubens Oltoni, Mauro Rubens e o senadorável 
Martiniano.

A professora Clélia marcou com a sua presença e fala a abertura 
do Congresso e o Deputado federal Aldo Arantes, também 
candidato a reeleição, fechou o último dia com uma fala 
esclarecedora e entusiasmante.

Assuntos os mais variados fizeram parte da pauta do VI 
Congresso, Plano de Cargos e Salários, Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Eleições 2002, Pauta de Reivindicações dos Funcionários 
Públicos Federais, Tese da Direção do Sintsep/GO e duas cartas, 
uma aos candidatos à Presidência da República e outra à população 
em geral.

Nessa edição do Jornal do Sintsep/GO você encontrará, na 
íntegra ou de forma resumida, todo o material produzido no VI 
Congresso.

O VI Congresso terminou com o desafio de que comecemos a 
luta que tornará o nosso sonho realidade concreta, cuja batalha 
decisiva se dá agora, aos 6 de outubro. Chamando a todos os 
funcionários públicos federais de Goiás a que votem em Lula para 
Presidente da República e em Marina para Governadora, o VI 
Congresso do Sintsep/GO é um sinal de que: A luta se alimenta de 
Esperança!

A combinação de exercício democrático com articulação política 
e educação acontecida no VI Congresso do Sintsep/Go foi 
espetacular! Do começo ao fim foi sendo construído um espaço de 
crescimento sem precedentes.

Alguns eventos são o que são, não rendem mais que as atividades 
desenvolvidas dentro de sua agenda. Outros eventos acabam por 
desconstruir e fazem um movimento de retrocesso.

O VI Congresso do Sintsep, pelo contrário, extrapolou os limites 
de tempo e de espaço desdobrando-se em sementes que 
continuarão a brotar e a produzir frutos na história do sindicato e 
também na vida político partidária do Estado de Goiás. De forma 
moderna e holística o Sintsep não só lidou de forma séria e 
profissional com as questões da categoria como também, tratou dos 
aspectos políticos maiores onde se inserem as particularidades da 
luta dos funcionários públicos federais.

Aberto no dia 27 de agosto ao som do Hino Nacional, seguido da 
falações de diversos companheiros da direção local e nacional, de 
autoridades, entre elas o Prefeito da Cidade de Caldas Novas e 
abrilhantado por uma apresentação do grupo Pérola Negra, o VI 
Congresso entrou nos dois dias seguintes em diversos temas da 
maior urgência para o nosso povo.

As apresentações dos dirigentes da  CONDSEF e de seu assessor, 
o Eduardo, foram extremamente convincentes. Não só foi mostrado 
com clareza que o serviço público brasileiro sofreu o maior ataque de 
sua história nesses oito anos de FHC, como também que existe uma 
outra via possível e à mão. Sob a bandeira do neoliberalismo 
globalizante do domínio norte-americano, a privatização do Estado 
tem sido feita a toque de caixa. Isso é fruto de uma visão política 
muito clara e com endereço certo, a tomada de todos os poderes e 
espaços pelo capital internacional. Para contrapor-se  a essa visão, só 
outra mais forte do que ela por natureza, porque a favor da vida e 
organizadora do que a favorece. Em todas as falas, das técnicas às 
políticas saltou aos olhos qual é essa via que está à mão. O voto 
consciente em seis de outubro é a ação decisiva que pode mudar os 
rumos desse País.

Vários companheiros testemunharam durante o andamento do 
Congresso que haviam mudado radicalmente de posição durante o 
mesmo, que agora sim, sabiam sem sombra de dúvida, em quem 
votar e porquê!

A mobilização que se  formou em Caldas Novas continuará 
através dos delegados e observadores, que voltam às bases 

A direção da CONDSEF e a do Sindsep-GO
fizeram-se bem representadas em todas as mesas
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Ao vivo e à cores 

O companheiro Sargento doma o bicho, como
queremos domar esse governo explorador!
Lula nele!

O companheiro Edon João da Silva é um artista afinado
com o Cerrado Goiano, de raízes e tocos ele retira formas
que fizeram sucesso até na Europa.

O Grupo Pérola Negra, através da arte, fala
com eloqüência do sofrimento e discriminação
sofridos pelo povo afro-descendente no Brasil

Política transformadora 
O companheiro Elisio Joaquim de Vasconcelos,
do IBGE de Goiatuba, emocionou a companheirada
falando de como havia mudado o voto a partir das
discussões do Congresso. Agora é Lula e não abre!

Marlúcia dos Santos Uchôa da FNS de Morrinhos,
companheira de luta, também deu o seu testemunho

de como agora vota no Lula e pela sua eleição
há de trabalhar.

Jovem, dinâmico, bom
de luta e companheiro,

o Tiãozinho é nosso
candidato a Deputado
Estadual. Elegendo-o,
estaremos abrindo um
espaço importante na

Assembléia Legislativa.

Aldo Arantes (filiado
ao Sintsep-GO) é parte

da história da democracia
brasileira, autêntico,

nota 10 como Deputado
Federal, ele precisa de

nosso voto para
continuar na linha de
frente a nosso favor.

O companheiro Arquivaldo é liderança
 de destaque tanto no movimento

sindical como no PT goiano. Ele
apresenta a sua candidatura a

Deputado Estadual.

A professora Clélia e o
companheiro Martiniano
são os candidatos dos
trabalhadores e das
trabalhadoras goianos
ao Senado Federal.
Votar neles é decidir pelo
fortalecimento de
nossa causa.

O companheiro José Genuíno, servidor
público federal aposentado, mais de
80 anos de idade e engajado como

poucos na luta, é um dos nossos
candidatos a Deputado Federal. 

Nossos candidatos 
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Tese da Direção
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Introdução
Impossível não reagir ao contexto onde estamos inseridos. Todas 

as pessoas reagem e grupos de interesse são formados. Até a 
“neutralidade” é uma reação, talvez a mais radical de todas.

Como cidadãos e cidadãs, classe trabalhadora e servidores 
públicos, nós reagimos. Muitas vezes, contudo, essa reação é 
desconectada, imediatista e individualista. No final do processo, 
quando a pessoa sente no bolso o vazio, fruto de um buraco que nele 
vem sendo feito a prestações, ela dá voz à sua frustração.

A organização de classe visa coordenar e informar essa reação 
para que ela não seja apenas um gemido solitário e ineficaz, mas um 
poderoso grito de ação.

Instrumentos como um congresso de categoria e as teses nele 
apresentadas visam trabalhar a visão coletiva para que ela possa ser 
coerente e potencializadora de uma ação eficaz.

Conjuntura
Em um mundo empurrado para uma “globalização” do capital, 

onde os mercados nacionais crescem ou quebram de acordo com a 
sua capacidade de adaptação aos critérios dos órgãos internacionais 
a classe trabalhadora ouve o discurso do fim das ideologias. As “leis 
do mercado” definem o rumo das políticas. Estar inserido no mundo 
globalizado é a regra maior. Fala-se, ainda, no fim do trabalho 
estruturado. A informatização fornece o argumento maior para o 
desmonte do trabalho como direito da pessoa. A máquina cria o 
“Maravilhoso Mundo Novo” previsto pelo escritor George Orwell, 
onde tudo é controlado em laboratório e visando um fim gerenciado 
por uma mente científica.

No Brasil, vivemos sob o reino do FHC, vivemos o auge do 
domínio neoliberal. Oito anos de desmonte do Estado, privatização 
do bem público, achatamento dos salários, submissão ao receituário 
do FMI, retirada dos direitos trabalhistas e empobrecimento de uma 
parcela significativa da população.

O funcionalismo público federal tem sido sistematicamente 
desmoralizado nesse processo. Antes visto com grande respeito e 
apreço, agora o funcionário público é tido como o bode expiatório 
de todas as mazelas do governo.

Mais de 50 direitos do funcionalismo público federal foram 
suprimidos durante os oito anos de FHC. O salário, sem reajuste, 
vem perdendo o seu  valor. A “reestruturação” dos órgãos é de fato 
um passo rumo à extinção dos serviços ou mesmo a sua 
privatização.

Enquanto, 70% da receita vai para pagar a dívida externa, cortes 
radicais são feitos no financiamento dos projetos sociais. Isso, 
embora o Brasil ainda tenha 19 milhões de analfabetos e 12 milhões 
de desempregados.

Essa visão financista, orientada pelo FMI, conta como 
secundário o serviço público. ONGs substituem o governo e o 
serviço voluntário é incentivado para preencher o vácuo deixado 
pela ausência do Estado, o qual cobra impostos para supostamente 
servir a sociedade e dá-lhe um calote tremendo ao priorizar o 
“pagamento” da dívida externa.

Agora mesmo, o sistema financeiro enlouquece, a especulação 
eleva o dólar e o FMI injeta mais 30 bilhões para maquiar a trágica 
situação do Brasil. O fim do governo FHC mal agüenta a farsa que 
criou, a verdade do caos político/financeiro vaza por todos os lados 
na forma de revelações de corrupção, erros, fraquezas e colapso 
econômico.

O voto, instrumento máximo de cidadania, mais uma vez pode 
perpetuar esse descalabro. Terá o povo brasileiro a consciência 
necessária para tomar posse do poder que tem para mudar a 
situação? Queremos acreditar que sim e apostar que é chegado o 
momento de virar a página de nossa história para um salto de 
qualidade, quando o povo há de ser dono de seu destino e agente 
eficaz na realização de seus sonhos. As urnas estão aí, prontas para 
marcar a mudança que todos queremos. 
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Sindicalismo
Dentro desse contexto de imposição do modelo 

político/econômico neoliberal o sindicalismo tem sido desafiado a 
mudar a sua prática. Mudanças sempre tencionam. A dificuldade na 
revisão de algumas posições é natural e por ser um instrumento 
popular de luta, o sindicato não pode mudar de cima para baixo, 
antes, qualquer alteração deve ser fruto de um debate amadurecido 
e aberto.

Uma reação dos sindicatos tem fortalecido os mesmos e elevado 
a consciência dos trabalhadores. A educação política da base e um 
maior envolvimento seu na vida do sindicato têm sinalizado um 
despertamento positivo dos trabalhadores.

A nossa confederação, a CONDSEF, tem discutido posições de 
reação e de proposição interessantes.

Algumas dessas posições merecem ser mencionadas:
- Contra o sindicalismo de Estado e em defesa da liberdade, 

pelo fim das leis que determinam a forma de organização sindical.
- Pelo rompimento das corporações e pela construção do 

serviço público.
- Contra os sindicatos orgânicos, em defesa da unidade e da 

democracia, na defesa dos sindicatos gerais e da manutenção de 
sua autonomia.

- Em defesa de um movimento sindical crítico, de luta e 
combativo, pela luta de massas, das greves e da formação.

A Condsef e a Cut são unânimes em afirmar que a luta que 
fazemos deve ser:

- pelo fim da exploração de um ser humano pelo outro, 
- pela integridade do meio ambiente,
- pela democracia,
- pela democratização dos meios de comunicação,
- pela soberania do povo brasileiro,
- pela globalização dos recursos e do conhecimento mundiais,
- pelo fim do desemprego,
- pelo direito de organização dos trabalhadores,
- por um serviço público gratuito e de qualidade,
- por relações de gênero justas;
- pelo fim do racismo,
- pelo fim do trabalho escravo,
- pelo fim da exploração do trabalho infantil;
- pelo direito dos povos nativos do Brasil (os indígenas) à terra e 
à manutenção - de sua cultura,
- pelas reformas agrária e urbana,
- pelo fim da corrupção,
- pelo combate integral, não apenas punitivo, à violência,
- pelo respeito aos aposentados e pensionistas e seus direitos de 
aposentadoria e qualidade de vida,
- por um sistema de saúde público gratuito e de qualidade,
- por uma escola pública gratuita e democrática e
- por uma política partidária limpa e democrática.
O Sintsep comunga com esses objetivos e faz deles a sua agenda 

de trabalho.
Essa direção tem modernizado a sede do sindicato e 

desenvolvido meios eficazes de comunicação e de diálogo com a 
base e a sociedade em geral, exemplos disso são a nova cara do 
jornal do sindicato e a reconstrução de seu Site na Internet. O 
departamento jurídico do sindicato foi reformado de modo a 
agilizar o andamento dos processos.

Nessa eleição o Sintsep apóia em igualdade de condições os 
candidatos da base e os que melhor representam a luta da classe 
trabalhadora.

Queremos, acima de tudo, fazer do Sintsep um instrumento de 
afirmação e de defesa da vida, que trabalhando por uma categoria 
tão importante, como a dos servidores públicos, faz a sua parte na 
construção de um mundo melhor.

Assinam:
A direção do Sintsep-GO e os delegados e observadores do VI 

Congresso em Caldas Novas - GO
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Foto do Seminário sobre a extinção da Funasa

SINTSEP-GO 13 anos 7.

companheiro Luis Inácio Lula da Silva à Presidência da 
República.

Cremos que essa candidatura sintetiza os nossos anseios, 
apresenta uma proposta de governo coerente, representa bem os 
interesses maiores da Nação e significa uma ruptura com esse 
malévolo sistema neoliberal que tem sugado o nosso sangue.

Cerramos fileiras ao redor da candidatura do companheiro Lula, 
vendo nele um dos nossos, experimentado na luta e capacitado para 
lidar com os grandes desafios que topará pela frente. Está claro que 
nenhum governo central trará uma solução milagrosa para males 
com 500 anos de raízes no chão. Sabemos, contudo, que é preciso 
dar o primeiro passo nesse sentido e o faremos nessa eleição. 
Conseqüentemente apoiamos localmente os que fazem parte da 
mesma proposta de governo do Lula, no caso, a candidatura de 
Marina Sant'Anna para governadora de Goiás, e os candidatos ao 
Senado, à Câmara dos Deputados e à Assembléia Legislativa que se 
afinam com a luta do povo. 

O VI Congresso lidou também com as questões internas da vida 
do Sintsep/GO e aprovou a atuação da atual diretoria, aplaudindo 
as mudanças no funcionamento e estrutura de nosso sindicato.

Uma participação maior da base, formação política e humana 
para os filiados, a inserção do Sintsep na luta maior de nosso povo, 
usando para isso a Condsef e a Cut, é o que queremos reforçar 
cotidianamente na vida do sindicato.

A participação de lideranças em nosso Congresso, representando 
a administração popular de Goiânia, a Cut, a Condsef, a oposição 
no Parlamento, o MST e outros, em muito engrandeceu e qualificou 
o nosso encontro. As falas de cada um, acompanhadas das reações 
dos participantes, ajudaram a clarear o rumo que queremos seguir.

O apoio e a participação da direção do Sintsep fizeram possível 
esse Congresso.

A presença, contudo, que fez toda a diferença é a de cada um dos 
delegados e das delegadas de base, representantes legítimos de 
nossa categoria e que, de perto e de longe, vieram fazer esse 
importante instrumento de luta, o nosso VI Congresso.

Agradecemos a participação especial de todos os palestrantes, 
autoridades, delegados e observadores.  

Desse Congresso saímos maiores e mais fortes, prontos para o 
embate e acima de tudo, para a construção do País que queremos 
para nós e para nossos descendentes.

A esperança vence com certeza e ela é inteira nossa, porque 
legítima a nossa luta e válida a nossa busca por uma sociedade justa 
para todos.

Delegados, diretoria e observadores, participantes do VI 
Congresso do Sintsep-GO (27, 28 e 29/08/2002  Hotel Jalim, 

Carta do VI Congresso do
Sintsep-GO aos Candidatos
à Presidência da Repúblicada

nesses últimos anos, vemos a queda nas condições de trabalho e a 
conseqüente baixa na qualidade do serviço prestado, assistimos à 
desmoralização do servidor através dos “enxugamentos” e 
“reestruturações” e a vilipendiação dos aposentados e pensionistas nos 
assusta a todos.

Junto com a Condsef o Sintsep propõe  a seguinte pauta de 
reivindicações, chamando cada candidato a olhar mais de perto a nossa 
situação. Convidamos também a sociedade em geral a tomar como sua a 
nossa causa, pois toda a sociedade é afetada pelo que nos afeta, sentindo 
no serviço que lhe é prestado a situação de nossa categoria.

Aqui, resumidamente, em 13 pontos, nossas demandas:
1. Abertura Imediata de Negociação  Foram 8 anos sem 

negociação. FHC nos seus dois governos se negou a receber e negociar 
com os servidores. É necessário reabrir o processo de negociação geral. 

2. Instituição do Acordo Coletivo  O Serviço Público no Brasil é 
um dos únicos que não conta com o Acordo Coletivo. Somos 
trabalhadores, organizados em entidades classistas e como tais devemos 
ser vistos. Portanto, esperamos que seja instaurado o Acordo Coletivo e 
respeitado as representações dos trabalhadores no Serviço Público.

3. Retomada dos Órgãos Extintos  Vários órgãos foram extintos 
durante os Governos de Collor e FHC. LBA, SUDENE, SUDAM, DNER, 
DEMECs e vários outros. Queremos a garantia da rediscussão sobre a 

Carta do VI Congresso
do Sintsep-GO

A esperança teima sempre em tecer caminhos novos, em refazer 
os velhos e em inventar novas estratégias a favor da vida.

A reunião talvez seja um dos mais velhos instrumentos usados 
pela humanidade na organização de seus interesses. Mais uma vez 
resgatamos esse recurso e estamos aqui reunidos, servidoras e 
servidores públicos federais do Estado de Goiás. A nossa agenda 
tem o mesmo tema antigo, embora, mais atual do que nunca, a 
defesa do direito à vida com qualidade e equidade para todos.

Em Caldas Novas discutimos a macro política globalizante que 
vem sendo implementada pela ideologia neoliberal e a renegamos 
com ênfase, comprometendo-nos coletivamente a lutarmos contra a 
mesma. Envolvendo-nos diretamente, a ALCA, ameaça a nossa 
soberania nacional e a própria existência do Estado Brasileiro. O 
serviço público vem sendo sistematicamente desmontado como 
parte da estratégia da privatização do Estado. Como resultado de 
toda essa política que tem como idealizador e maior beneficiário os 
E. U. A, a já secularmente crônica concentração de renda no Brasil 
agravou-se tremendamente. Epidemias consideradas vencidas 
voltaram com tudo. A Previdência Social está quebrada e ousam 
culpar por isso os trabalhadores aposentados. Os salários que nunca 
foram lá essas coisas foram estrangulados e perderam o seu poder de 
compra. A violência sistêmica criou um poder paralelo que 
transformou os estados mais ricos do Brasil em verdadeiras 
Colômbias. A máquina repressora do Estado está terminalmente 
defasada e contaminada. A terra continua concentrada e mal usada. 
O governo FHC foi um dos mais perversos e indiferentes ao 
sofrimento do povo brasileiro, retirando dos trabalhadores 
diretamente sob a sua tutela mais de 50 direitos, congelando 
salários, destratando os aposentados e pensionistas e vendendo o 
Brasil ao capital estrangeiro.

O povo brasileiro diz, com a força que lhe sobra, um basta 
definitivo. Resta-lhe ainda a capacidade de se indignar, de tomar nas 
mãos o seu destino. Esse povo há de fazer isso agora, nessas eleições 
que se aproximam, há de usar esse instrumento poderoso do voto e 
com ele resgatar a sua dignidade. A historia é escrita por nós e o voto 
é a caneta mais eficaz nesse exercício.

Como Congresso dos trabalhadores e trabalhadoras no serviço 
publico federal do Estado de Goiás, depois de amplo e bem 
informado debate, após analisar a conjuntura nacional e a situação 
de nossa categoria nesse contexto, entende que tem a inadiável 
obrigação moral de juntar-se a outras forças populares do País e à 
Central Única dos Trabalhadores no apoio à candidatura do 

A democracia não se resume às eleições, ela se desdobra na 
capacitação individual e coletiva para o seu exercício e usufruto. Um 
projeto de governo comprometido com toda a população é essencial. A 
capacidade de manter o diálogo aberto é condição básica para a 
democracia. Tendo tudo isso em mente sentimos, enquanto trabalhadores 
e trabalhadoras do serviço público federal de Goiás, a obrigação de dizer 
claramente o que nesse projeto maior nos interessa mais de perto. Na carta 
do VI Congresso já deixamos claro que nos comprometemos, sem 
reservas, com as grandes questões políticas e sociais do País. A cada 
candidato, queremos, também, explicitar a nossa pauta de reivindicações.

Como entidade sindical, o Sintsep está inserido no que há de mais 
interior à dinâmica política do Brasil, a formação da consciência coletiva e 
a organização do trabalho. Ninguém, mais que nós, pode opinar com 
conhecimento e razão sobre a situação do serviço público e do trabalhador 
nessa área. Sabemos do aperto que cada família da categoria tem passado 
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