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Na pele, no sangue e no coração está a sensação de que agora sim, o Brasil é 
nosso! Mais do que pelo discurso e sim pela identidade comum, sabemos que a 
Esperança lembrou-se de nós. O sonho tomou substância e é nosso para ser 
realizado! Quinhentos anos de caminhada agora têm um mapa e conhecem um 
rumo. Tudo isso nasceu de milhões de consciências, de agora e da soma das de 
séculos passados, que através do voto manifestaram o seu desejo de tomar posse 
do que é seu, de sua terra mãe, o Brasil. Um nome encarna esse grande 
acontecimento, o do companheiro Luis Inácio Lula da Silva, presidente eleito do 
Brasil.

Ninguém mais que o Lula soma em si as qualidades biográficas que 
representam a maioria absoluta do povo brasileiro. Sua origem, trajetória e 
realizações testificam de seu preparo para o cargo como nosso legítimo 
representante!

Seria exagerado esse entusiasmo, demais essa certeza?!
Claro que não! Apenas clareza de visão!
Certo que não esperamos um milagre, nem que cinco centenas de anos de 

exploração e domínio sejam reparados por quatro anos de governo. Não nos 
iludimos com as dificuldades e nem com o tamanho e o poderio de nossos inimigos! 
Essas constatações, contudo, só nos desafiam à luta, à união e ao trabalho conjunto 
pelas conquistas que tanto almejamos. Somos mais em número, em força real e 
acima de tudo, estamos do lado certo, a nosso favor estão todas as forças positivas 
do Universo!

Desistir ou desanimar diante das dificuldades que vislumbramos avante seria o 
mesmo que, ao nascer uma criança, que naturalmente não anda, não fala e é mais 
suscetível à doenças, concluirmos que o melhor é que morra.

É criança?! Sim, mas nela toda a beleza e a força de um futuro magnífico, 
bastando para isso que lhe propiciemos as condições e meios necessários!

É frágil a semente? Então, não vale à pena plantá-la?!
Não é isso que nos ensina a natureza. A maior força da vida está sempre na sua 

aparente fraqueza, pois isso chama e reúne os cuidados necessários para que ela se 

faça inteira e plena.
Muito sabiamente o Lula chama para o diálogo, o entendimento nacional. 

Respondendo a esse apelo, nós vamos conversar sempre, nunca desistindo, sempre 
crendo e saindo com ele em busca de soluções.

Especialmente para o funcionalismo público federal vale um apelo para que 
sejamos firmes em nossas reivindicações, mas pacientes na construção das 
alternativas que precisamos encontrar para a solução de nossos problemas.

Agora o governo é nosso, nós estamos no poder. Encontramos o País em crise e 
num cenário internacional não muito favorável. Sabemos que sérios ajustes 
políticos e econômicos têm que ser feitos a curto e a longo prazo. Temos ciência de 
que lidamos com limites muito reais como um orçamento e uma legislação que não 
podem ser mudados pelo executivo sem uma longa e penosa negociação.

Qual a diferença, então, entre o governo FHC e o futuro governo Lula? Ambos 
não falam das mesmas dificuldades e circunstâncias?

Abissal a diferença! Primeiro e maior que todas, governo de quem para quem! 
Aquele era o governo da elite para a elite, esse o do povo para o povo! Depois, a 
vontade, aquele queria desmontar o Estado para  entregá-lo barato ao mercado 
financeiro privado, o governo Lula quer o Estado fortalecido como instrumento de 
transformação da sociedade! Por fim, as dificuldades identificadas tanto pelo FHC 
quanto por Lula são as criadas pelo modelo de governo neoliberal, que agora não 
mais existe.

O caminho da construção do Brasil pátria amada, mãe de todos os brasileiros e 
brasileiras, pode ser longo e árduo, mas o primeiro passo já foi dado, com a firmeza 
de milhões que marcham, certos do que querem e de como querem! Olhos fixos no 
horizonte, não haveremos de perder o rumo e nem de fraquejar!

Agora é festa, é encher a alma com a certeza da vitória e abraçar com emoção a 
conquista de nosso próprio destino!

Agora somos donos do Brasil, o que faremos com ele é decisão nossa e 
haveremos de acertar!

Nessa certeza o Sintsep quer ser parceiro de primeira linha!

Washington Post entrevista Lula
O preparo de Lula para mudar o
Brasil é reconhecido na entrevista de
um dos mais importantes jornais
do Planeta. 
Pág. 4

Prêmio Desempenho Funcional
Serviço público com qualidade
é o que queremos e o que fazemos
como esse prêmio demonstra
Pág. 3

Resposta de Lula
Os servidores públicos
federais reinvindicaram
e o Lula responde com
um compromisso
de 13 pontos 
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Reajuste Salarial
Seria ele resultado de
uma imposição
orçamentária? Veja a
discussão sobre
o assunto
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3,17%
Saiba em que pé
está essa questão.
Iinformes e
orientações
para cada caso.
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Editorial
Essa edição do Jornal do Sintsep-GO é, como não 

podia deixar de ser, celebrativa. Festejamos uma 
vitória inédita e não só isso, mas a oportunidade de 
finalmente tomarmos em nossas mãos o comando do 
Brasil. Conquistamos o poder, não apenas como 
autoridade, mas como ocasião de fazer acontecer o 
sonho de justiça e dignidade para todo o povo 
brasileiro. Esse sonho é o motivo de todas as nossas 
lutas, a razão de nossa existência como entidade de 
classe. As nossas conquistas pontuais apenas 
apontam para esse objetivo maior.

Lula, nosso representante, povo, pobre, líder 
sindical e lutador recebeu o mandato grandioso de 
tomar a frente. Presidente do Brasil, pela primeira vez 
na historia, feito de forma livre e soberana pela 
vontade popular. De candidato a presidente eleito ele 
foi feito pelo povo. Nenhuma elite o apontou, nenhum 
grupo de interesses o vendeu. Apesar das mentiras, do 
“medo” de alguns e da “certeza” de que tudo se 
ajeitaria como antes, com o povo apenas 
referendando a escolha dos que “sabem” do que o 
País precisa e “estão preparados” para fazer o serviço, 
a maioria absoluta do povo deu a sua resposta de 
libertação votando no Lula.

Esse jornal celebra isso com artigos que falam do 
contexto desse evento histórico, das possibilidades e 
do potencial desse novo governo e ainda, dá informe 
de interesse de nossa categoria.

Celebre conosco! Faça festa!
Acima de tudo, assuma a responsabilidade de 

fazer acontecer o sonho de um Brasil para todos!

A luta dos trabalhadores novamente 
apresentou resultados. Pela via administrativa, 
após várias negociações, foi publicado o 
reajuste da indenização de campo (art. 16 da lei 
8.216, de 13 de agosto de 1991) para os 
servidores da FUNASA. A portaria 406, de 2 de 
outubro de 2002, de autoria do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 
reajustou o valor da indenização de R$17,46 
para R$26,85, e o que é melhor: retroativo a 1º 
de agosto de 2002. O novo valor já será 
computado no próximo pagamento  referente a 
outubro  que sai em novembro.

Notas
Sai reajuste da indenização
de campo da FUNASA

Presidente do SINTSEP 

Expediente

Editado sob responsabilidade Diretoria Executiva:
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Araújo (Receita Federal); Sec. Impresa: Juarez C. Albuquerque 
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A partir deste final de semana, o 
consumidor começa a pagar mais caro pela 
gasolina e pelo gás de cozinha. O óleo diesel e 
o querosene de aviação também serão 
reajustados, o que deve afetar o preço das 
passagens aéreas e rodoviárias. Os motivos 
alegados pela estatal para justificar o 
aumento são a alta do dólar e dos preços 
internacionais do petróleo. "O governo 
esperou passar as eleições para anunciar o 
reajuste", disse o secretário geral do PT, Luís 
Dulci, relatando a preocupação do presidente 
eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com a 
pressão que os reajustes devem exercer sobre 
a inflação.

A Petrobras anunciou hoje um reajuste de 
12,09% no preço da gasolina nas refinarias e 
calcula que o repasse para o consumidor 
deva atingir os 9%, mas deve chegar a 12%, 
devido ao reajuste do álcool. Embora o 
aumento esteja previsto para a próxima 
segunda-feira, dia 4, os postos dizem que não 
vão esperar até lá para aplicar o aumento. O 
reajuste aplicado para as refinarias não é 
integralmente repassado para o consumidor, 
pois o álcool representa 25% da composição 
da gasolina vendida nos postos. 

A Petrobras também aumentou o preço 
do gás de cozinha (GLP). O reajuste do 
botijão de 13 quilos para o consumidor deve 
ser de 12%, e entra em vigor a partir de terça-
feira, dia 5. 

A alta afetou também o óleo diesel, que 
será reajustado em 17% para o consumidor a 
partir de segunda-feira.

Governo deixou passar eleições
para reajustar gasolina

No dia 22 de novembro agora o Sintsep-
GO realizará uma Plenária Estatutária no Hotel 
Karajás, Goiânia, Goiás.

A Plenária terá como pauta: Conjuntura, 
Eleições e Informes.

As plenárias são um fórum privilegiado de 
construção da democracia interna do Sintsep-
GO, fornecem uma oportunidade de formação 
política e consolidam a unidade da base que ali 
se faz representar, diretamente, pelos seus 
delegados.

Vamos participar, zelando pela qualidade 
de nosso sindicato e fazendo a nossa luta 
avançar.

Atenção - Plenária Estatutária

Vamos subir a rampa do Planalto como 
donos da casa!

O Sintsep-GO está organizando uma 
caravana para Brasília no dia primeiro de 
janeiro de 2003.

Vamos assistir à posse do Presidente Luis 
Inácio Lula da Silva.

Quando ele subir a rampa do Planalto, todo 
o povo brasileiro estará ali representado e 
aquele palácio, enfim, será a casa de todos nós!

Não perca esse evento histórico.
Ligue para o Sintsep-GO (62.213-2000) e 

deixe o seu nome para participar da caravana.

Caravana da Posse

III Fórum Social Mundial
Lançamento do Fórum

No dia 23 de setembro foi realizado o ato de lançamento do III Fórum Social Mundial em Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul. Estão, portanto, abertas as inscrições. Para se inscrever as entidades 
devem acessar o seguinte endereço na Internet http://www.forumsocialmundial.org.br e clicar em 
inscrições. Nesse link devem ser inseridas as informações necessárias sobre a entidade com o 
número de delegados pretendidos.
A CONDSEF no Fórum Social Mundial

Pretendemos uma ação mais qualificada. Nesse sentido, estamos trabalhando para unificar as 
atividades de todas nossas entidades filiadas em uma grande conferência. Portanto, orientamos 
nossas entidades que inscrevam oficinas no III Fórum Social Mundial. Pretendemos fazer uma 
Conferência final sobre Serviço Público e todos os aspectos que envolvem este tema. Para tanto, se 
faz necessário que as oficinas das entidades filiadas sejam sobre temas específicos ou elementos 
que compõem o tema geral. Chamamos de temas específicos questões como educação, cultura, 
meio ambiente, trabalho, reforma agrária, etc. Chamamos de aspectos que envolvem os temas 
gerais: privatizações; planos de carreira; acordo coletivo; etc.
Organizando as atividades

Para organizar as atividades solicitamos nossas filiadas que enviem para à CONDSEF por meio 
do seu e-mail condsef@uol.com.br as seguintes informações:
a) quantos delegados inscreverão no III Fórum Social Mundial;
b) tema da oficina do III Fórum Social Mundial;
c) palestrantes da oficina;
d) bibliografia utilizada (se houver).

Direção da CONDSEF

O site do Sintsep-GO está em 
reconstrução para melhor servi-lo. A partir de 
janeiro de 2003 ele terá uma nova cara, será 
mais interativo e com informações 
atualizadas. Tudo isso está sendo feito para o 
fortalecimento da luta dos Servidores 
Públicos Federais de Goiás.

Novo Site



Foto do Seminário sobre a extinção da Funasa

O custo da cesta básica na capital goiana, onde a pesquisa é 
realizado através de contrato de prestação de serviços entre o DIEESE e 
a Prefeitura Municipal de Goiânia, foi de R$ 121,04, em outubro, com 
alta de 3,47%.  Em 2002, a variação acumulada atinge 14,02%, 
enquanto nos últimos doze meses chega a 17, 48%, percentual superior 
ao reajuste concedido, em abril, ao salário mínimo.

Entre os treze produtos acompanhados pela pesquisa, dez tiveram 
aumento em outubro. Outros três apresentaram redução no preço. As 
maiores elevações foram apuradas para açúcar (37,29%%), farinha de 
trigo (20,90%), óleo de soja (14,43%), manteiga (13,82%), pão 
(10,82%), arroz (8,26%), café (4,62%) leite (3,33%), carne (1,79%) e 
banana (1,19%). Caíram os preços da batata (-13,86%), do tomate (-
10,91%), e do feijão (-1,45%).

A jornada necessária para que o trabalhador goianiense 
remunerado pelo salário mínimo adquirisse, em outubro, o conjunto de 
produtos básicos, correspondeu a 133 horas e 09 minutos. Em 
setembro, a jornada era um pouco inferior, 128 horas e 41 minutos e, 
em outubro de 2001, ficava em 125 horas e 56 minutos.

Comparação com resultado semelhante pode ser feita levando em 
consideração o salário mínimo líquido e o custo da cesta. Em outubro, o 
custo da cesta representou 65,53% do mínimo. Em setembro, 
correspondia a 63,34% e em outubro de 2001 ficava em 57,24%.

Essa alta aconteceu em 14 capitais do País. Infelizmente isso é parte 
da batata quente que o FHC deixa para o novo governo, junto com essa 
alta vem o aumento do preço dos combustíveis.

Alta da Cesta Básica

Prêmio Desempenho
Funcional

O Ministério da Fazenda instituiu 
nacionalmente, em âmbito interno, a 
premiação dos servidores que ao longo do 
exercício se destacaram no desempenho das 
suas atividades, sendo condecorados com o 
título de “Desempenho Funcional”, tendo 
criado ainda os prêmios “Jubileu de Prata” 
para os servidores que completaram 25 anos 
de serviço e o prêmio “Relevantes Serviços 
Prestados” para aqueles que se aposentaram 
durante o ano.

A entrega da premiação ocorreu no dia 30/10/2002 no Auditório do 
Ministério da Agricultura, antecedida pela apresentação de uma vídeo-
conferência transmitida diretamente do Auditório da ESAF em Brasília 
para todo o Brasil, apresentando a entrega da premiação feita pelas 
autoridades dos órgãos que compõem o Ministério da Fazenda.

Os diversos órgãos do Ministério da Fazenda no estado de Goiás 
tiveram seus servidores contemplados com a premiação acima e entre 
os premiados com o “Desempenho Funcional”, está o nosso 
companheiro, um dos fundadores do Sintsep-GO, ex-dirigente da CUT 
em Goiás, Técnico em Contabilidade em exercício na Procuradoria da 
Fazenda Nacional em Goiás, Adilson Machado. Essa premiação vem 
provar que é possível desempenhar uma luta constante em defesa dos 
servidores e de um serviço público de qualidade sem descuidar das 
responsabilidades do dia-a-dia, e que não fazemos apenas discursos, 
mas agimos por um serviço público melhor também na prática. Esse 
reconhecimento vem desmentir a imagem negativa que algumas 
pessoas fazem em relação ao trabalhador sindicalista. O nosso 
companheiro Adilson, durante os seus 18 anos de Serviço Público 
Federal, teve que enfrentar por várias vezes a arrogância e o 
autoritarismo de alguns dirigentes do Ministério da Fazenda, tendo sido 
chamado por alguns deles de “moleque”, “laranja podre”, 
“impertinente” e até mesmo, tendo um desses dirigentes solicitado à 
presença da polícia para calar a voz do nosso companheiro durante um 
trabalho de mobilização para construção de uma greve, sendo que em 
toda essas situações, o que estava em jogo eram os interesses coletivos 
dos servidores. É por tudo isso que destacamos essa premiação, não 
pelo prêmio em si, já que não há o correspondente retorno no aspecto 
da remuneração, da qualificação e do investimento no serviço público, 
mas sim pelo exemplo e a confirmação de que trabalhar é preciso e de 
que lutar vale a pena. Nossos sinceros parabéns ao companheiro e a 
todos servidores premiados.

É importante estarmos engajados na luta pela preservação do meio 
ambiente. Da boa saúde da natureza depende a nossa e a própria 
existência do Planeta Terra.

In forme-se sobre o que 
acontece e o que pode fazer para 
ajudar. O Greenpeace é uma 
entidade internacional que presta 
um serviço de altíssima qualidade na 
defesa da ecologia e você pode 
participar filiando-se ao mesmo.

Visite o site do Greenpeace: 
www.greenpeace.org.br

Faça a sua parte, o futuro 
agradece!

Pelo meio ambiente

Cabe ao sindicato
indicar nomes?

Os sindicatos têm muito a ver com todos os aspectos da vida trabalhista 
de suas bases, cabe-lhes ainda, atuar na política e onde quer que possam 
dar voz aos interesses da justiça e do bem estar de todo o povo. É 
importante delimitar o alcance e o limite de cada instância na dinâmica da 
organização social. Aos sindicatos toca o papel de organização, mobilização 
e defesa de suas bases. Eles devem ser os melhores nisso e com zelo 
defender os legítimos interesses de seus filiados.

Algumas coisas, contudo, os sindicatos não podem fazer sem 
comprometer a sua lisura e independência. Indicar nomes para cargos 
públicos, por exemplo, não só foge ao escopo das ações sindicais como 
coloca em perigo a sua moralidade. Ao indicar um nome ou fazer pressão 
para que seja aceito, o sindicato assume o papel de mediador, uma 
característica pelega historicamente combatida pelos sindicatos de luta.

Os sindicatos podem e devem fazer uma fiscalização consciente e séria 
dos critérios e perfis no preenchimento das vagas no serviço público. Isso 
implica na discussão transparente dos perfis, na denúncia de negociatas e 
barganhas, no acompanhamento dos processos e acima de tudo, na 
cobrança de qualidade e legitimidade. Os sindicatos não podem indicar 
nomes, mas podem vetá-los quando ferirem o interesse público.

Essa é a posição do Sintsep-GO diante das pressões para que sirva de 
ajeitador de nomes. O governo Lula está aí para mudar as velhas práticas 
viciadas, havemos de ser parceiros nessa mudança e não obstáculos.

SINTSEP-GO 13 anos 3.

A previdência é um dos principais temas do momento, tanto para 
funcionários públicos federais como para os trabalhadores da iniciativa 
privada.

O contexto político agora é outro e, conseqüentemente, importante 
discutir a previdência, por isso mesmo, a CONDSEF promove um 
seminário sobre o assunto.

PROGRAMAÇÃO

Seminário sobre
Previdência

03/12/2002 (terça-feira)
09h00  Abertura do Seminário 
(Direção da Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Público 
Federal  CONDSEF)
09h30  Debate: Previdência 
Solidária por Repartição e 
Previdência por capitalização
13h00  Almoço
14h30  Trabalhos em grupos
16h30  Socialização dos trabalhos 
realizados pelos grupos
18h00  Encerramento do 
primeiro dia

04/12/2002 (quarta-feira)
09h00  Debate: Previdência 
Pública e Universal?
13h00  Almoço
14h30  Trabalhos em grupos
16h30  Socialização dos 
trabalhos realizados nos grupos.
18h00 - Encerramento

Local: CNTI  Luziânia - GO.
Participantes: Entidades Filiadas 
à CONDSEF.
Contatos: (61) 322-7747
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Adilson Machado



O Sintsep-GO, ciente de sua vocação política transformadora e de sua 
obrigação como entidade classista, de ser atuante em todas as frentes, fez-se 
presente nessa eleição 2002. Embora nenhum dos candidatos de sua base 
tenha sido eleito, eles fortaleceram de forma definitiva a campanha vitoriosa de 
seus companheiros e companheiras. Eleitos temos o Rubens Ottoni e a Neide 
Aparecida para a Câmara dos Deputados e Fábio Tokarski, Paulo Garcia, Luiz 
César Bueno, Ivan Ornelas e Mauro Ruben para a Assembléia Legislativa. A 
coligação Força do Cerrado conseguiu a mais expressiva votação para o 
governo do Estado da esquerda na 
história de Goiás.

A grande vitória de todo o povo 
brasileiro foi eleger o Lula para a 
presidência da República. Vitorioso 
também em Goiás, o Lula teve a seu favor 
o trabalho do Comitê Sindical de Goiás, 
liderado pela CUT. Usando recursos 
criativos o Comitê Sindical apresentou 
bem a mensagem progressista em nosso 
estado. Exemplo dessa  criatividade foi o 
Circo Esperança, montado próximo à 
sede do Sintsep-GO. Por meio de shows 
artísticos, com a presença de cantores da 
terra, palhaços fazendo panfletagem e de 
lideranças populares, o Circo Esperança 
foi um instrumento eficaz e moderno.

O movimento sindical goiano 
progressista não decepcionou, fez a sua 
parte e ajudou a colocar o povo no poder. 
A caminhada apenas começou. Ao 
conquistarmos a confiança do povo, 
assumimos também a responsabilidade de 
construção de um novo Brasil. Milhões de 
votos nos sinalizaram o rumo, a maioria 
dos homens e mulheres de nosso País nos 
disseram que agora é a hora de mudarmos 
a história. Temos que levar isso muito a 
sério.

O Sintsep-GO, nesse momento toma 
sobre si com alegria a sua parcela no 
trabalho de concretizar o que proclamou 
na campanha eleitoral de 2002.

A participação do
Sintsep-GO na eleição 2002

Resposta de Lula às
reivindicações dos
servidores públicos federais

O jornal Washington Post, um dos mais prestigiados dos Estados Unidos, 
publicou uma entrevista com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. “Lula 
nasceu na pobreza extrema e não passou da educação elementar, mas cresceu 
para se tornar um líder sindical e fundador do Partido dos Trabalhadores”, 
escreve o repórter Lally Weymouth. A seguir, trechos da entrevista:
Pergunta - Quais são os seus planos? 
Lula - Apesar de o Brasil ser um país de extraordinário potencial, nós ainda 
temos 50 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Esta será a 
prioridade do meu governo. O Brasil tem crescido desde 1980, mas a riqueza 
está concentrada nas mãos de poucos. Firmamos o compromisso de alcançar os 
setores pobres da população. Sabemos da vulnerabilidade da economia 
brasileira e temos consciência de nossa dependência do capital estrangeiro. 
Conhecemos os contratos assinados pelo Brasil e concordamos em honrá-los. 
Pergunta - O senhor prometeu criar empregos. Como fazer isso na situação 
econômica em que o Brasil se encontra? 
Lula - Não é necessário muito dinheiro público. Somente o crescimento da 
produção dará ao Brasil as condições para a redução dos juros e a geração de 
empregos. Quero iniciar minha administração abrindo cooperativas de crédito 
para os que quiserem participar. Quero dar incentivos para grupos de 
trabalhadores organizados desenvolverem seus próprios fundos de pensão. As 
políticas sociais de meu governo serão executadas em conjunto com 
organizações não-governamentais, com a Igreja Católica e com as igrejas 
evangélicas.
Pergunta - Quem o senhor nomeará para presidir o Banco Central? 
Lula - Nenhum país no mundo sofreu tanta pressão durante uma campanha 
eleitoral para divulgar o nome do presidente do Banco Central. Não posso ceder 
às pressões internacionais para dar um nome. A autonomia do BC não é 
assunto prioritário. As pessoas que governaram o Brasil por tantos anos 
poderiam ter feito isso. Mas agora, depois de eu ter ganhado as eleições, fazem 
essa proposta. Dêem-me a oportunidade de provar que sou mais competente 
do que eles, apesar de não ter a escolaridade deles. Quero fazer um novo 
contrato social envolvendo a comunidade empresarial e os trabalhadores. 
Durante a campanha, criei um grupo de trabalho para discutir a linha-mestra de 
um novo sistema financeiro. Disse aos banqueiros que a taxa de juros do 
governo não poderia ser mais alta que os lucros do setor produtivo. Os 
banqueiros reclamaram que não há incentivos suficientes para investir em 
imóveis. Então eu disse: “Por que não começar a discutir as mudanças 
necessárias para que os bancos possam investir no setor imobiliário”? Na Bolsa 
de Valores, há muita reclamação de que empresários brasileiros investem muito 
mais na Bolsa de Nova York do que na Bolsa brasileira. Propus um grupo de 
trabalho para traçar um plano para equilibrar a Bolsa. 
Pergunta - O senhor tem sido um crítico da iniciativa americana de criar a Área 
de Livre Comércio das Américas (Alca).
Lula - Sou a favor de uma política de livre comércio porque precisamos garantir 
oportunidades iguais para os países participantes. O modelo que me atrai é o da 
União Européia porque primeiro começaram a construir instituições 
multilaterais para que pudesse ser criado um único Banco Central e uma moeda 
única.
Pergunta - Em seu partido há setores radicais e moderados. A ala esquerdista 
vai lhe dar chances de fazer as reformas? 
Lula - O PT aprendeu o exercício da democracia. Temos desentendimentos, 
mas fazemos convenções e a maioria ganha. Se houver de um lado um radical 
de esquerda e de outro um radical de direita, será minha oportunidade de ser o 
caminho para o centro e trabalhar para tomar iniciativas inteligentes para o 
Brasil. 
Pergunta - O quão no centro o senhor está? O senhor mudou mesmo? 
Lula - Acredito que mudei e que o Brasil mudou. Seria idiota se eu não tivesse 
mudado: um homem que chega aos 57 anos, que sofreu todos os tipos de 
preconceito, que concorreu quatro vezes à Presidência. Garanto que o Brasil 
mudou. Nunca tantos empresários, de pequenas, médias e grandes empresas, 
estiveram do nosso lado. Falei com quase todos no sistema financeiro. Tentei 
mostrar que seria capaz de levar o Brasil a uma situação melhor.
Pergunta - Há quem o compare ao presidente esquerdista da Venezuela, Hugo 
Chávez. Outros com um centrista como o primeiro-ministro da Inglaterra,Tony 
Blair, ou com o ex-presidente americano Bill Clinton. Como o senhor se vê? 
Lula - Quando comecei no movimento trabalhista, os comunistas diziam que 
eu era da CIA. A direita dizia que eu era comunista. Eu era só um brasileiro que 
tinha a confiança dos colegas que eu representava no Sindicato dos 
Metalúrgicos. Não é possível fazer comparação entre Lula e Chávez. Tenho um 
partido político. Temos estruturas sociais no Brasil que são mais 
institucionalizadas que as da Venezuela. Lembro-me de ter dito ao presidente 
Chávez: “Um presidente não pode brigar com todo mundo”. Ele está pagando o 
preço de sua falta de experiência política. Em relação a Cuba, não vamos 
confundir a paixão da minha geração pela Revolução Cubana com aprovação 
ao regime cubano de hoje. Defendo liberdade religiosa, cultural, comercial e 
política.

Washington Post
entrevista Lula

Ao agradecer seu voto e seu apoio no primeiro turno desta nossa 
caminhada pela construção do Brasil decente, reiteramos nosso compromisso 
com a justa valorização de todos os profissionais do serviço público do Brasil.

Somamos, portanto, a nossa admiração, a nossa esperança e a nossa 
solidariedade a cada um e a cada uma de vocês que, em seu esforço de luta 
cotidiano, mesmo com todas as adversidades impostas pelo atual governo  
FHC, continuam abnegados na prestação de serviços de qualidade à 
população do Brasil.

Nesse segundo turno, contamos com vocês para conseguirmos os votos 
necessários à nossa eleição  Lula Presidente -, pois, assim, seremos reais 
parceiros de trabalho: seremos companheiros e companheiras comprometidos 
com a promoção da paz e da justiça social em nosso país.

13 Compromissos de Lula com os Servidores Públicos:
1- Abertura imediata de negociação com os trabalhadores do serviço público
2-Instituição do Acordo Coletivo de Trabalho no serviço público
3- Revisão da extinção de órgãos públicos
4- Fim do patrimonialismo e fisiologismo no serviço público
5- Garantia e avanço dos direitos trabalhistas e sociais
6- Manutenção e melhoria dos órgãos públicos
7- Recuperação do poder de compra dos salários dos servidores públicos 
8- Universalização dos serviços públicos
9- Retomada da discussão sobre isonomia
10- Retorno da paridade entre ativos, aposentados e pensionistas
11- Plano de Cargos e Carreira que atenda às necessidades dos serviços e 
servidores públicos
12- Abertura de concursos públicos pelo Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos
13- Respeito às entidades sindicais
Com grato e fraterno abraço,
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SINTSEP-GO 13 anos 5.

Partes do primeiro pronunciamento do Lula como
Presidente eleito

Compromisso com a mudança
Ontem, o Brasil votou para mudar. A esperança venceu o medo e o 

eleitorado decidiu por um novo caminho para o país. Foi um belo espetáculo 
democrático que demos ao mundo. Um dos maiores povos do planeta resolveu, 
de modo pacífico e tranqüilo, traçar um rumo diferente para si.

As eleições que acabamos de realizar foram, acima de tudo, uma vitória da 
sociedade brasileira e de suas instituições democráticas, uma vez que elas 
trouxeram a alternância no poder, sem a qual a democracia perde a sua essência. 

Tivemos um processo eleitoral de excelente qualidade, no qual os cidadãos e 
as cidadãs exigiram e obtiveram um debate limpo, franco e qualificado sobre os 
desafios imediatos e históricos do nosso país. Contribuíram para isso a atitude da 
justiça eleitoral e do presidente da República, que cumpriram de maneira 
equilibrada o seu papel constitucional. 

A grande virtude da democracia é que ela permite ao povo mudar de 
horizonte quando ele acha necessário. A nossa vitória significa a escolha de um 
projeto alternativo e o início de um novo ciclo histórico para o Brasil. 

A nossa chegada à Presidência da República é fruto de um vasto esforço 
coletivo, realizado, ao longo de décadas, por inúmeros democratas e lutadores 
sociais. Muitos dos quais, infelizmente, não puderam ver a sociedade brasileira, e 
em especial as camadas oprimidas, colherem os frutos de seu árduo trabalho, de 
sua dedicação e sacrifício militante.

Estejam onde estiverem, os companheiros e as companheiras que a morte 
colheu antes desta hora, saibam que somos herdeiros e portadores do seu legado 
de dignidade humana, de integridade pessoal, de amor pelo Brasil, e de paixão 
pela justiça. Saibam que a obra de vocês segue conosco, como se vivos 
estivessem, e é fonte de inspiração para nós que seguimos travando o bom 
combate. O combate em favor dos excluídos e dos discriminados. O combate em 
favor dos desamparados, dos humilhados e dos ofendidos.

Quero homenagear aqui os militantes anônimos. Aqueles que deram seu 
trabalho e dedicação, ao longo de todos esses anos, para que chegássemos 
aonde chegamos. Nas mais longínquas regiões do país, eles jamais 
esmoreceram. Aprenderam, como eu, com as derrotas. Tornaram-se mais 
competentes e eficazes na defesa de um país soberano e justo. 

Celebro hoje aqueles que, nos momentos difíceis do passado, quando a 
nossa causa de um país justo e solidário parecia inviável, não caíram na tentação 
da indiferença, não cederam ao egoísmo e ao individualismo exacerbado. Todos 
aqueles que conservaram intacta a sua capacidade de indignar-se perante o 
sofrimento alheio. Souberam resistir, mantendo acesa a chama da solidariedade 
social. Todos aqueles que não desertaram do nosso sonho, que às vezes sozinhos 
nas praças deste imenso Brasil ergueram bem alto a bandeira estrelada da 
esperança.

Mas esta vitória é, sobretudo, de milhares, quem sabe milhões, de pessoas 
sem filiação partidária que se engajaram nessa causa. É uma conquista das 
classes populares, das classes médias, de parcelas importantes do empresariado, 
dos movimentos sociais e das entidades sindicais que compreenderam a 
necessidade de combater a pobreza e defender o interesse nacional.

Não há dúvida de que a maioria da sociedade votou pela adoção de outro 
ideal de país, em que todos tenham os seus direitos básicos assegurados. A 
maioria da sociedade brasileira votou pela adoção de outro modelo econômico 
e social, capaz de assegurar a retomada do crescimento, do desenvolvimento 
econômico com geração de emprego e distribuição de renda.

O povo brasileiro sabe, entretanto, que aquilo que se desfez ou se deixou de 
fazer na última década não pode ser resolvido num passe de mágica. Assim 

como carências históricas da população trabalhadora não podem ser 
superadas da noite para o dia. Não há solução milagrosa para tamanha dívida 
social, agravada no último período. Mas é possível e necessário começar, desde 
o primeiro dia de governo. 

Vamos enfrentar a atual vulnerabilidade externa da economia brasileira  
fator crucial na turbulência financeira dos últimos meses  de forma segura. 
Como dissemos na campanha, nosso governo vai honrar os contratos 
estabelecidos pelo governo, não vai descuidar do controle da inflação e 
manterá  como sempre ocorreu nos governos do PT  uma postura de 
responsabilidade fiscal. Essa é a razão para dizer com clareza a todos os 
brasileiros: a dura travessia que o Brasil estará enfrentando exigirá austeridade 
no uso do dinheiro público e combate implacável à corrupção. 

Mas mesmo com as restrições orçamentárias, impostas pela difícil situação 
financeira que vamos herdar, estamos convencidos que, desde o primeiro dia 
da nova gestão, é possível agir com criatividade e determinação na área social. 
Vamos aplacar a fome, gerar empregos, atacar o crime, combater a corrupção e 
criar melhores condições de estudo para a população de baixa renda desde o 
momento inicial de meu governo. 

Meu primeiro ano de mandato terá o selo do combate à fome. Um apelo à 
solidariedade para com os brasileiros que não têm o que comer. Para tanto, 
anuncio a criação de uma Secretaria de Emergência Social, com verbas e 
poderes para iniciar, já em janeiro, o combate ao flagelo da fome. Estou seguro 
de que esse é, hoje, o clamor mais forte do conjunto da sociedade. Se ao final 
do meu mandato, cada brasileiro puder se alimentar três vezes ao dia, terei 
realizado a missão de minha vida.

O trabalho é o caminho de nosso desenvolvimento, da superação dessa 
herança histórica de desigualdade e exclusão social. Queremos constituir um 
amplo mercado de consumo de massas que dê segurança aos investimentos 
das empresas, atraia investimentos produtivos internacionais e represente um 
novo modelo de desenvolvimento e compatibilize distribuição de renda e 
crescimento econômico. 

A construção dessa nova perspectiva de crescimento sustentado e de 
geração de emprego exigirá a ampliação e o barateamento do crédito, o 
fomento ao mercado de capitais e um cuidadoso investimento em ciência e 
tecnologia. Exigirá também uma inversão de prioridades no financiamento e 
no gasto público, valorizando a agricultura familiar, o cooperativismo, as micro 
e pequenas empresas e as diversas formas de economia solidária. 

O Congresso Nacional tem uma imensa responsabilidade na construção 
dessas mudanças que irão promover a inclusão social e o crescimento 
sustentado. Por isso, estarei pessoalmente empenhado em encaminhar para o 
Congresso as grandes reformas que a sociedade reclama: a reforma da 
previdência social, a reforma tributária, a reforma da legislação trabalhista e da 
estrutura sindical, a reforma agrária e a reforma política.

Nosso governo respeitará e procurará fortalecer os organismos 
internacionais, em particular a ONU e os acordos internacionais relevantes, 
como o protocolo de Kyoto, e o Tribunal Penal Internacional, bem como os 
acordos de não proliferação de armas nucleares e químicas. Estimularemos a 
idéia de uma globalização solidária e humanista, na qual os povos dos países 
pobres possam reverter essa estrutura internacional injusta e excludente.

Não vou decepcionar o povo brasileiro. A manifestação que brotou ontem 
do fundo da alma dos meus compatriotas será a minha a inspiração e a minha 
bússola. Serei, a partir de 1º de janeiro, o presidente de todos os brasileiros e 
brasileiras, porque sei que é isso que esperam os eleitores que me confiaram o 
seu voto.

Vivemos um momento decisivo e único para as mudanças que todos 
desejamos. Elas virão sem surpresas e sobressaltos. Meu governo terá a marca 
do entendimento e da negociação. Da firmeza e da paciência. Temos plena 
consciência que a grandeza dessa tarefa supera os limites de um partido. Esse 
foi o sentido do esforço que fizemos desde a campanha para reunir 
sindicalistas, ONGs e empresários de todos os segmentos numa ação comum 
pelo país.

Continuaremos a ter atuação decidida no sentido de unir as diversas forças 
políticas e sociais para construir uma nação que beneficie o conjunto do povo. 
Vamos promover um Pacto Nacional pelo Brasil, formalizar o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social, e escolher os melhores quadros do 
Brasil para fazer parte de um governo amplo, que permita iniciar o resgate das 
dívidas sociais seculares. Isso não se fará sem a ativa participação de todas as 
forças vivas do Brasil, trabalhadores e empresários, homens e mulheres de 
bem.

Meu coração bate forte. Sei que estou sintonizado com a esperança de 
milhões e milhões de outros corações. Estou otimista. Sinto que um novo Brasil 
está nascendo. 

São Paulo, 28 de outubro de 2002
Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente eleito da República Federativa do Brasil
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Reajuste salarial: uma imposição orçamentária?
As metas orçamentárias

O Governo já apresentou as metas orçamentárias para 
2003. No dia 29 de agosto do ano corrente, a equipe governista 
envia para o Congresso uma proposta orçamentária que tem, 
como grande objetivo, amarrar o próximo governo. Sabemos 
que é a política econômica que determina o orçamento, pois ele 
é, nada mais nada menos que uma opção política. Opção essa 
que se manifesta, inclusive, nas possibilidades reais de ampliar o 
orçamento. O Governo atual preferiu restringi-lo no lugar de 
ampliá-lo, pois, para isso precisa promover uma reforma 
tributária que acabe com as inadimplências e desconcentre a 
renda. Para isso, no entanto, é necessário atingir as grandes 
riquezas, promovendo, no mínimo, um modelo progressivo de 
imposto. Mas prefere, para não criar problemas políticos, taxar 
os salários. Propõe taxar aposentados e pensionistas.

O Orçamento de 2002 mostra bem as conseqüências dessa 
política:

a) o total destinado no orçamento para todos os itens que 
compõem a dívida acumula 51,68%;

b) se trabalharmos somente com os juros, amortização e 
rolagem da dívida, ainda assim, teremos o absurdo percentual 
de 17,86% do Orçamento;

c) o investido em salários e encargos dos servidores 
representa 10,53% do Orçamento;

d) o investido em programas sociais básicos e estratégicos 
para o desenvolvimento soberano do Brasil (educação, saúde, 
habitação, trabalho, cultura, ciência e tecnologia, meio 
ambiente, saneamento, segurança pública, agricultura e 
energia) acumula 10,97%.

Agora, para 2003, o Governo apresenta o impacto de 4% 
no salário e encargos dos servidores. Percentual esse que deve 
ser confirmado, mas, provavelmente, pelas argumentações de 
“rombo previdenciário” utilizadas pela equipe governista, é 
possível que o percentual de reajuste linear seja ainda menor 
que o apresentado, caso o governo não consiga taxar os 
aposentados e pensionistas. Queremos reafirmar que essa é 
uma opção política e não um limite “estritamente” financeiro. 
Não interessa, à política seguida por FHC, compromissada com 
o FMI, ampliar a qualidade dos serviços públicos no Brasil e 
qualificar a ação dos servidores. Mas para nós a universalização 
e a melhoria das condições de salários e trabalhados são peças 
fundamentais para o Brasi l  crescer soberana e 
democraticamente.

O índice não é uma questão financeira
Quando afirmamos que o índice do reajuste é decido, 

fundamentalmente, por inspirações políticas não estamos 
cravando uma diferença apenas de concepção. É claro que esta 
é diferente: defendemos o não pagamento da dívida; 
defendemos o rompimento com o FMI; somos contra a 
determinação do superávit primário; defendemos uma urgente 
reforma tributária que taxe as grandes riquezas e desonere os 
salários. Nesse sentido, temos é claro diferenças de fundo na 
política econômica.

Mas vejamos, mesmo com base nos impedimentos criados, 
pelo próprio Governo e com base na sua ridícula política 
econômica, encontramos pistas para justificar um reajuste 
superior a 4%. Vejamos: a) por conta da política desastrosa de 
FMI o reajuste necessário para compor as perdas, em seus 
governos, já está na casa dos 94,76%, (índice do ICV-DIEESE, 
no período de janeiro de 1995 a abril de 2002) o que exige cerca 
de R$61.648.030.668,60; b) com base nos impedimentos 
criados, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo poderia 
prever no um orçamento um reajuste de aproximadamente 
39%, algo em torno de R$26.638.037.943,00; c) estamos 
reivindicando um reajuste emergencial de 25,72%, que ficaria 
em torno de R$17.617.637.208,85. Ou seja, seria possível, 
mesmo com base na limitação de 50% imposto pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o Governo atender nossos 
reivindicações e compor o reajuste emergencial, pois, não 
transgride suas próprias leis. Não faz porque prioriza o 
pagamento da dívida externa, os especuladores, dá 
desnecessários incentivos fiscais, socorre empresas e bancos 

falidos, não combate a sonegação, não controla a remessa 
de lucros das multinacionais e deliberadamente está destruindo 
os serviços públicos! Não faz porque nem negociar com os 
servidores aceita. Isso é, portanto, uma decisão política e não 
por conta de limitações legais.

De onde vem o dinheiro?
A questão é: sem alterações reais na política tributária há 

verbas para compor os salários? Na verdade há! A política do 
Governo, com algumas poucas alterações poderia viabilizar, 
mesmo no seu “corpos” condições para um reajuste 
minimamente digno, ou seja, ao menos a recomposição 
emergencial que reivindicamos de 25,72%.

Para o Orçamento de 2003 o Governo supera as metas 
determinadas pelo FMI de 3,75% de superávit primário. Ou 
seja, aquilo que não é gasto, de forma alguma, em políticas 
sociais ou com o próprio Estado, inclusive, o reajuste dos 
servidores. Mas, pasmem, o Governo ainda ampliou essas 
metas para 3,88%. Isso significa uma “poupança para o FMI” de 
50 bilhões de reais. Ou seja, mais de 32 bilhões a mais que o 
necessário para o reajuste necessário.

Portanto, mesmo se o Governo continuasse a fazer a 
poupança do FMI, mantendo uma política de superávit 
primário, coisa que não concordamos, daria para atender nossa 
reivindicação emergencial de reajuste. Se o superávit do PIB 
fosse em torno de 2,48%, no lugar dos 3,88% que apresenta o 
Governo na sua proposta de orçamento, seria possível ter os 
valores necessários para o reajuste emergencial. Mas, ainda se o 
Governo quisesse manter fielmente seus acordos a custas da 
vida do povo brasileiros (trabalhadores empregados, 
desempregados, semi-empregados, do campo ou da cidade) ele 
poderia redimensionar parte dos empréstimos que fez com o 
FMI nos últimos tempos para isso. Compôs acordos nos últimos 
d o i s  m e s e s  q u e  d ã o ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  
R$135.000.000.000,00. Apenas 13,33% dos empréstimos 
com o FMI (15 bilhões de dólares no primeiro e 30 bilhões de 
dólares no segundo), poderia garantir o reajuste necessário em 
nossas reivindicações.

Levemos ainda em consideração que o Governo mantendo 
sua atual política de apoiar aqueles que apostam na 
especulação. Que prefira, intransigentemente, apostar nos 
banqueiros e especuladores que nos servidores. Ainda sim 
poderíamos sugerir a diminuição dos valores destinados nos 
juros, amortização e rolagem. Valores que representaram, no 
O r ç a m e n t o  d e  2 0 0 2 ,  a l g o  e m  t o r n o  d e  
R$116.150.124.493,00, poderia cair para algo em torno de 
99 bilhões. Assim teríamos também mais uma forma de garantir 
o reajuste emergencial de 25,72%. Ou seja: a ausência do 
reajuste dos servidores não é nem um problema de 
impedimento legal e muito menos um problema de falta de 
recursos, mas sim, como já afirmamos, um problema de 
POLÍTICO. E assim, após esperar reajustes, após esperar 
negociações, nesse final de curso do Governo, só podemos 
esperar que FHC, ao menos, admita que fez de tudo para 
destruir com os servidores e com os serviços públicos no Brasil.

Alertamos que a tentativa de FHC de criar uma camisa de 
forças na política economia do próximo Governo, por meio do 
envio de um orçamento que tem a cara de sua política 
econômica, não pode ser um obstáculo para o avanço das 
negociações e da democracia no Brasil. Os servidores 
brasileiros são um dos únicos casos no mundo que não contam 
com acordo coletivo. É necessário estabelecer os acordos e, 
assim como qualquer outro trabalhador (argumento que foi 
utilizado para nos tirar direitos) possamos ter condições reais de 
recompor as perdas e nossa capacidade de compra mais do que 
“conceder reajustes” discutir e elaborar, conjuntamente, uma 
política de reajuste salarial que não fique a mercê das 
flutuações de moeda ou dos “nervosismos do mercado”. Isso 
depende, para nós, da política do próximo governo; da nossa 
capacidade de organização, negociação e mobilização; ou seja, 
da luta de classes.

CNESF - Coordenação Nacional das Entidades de 
Servidores Públicos Federais
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Foto do Seminário sobre a extinção da Funasa

SINTSEP-GO 13 anos 7.
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3,17% - Assessoria Jurídica 
INMETRO: ação foi ganha e o precatório pago, atualmente aguarda 
liberação do dinheiro;
FCBIA: ação foi ganha, está aguardando untada de documentos para 
elaboração de cálculos;
FLBA: ação foi ganha, está aguardando elaboração de cálculos;
FUNAI: ação foi ganha, já existe cálculo e o processo está sendo 
executado;
FNS: o processo está no TRF aguardando julgamento, deverá i para 
pauta no início do próximo ano;
IBAMA: ação foi ganha, está aguardando elaboração de cálculo;
IBPC: o processo está no TRF aguardando pauta;
INCRA: o processo está no STJ aguardando pauta, e;
UNIÃO FEDERAL (que envolve vários órgãos): processo aguardando 
pauta no TRF.

OBS: os processos acima relacionados estão sendo patrocinados pela 
AJT, existem outros que foram ajuizados com os advogados do 
sindicado da época, posterior a 1995.

Como da para observar, todos os processos propostos pelo sindicato 
já estão bem adiantados, isto significa que não vale a pena correr riscos, 
pois seu direito já está sendo reclamado. Procure-nos e peça maiores 
informações

Com a criação do Juizado Especial Federal em nosso Estado, 
aguçou mais uma vez a pretensão inescrupulosa dos oportunistas de 
plantão, que resolvera reproduzir o indiscriminado ataque que 
vitimaram milhares de trabalhadores que esperavam ser indenizados 
pelo expurgo do FGTS. Se você não se lembra naquela oportunidade 
vários “advogados”, até mesmo pessoa se passando por advogado 
venderam a ilusão de que você em pouco tempo receberia seu dinheiro, 
bastava assinar uma procuração e pagar uma determinada quantia 
muitos fugiram com o dinheiro e se quer ajuizaram as referidas ações, e 
os que ajuizaram até hoje não receberam. Agora o argumento é liberar 
rápido o IPCv (3,17%), embora o alvo seja o mesmo trabalhador.

Atenção, você que é sindicalizado é indispensável que procure saber 
se já está contemplado com alguma das ações pelo substituto processual 
proposta pelo sindicato, antes de se aventurar a contratar advogado 
para propor qualquer ação individual sob peã de correr os seguintes 
riscos.
01- Arquivamento de seu processo por litispendência;
02- Arquivamento do processo por prescrição;
03- E se seu processo não for arquivado por nem um dos motivos 
acima, ainda sim, você terá prejuízos, pois para quem ajuizar ação 
agora terá seguramente três anos do seu direito prescrito, o que reduzira 
significativamente a diferença a receber.

Note-se com isto, que o mais seguro e lucrativo, é antes de qualquer 
atitude procurar o sindicato para saber se você está relacionado nas 
ações que o sindicato propôs desde 1995, pois a grande maioria já 
transitou em julgamento com ganho de causa para os trabalhadores.

O Serviço de Saúde Ocupacional da CORE-GO, elaborou uma 
programação para fazer exames médios e laboratoriais de todos 
servidores, independente de estarem cedidos ou não.

Os exames serão subdivididos de acordo com a categoria funcional, 
idade e sexo, conforme o quadro em anexo.

O início do programa está na dependência da liberação de recursos 
por parte da Presidência da FUNASA, para contratação dos serviços 
laboratoriais e isto será feito via convênio com a CAPESESP.

O grande avanço deste programa é o fato de agora o servidor irá 
fazer o exame médico já de posse dos resultados dos laboratoriais, 
evitando com isso dissabores ocorridos nos exames anteriores, onde 
para muitos não foi possível entregar os resultados. Outro ponto 
altamente positivo é que será possível detectar toas DOENÇAS 
PROFISSINAIS e nestes casos a própria FUNASA tomará providências 
necessárias para o amparo ao trabalhador, pois o próprio serviço 
médico irá emitir a Comunicação de Acidentes do Trabalho  CAT, 
resguardando todos direitos do servidor.

Este programa tem o propósito amparar o servidor acometido de 
DOENÇA PROFISSIONAL, evitando, portanto, os embates jurídicos, 
mas também de ser o ponto de apoio para orientação e 
acompanhamento de todas DOENÇAS NÃO PROFISSIONAIS.

Para maiores informações, procurar Dr. Iron, no Serviço de Saúde 
Ocupacional, CORE-GO, 4º andar. 

FUNASA Examinará
Servidores

Calendário de

atividades da CONDSEF
No dia nove de novembro aconteceu em Brasília uma Plenária da 

CONDSEF. Os assuntos tratados tiveram a ver com o nosso governo e o 

encaminhamento das conversas iniciais com a sua equipe. Na ocasião 

ficou também acertado o seguinte calendário de eventos:

1- Romaria à Base de Alcântara  - 19 a 20 de novembro/2002.

2- Comitê da ALCA  - 19 a 21 de novembro/2002

3- Reunião Nacional da CUT  - 28 e 29 de novembro/2002

4- II Seminário da CONDEF preparatório do II Encontro sobre 

Apeosentadoria -  28 a 30 de novembro/2002

5- II Encontro sobre Aposentadoria  05 a 07 de dezembro/2002  

Luziânia/GO

6- Participação no III Fórum Social Mundial - 23 a 28 de janeiro/2003  

Porto Alegre/RS

7- Congresso Extraordinário - 04, 05 e 06 de abril/2003  Caldas 

Novas/GO.

Padronização de Exames Periódicos de Saúde

ProcedimentosAtividade Exames Complementares Faixa Etária ObservaçãoPeriodicidade

Técnica/
Administrativa

Entrevista de Saúde
Ocupacional
Exame médico:
         - Anamnese
         - Exame físico
Exames complementares

Hemograma completo, Glicemia,
Colesterol total e frações,
Triglicerídeos, Sumários de urina.

Independente de
faixa etária

Motoristas:
-EEG;
-Avaliação Oftalmológica
Telefonista:
-Audiometria

Servidores que operam aparelho
de Raio X: Contagem de plaquetas
e Dosimetria (semestral), 
Odontólogos e Aux. de Higiene
Dental, Audiometria Odontólogos,
Avaliação Oftalmológica

- Servidores que manuseiam pesticidas
organofosforados: Dosagem de
ocetilcolinesterase  independente de
faixa etária (trimestral)
- Motoristas de UBV  Aval
Oftalmológica, Audiometria e EEG.
- Operador de UBV - Audiometria

Acima de 40 anos
Acima de 45 anos

ECG
PSA, Testosterona total e livre

Hemograma completo, Glicemia, Sumário
de urina, Creatinina, Colesterol e frações,
Triglicerídeos, TGO, TGP, Acetilcolinesterase
 eritrocitária (para servidores que manuseiam 
inseticidas Organofosforados), Cama GT

ECG
PSA, Testosterona total e livre

Hemograma completo, Glicemia, Creatinina,
Colesterol total e frações, Triglicerídeos,
TGO, TGP, Gama GT, Sumário de urina

Entrevista de Saúde
Ocupacional
Exame médico:
         - Anamnese
         - Exame físico
Exames complementares

Entrevista de Saúde
Ocupacional
Exame médico:
         - Anamnese
         - Exame físico
Exames complementares

Controle de
Endemias
(servidores de
Campo)

Assistência
à Saúde

Independente de
faixa etária

Acima de 40 anos
Acima de 45 anos

Independente de
faixa etária

Acima de 40 anos
Acima de 45 anos

ECG
PSA, Testosterona total e livre

Anual

Anual

Anual
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Fim de um itinerário para o desastre e o começo da
jornada da esperança!

A
n

o
 X

IV
 - n

º 5
4

 - N
o

vem
b
ro

  d
e 2

0
0

2
 - w

w
w

.sin
tsep

go.co
m

.b
r - sin

tsep
g@

terra
.co

m
.b

r  -  R
u

a
 D

r. O
lin

to
 M

a
n

so
 P

ereira
 (a

n
tiga

 9
4

), n
º 9

1
0

 - S
t. S

u
l - 7

4
0

8
0

-1
0

0
 - G

o
iâ

n
ia

 - G
O

 - Telefa
x: 6

2
.2

1
3

-2
0

0
0

Nenhum governo teve mídia tão favorável quanto o de FHC, o que não 
deixa de ser surpreendente, visto que em seus dois mandatos ele realizou uma 
extraordinária obra de demolição, de fazer inveja a Átila e a Gêngis Khan. Vale a 
pena relembrar algumas das passagens de um governo que deixará uma pesada 
herança para seu sucessor.

A taxa média de crescimento da economia brasileira, ao longo da década 
tucana, foi a pior da história, em torno de 2,4%. Pior até mesmo que a taxa 
média da chamada década perdida, os anos 80, que girou em torno de 3,2%. 
No período, o patrimônio público representado pelas grandes estatais foi 
liquidado na bacia das almas. No discurso, essa operação serviria para reduzir a 
dívida pública e para atrair capitais. Na prática assistimos a um crescimento 
exponencial da dívida pública. A dívida interna saltou de R$60 bilhões para 
impensáveis R$ 630 bilhões, enquanto a dívida externa teve seu valor dobrado.

Enquanto isso, o esperado afluxo de capitais não se verificou. Pelo contrário, 
o que vimos no setor elétrico foi exemplar. Uma parceria entre as elétricas 
privatizadas e o governo gerou uma aguda crise no setor, provocando um longo 
racionamento. Esse ano, para compensar o prejuízo que sua imprevidência deu 
ao povo, o governo premiou as elétricas com sobretaxas e um esdrúxulo 
programa de energia emergencial. Ou seja, os capitais internacionais não 
vieram e a incompetência das privatizadas está sendo financiada pelo povo.

O texto que segue é um itinerário, em 45 pontos, das ações e omissões 
levadas a efeito pelo governo FHC e de relatos sobre tentativas fracassadas de 
impor medidas do receituário neoliberal. Em alguns casos, a oposição, 
aproveitando-se de rachas na base governista ou recorrendo aos tribunais, 
bloqueou iniciativas que teriam causado ainda mais dano aos interesses do 
povo.

Essa recompilação serve como ajuda à memória e antídoto contra a 
amnésia. Mostra que a obra de destruição realizada por FHC não pode ser fruto 
do acaso. Ela só pode ser fruto de um planejamento meticuloso.

Deputado João Paulo Cunha  (Líder do PT)

45 escândalos que marcaram o governo FHC
1 - Conivência com a corrupção
2 - O escândalo do Sivam - O contrato para execução do projeto Sivam foi 
marcado por escândalos. 
3 - A farra do Proer - O Proer demonstrou, já em 1996, como seriam as relações 
do governo FHC com o sistema financeiro.
4 - Caixa-dois de campanhas - As campanhas de FHC em 1994 e em 1998 
teriam se beneficiado de um esquema de caixa-dois.
5 - Propina na privatização - A privatização do sistema Telebrás e da Vale do Rio 
Doce foi marcada pela suspeição.
6 - A emenda da reeleição - O instituto da reeleição foi obtido por FHC a preços 
altos.
7 - Grampos telefônicos - Conversas gravadas de forma ilegal foram um capítulo 
à parte no governo FHC.
8 - TRT paulista - A construção da sede do TRT paulista representou um desvio 
de R$169 milhões aos cofres públicos.
9 - Os ralos do DNER - O DNER foi o principal foco de corrupção no governo de 
FHC.
10 - O "caladão" - O Brasil calou no início de julho de 1999 quando o governo 
FHC implementou o novo sistema de Discagem Direta a Distância (DDD).
11 - Desvalorização do real - FHC se reelegeu em 1998 com um discurso que 
pregava "ou eu ou o caos".
12 - O caso Marka/FonteCindam - Durante a desvalorização do real, os bancos 
Marka e FonteCindam foram socorridos pelo Banco Central com R$ 1,6 bilhão.
13 - Base de Alcântara - O governo FHC enfrenta resistências para aprovar o 
acordo de cooperação internacional que permite aos Estados Unidos usarem a 
Base de Lançamentos Espaciais de Alcântara (MA).
14 - Biopirataria oficial - Antigamente, os exploradores levavam nosso ouro e 
pedras preciosas. Hoje, levam nosso patrimônio genético.
15 - O fiasco dos 500 anos - As festividades dos 500 anos de descobrimento do 
Brasil, sob coordenação do ex-ministro do Esporte e Turismo, Rafael Greca 
(PFL-PR), se transformaram num fiasco monumental.
16 - Eduardo Jorge, um personagem suspeito - Eduardo Jorge Caldas, ex-
secretário-geral da Presidência, é um dos personagens mais sombrios que 
freqüentou o Palácio do Planalto na era FHC.
17 - Drible na reforma tributária - O PT participou de um acordo, do qual faziam 
parte todas as bancadas com representação no Congresso Nacional, em torno 
de uma reforma tributária destinada a tornar o sistema mais justo, progressivo e 
simples.
18 - Rombo transamazônico na Sudam - O rombo causado pelo festival de 
fraudes transamazônicas na Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia, a Sudam, no período de 1994 a 1999, ultrapassa R$2 bilhões. 
19 - Os desvios na Sudene
20 - Calote no Fundef - O governo FHC desrespeita a lei que criou o Fundef.
21 - Abuso de Mps - Enquanto senador, FHC combatia com veemência o abuso 
nas edições e reedições de Medidas Provisórias por parte José Sarney e 
Fernando Collor.

22 - Acidentes na Petrobrás - Por problemas de gestão e falta de investimentos, 
a Petrobras protagonizou uma série de acidentes ambientais no governo FHC 
que viraram notícia no Brasil e no mundo.
23 - Apoio a Fujimori - O presidente FHC apoiou o terceiro mandato 
consecutivo do corrupto ditador peruano Alberto Fujimori. 
24 - Desmatamento na Amazônia - Por meio de decretos e medidas provisórias, 
o governo FHC desmontou a legislação ambiental existente no País.
25  Os computadores do FUST - A idéia de equipar todas as escolas públicas de 
ensino médio com 290 mil computadores se transformou numa grande 
negociata.
26  Arapongagem - O governo FHC montou uma verdadeira rede de 
espionagem para vasculhar a vida de seus adversários e monitorar os passos 
dos movimentos sociais.
27 - O esquema do FAT - A Fundação Teotônio Vilela, presidida pelo ex-
presidente do PSDB, senador alagoano Teotônio Vilela, e que tinha como 
conselheiro o presidente FHC, foi acusada de envolvimento em desvios de R$ 
4,5 milhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
28 - Mudanças na CLT - A maioria governista na Câmara dos Deputados 
aprovou, contra o voto da bancada do PT, projeto que flexibiliza a CLT.
29 - Obras irregulares - Um levantamento do Tribunal de Contas da União, feito 
em 2001, indicou a existência de 121 obras federais com indícios de 
irregularidades graves.
30 - Explosão da dívida pública - Quando FHC assumiu a Presidência da 
República, em janeiro de 1995, a dívida pública interna e externa somava 
R$153,4 bi (hoje ela está em R$684,6 bi).
31 - Avanço da dengue - A omissão do Ministério da Saúde é apontada como 
principal causa da epidemia de dengue no Rio de Janeiro.
32  Verbas do BNDES - Além de vender o patrimônio público a preço de 
banana, o governo FHC, por meio do BNDES, destinou cerca de R$10 bi para 
socorrer empresas que assumiram o controle de ex-estatais privatizadas. 
33 - Crescimento pífio do PIB - Na "Era FHC", a média anual de crescimento da 
economia brasileira estacionou em pífios 2%, incapaz de gerar os empregos 
que o País necessita e de impulsionar o setor produtivo.
34  Renúncias no Senado - A disputa política entre o Senador Antônio Carlos 
Magalhães (PFL-BA) e o Senador Jader Barbalho (PMDB-PA), em torno da 
presidência do Senado expôs publicamente as divergências da base de 
sustentação do governo.
35 - Racionamento de energia - A imprevidência do governo FHC e das 
empresas do setor elétrico gerou o apagão.
36 - Assalto ao bolso do consumidor - Desde o início do plano real até agora, o 
preço das tarifas telefônicas foi reajustado acima de 580%. Os planos de saúde 
subiram 460%, o gás de cozinha 390%, os combustíveis 165%, a conta de luz 
170% e a tarifa de água 135%. Neste período, a inflação acumulada ficou em 
80%.
37  Explosão da violência - O Brasil é um país cada vez mais violento. E as 
vítimas, na maioria dos casos, são os jovens. Na última década, o número de 
assassinatos de jovens de 15 a 24 anos subiu 48%.
38  A falácia da Reforma agrária - O governo FHC apresentou ao Brasil e ao 
mundo números mentirosos sobre a reforma agrária.
39 - Subserviência internacional - A timidez marcou a política de comércio 
exterior do governo FHC. Num gesto unilateral, os Estados Unidos 
sobretaxaram o aço brasileiro.
40  Renda em queda e desemprego em alta - Para o emprego e a renda do 
trabalhador, a Era FHC pode ser considerada perdida.
41 - Relações perigosas - Diga-me com quem andas e te direi quem és. Esse 
ditado revela um pouco as relações suspeitas do presidenciável tucano José 
Serra com três figuras que estiveram na berlinda nos últimos dias.
42  Violação aos direitos humanos - Massacres como o de Eldorado do Carajás, 
no sul do Pará, onde 19 sem-terra foram assassinados pela polícia militar do 
governo do PSDB em 1996, figuram nos relatórios da Anistia Internacional, 
que recentemente denunciou o governo FHC de violação aos direitos 
humanos.
43  Correção da tabela do IR - Com fome de leão, o governo congelou por seis 
anos a tabela do Imposto de Renda.
44  Intervenção na Previ - FHC aproveitou o dia de estréia do Brasil na Copa do 
Mundo de 2002 para decretar intervenção na Previ, o fundo de pensão dos 
funcionários do Banco do Brasil, com patrimônio de R$38 bilhões e 
participação em dezenas de empresas.
45  Barbeiragens do Banco Central - O Banco Central  e não o crescimento de 
Lula nas pesquisas  tem sido o principal causador de turbulências no mercado 
financeiro.

Agora tem que ser diferente!
O povo assumiu a tarefa de fazer uma diferença definitiva!
Isso não se fará apenas com a presidência do Lula, mas com a participação 

ativa e responsável de todo o povo brasileiro! O Sintsep-GO quer ser parte 
dessa participação e você, filiado, está convocado a engajar-se nisso com 
carinho e firmeza!
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