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Campanha Salarial - Qual deve ser então o reajuste do servidor? 

Qual deve ser então o reajuste do servidor? A rigor deve ser o total 
necessário para recompor as perdas; para que os mesmos alcancem as 
mesmas condições reais de vida que tinham em um determinado momento 
(seja ele qual for). Segundo os cálculos do DIEESE as perdas reais, de 1995 
até hoje, com base em informações da vida real para além da cesta básica 
(incorporando moradia, transporte, saúde, educação, etc) deve ser de 
127,30%. Já o reajuste para repor as perdas reais de junho de 1998 até hoje 
deve ser de 50,19. E o reajuste necessário para repor as perdas reais sofridas 
apenas em 2003 deve ser de 9,56[3]. 

Mas para saber qual índice vai para uma campanha salarial deve-se 
construir, primeiro, as bases da campanha, pois, não necessariamente deve-
se colocar qualquer um destes três índices. O que não se pode fazer é: a) 
perder a dimensão de que os índices não estão em discussão e sim a melhor 
escolha de prazo para enfrentar uma campanha salarial; b) que uma 
campanha salarial é determinada por vários fatores (força da categoria, 
adesão popular, força do patrão, propagandas, etc); c) há uma tendência de 
se conseguir sempre menos do que se reivindica; d) que as perdas não 
podem ser esquecidas, por mais que se escolha um índice emergencial; e) 
que os períodos são compostos pelo o que se fez e o que se deixou de fazer 
no mesmo. Portanto, não se escolhe índices e sim eixos (índices cheios, ou 
índices emergenciais, ou índices de um período, etc) para, ai sim, como 
conseqüência, determinar o que podemos chamar de “índice adotado na 
campanha”[4].

Dito isso, vamos levar em conta que o movimento resolva adotar as 
perdas durante o período do Governo atual como reajuste emergencial, por 
exemplo. As perdas de 2003, já no período do Governo Lula, exigem um 

reajuste de 9,56%. No entanto, também no Governo Lula dever-se-ia 
reajustar os salários, pelo menos, em relação ao último ano do Governo de 
FHC. Isso exigiria um reajuste de 12,93%. Neste caso, a eleição, por 
exemplo, de um período, como o primeiro ano de Lula, exigiria, no mínimo, 
a junção de 12,93% com 9,56%, ou seja, 23,73%. Levando-se em conta a 
revisão geral de 1% em janeiro de 2003 teremos um índice de 22,50% (com 
base no próprio índice do DIEESE). Chegamos em um valor diferente dos já 
citado (127,30%; 50,19% e 9,56%) mas absolutamente coerente e fiel a 
construção feita pelo DIEESE. É um valor intermediário com base em 
critérios complementares aos do DIEESE e que, trabalhando com o 
levantamento do Departamento, construímos como exemplo de um possível 
índice emergencial. Assim fizemos para mostrar que as possibilidades são 
muitas, mas, sejam quais forem precisam de critérios políticos claros.

Ainda assim, o valor apresentado em nosso exemplo acima, como 
podemos ver, está muito distante ainda do reajuste necessário para 
recompor os salários tendo em vista os exercícios apresentados neste texto e 
os próprios índices que o DIEESE apresenta. De qualquer forma, seja qual 
for a escolha (leia-se: decisão política), os índices não mudam e a vida do 
trabalhador continua “faltando um pedaço” a não ser que tal pedaço seja 
recomposto em sua totalidade. Mesmo neste caso estamos distantes de 
aumentos reais. Estaremos mais distantes ainda se o reajuste for, como quer 
Lula, de 1,9%: isso será um acinte. 

Eduardo Alves  (Assessor da CONDSEF)

Max Leno  (Subseção do DIEESE na CONDSEF)

Caminhamos no segundo ano do Governo Lula e estamos percebendo 
com mais clareza alguns rumos que se definem. A sua posição no cenário 
internacional está em sintonia com o que o movimento sindical e popular 
pensa. Um Brasil soberano que constrói a sua liderança sem titubear. As 

viagens de Lula têm mostrado 
independência. O USA não são mais 
quem define a agenda. Pelo menos cresce 
o esforço de se romper essas velhas 
amarras à vontade do Império.

A ALCA é um outro assunto que tem 
recebido do Governo um tratamento 
progressista e justo. O que parecia já 
decidido conforme a cartilha de Bush 
recebe do Brasil um contra-argumento. 
Abertura sim, mas sem privilégios e 
levando-se em conta a distribuição de 
riqueza e o comércio justo e solidário.

Aparecem também nas ações do 
Governo uma vontade política de fazer 
mudanças estruturais profundas no País. 
As eleições municipais desse ano 
ajudarão a criar uma rede de suporte às 
mudanças que o Brasil precisa. Para o 
funcionalismo público federal, contudo, 

Assuntos quentes
ainda restam dúvidas cruciais sobre o que o Governo de fato pensa e fará.
Apesar de nosso inequívoco apoio ao Governo dos Trabalhadores e de 

nossa torcida de coração inteiro para que dê certo, precisamos estar alertas e 
com o pé na rua para mobilizações, greves e o que mais for preciso para fazer 
valer nossos direitos.

Perigam ganhos constitucionais. A base parlamentar de apoio ao Governo 
está mesclada por interesses que contrariam os da classe trabalhadora e aí, as 
negociações podem ameaçar a integridade de nossas reinvidicações.

Alertas e esperançosos não deixaremos escapar das mãos o poder que 
construímos com tanta luta através dos anos.

O que dizer, também, das manchetes que fazem barulho ao redor do caso 
Waldomiro Diniz? Estaremos vendo uma reprise dos velhos casos de corrupção 
que maculam a nossa história republicana?

Pode até ser, mas o encaminhamento do caso e absoluta transparência 
serão o diferencial, o marco de uma nova era.

Esse tempo que vivemos é único, vemos por todo lado sinais que apontam 
tanto para o mundo que queremos, possível porque junto de nossa luta, como 
possibilidades de retrocesso.

Nos USA, a reeleição do Bush seria ruim para o mundo. No Brasil a 
descaracterização do Governo dos Trabalhadores seria um desastre.

Não obstante o que pode não ser o que queremos, continuamos com o 
maior poder do mundo em mãos, a nossa vontade esclarecida e organizada a 
favor da justiça e do bem. Por isso, vencemos!

OAP

TABELA Relação salárial do PCC e o valor das cestas básicas (DIEESE/PROCON)

sexta básica de 31 produtos: 22 alimentação; 4 limpeza e 5 higiene

sal 1995     CB 01/95    relação     sal 2003     CB 01/03      relação    Perdas cb     valor real    diferença    rej. Nec.

R$ 477,18    R$ 98,87      4,83         R$ 752,87      R$ 207,03       3,64            1,19         R$ 999,20      R$ 246,33    32,72A III  aux.

A III  inter.

A III  sup.

R$ 805,82    R$ 98,87      8,15         R$ 1.215,41   R$ 207,03       5,87            2,28         R$ 1.687,36   R$ 471,95    38,83

R$ 1.363,18 R$ 98,87    13,79         R$ 2.039,04   R$ 207,03       9,85            3,94         R$ 2.854,45   R$ 815,41    39,99
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Eleição, festa democrática e momento de 
reflexão. 

O Sintsep/GO tem essa tradição na própria 
essência de sua constituição.

Temos duas chapas concorrendo, ambas com 
propostas que merecem a nossa atenção. Nesse 
número do jornal você poderá examinar isso de 
perto através da página de cada chapa.

A luta continua. A classe trabalhadora, como 
sempre, faz ouvir as suas preocupações e 
reivindica seus direitos e dignidade. Você verá 
isso nos outros artigos de seu jornal.

Leia e partilhe o seu jornal, comunicando ao 
sindicato as suas idéias e reações. Queremos fazer 
desse um instrumento de diálogo. 

A  D i r e ç ã o  d a  C O N D S E F  e s t á  
absolutamente indignada com o que ocorreu 
com os quatro trabalhadores da DRT em 
Minas Gerais na última quarta-feira, dia 28 
de janeiro de 2004. Exigimos a mais 
rigorosa apuração e manifestamos nossa 
absoluta solidariedade à família dos 
servidores assassinados. Mas isso é muito 
pouco. Punir os responsáveis é somente uma 
ponta de um conjunto de atitudes que deve ser 
colocado em prática para que se chegue a 
soluções estruturais para esse tipo de problema.

Todos os servidores públicos estão sentidos 
pela morte dos companheiros Aílton Pereira dos 
Santos, Nelson José da Silva, Erastótenes de 
Almeida e João Batista Soares. No entanto, temos 
que lembrar que não são os primeiros a tombarem 
em seus trabalhos. Vários outros fiscais, 
servidores, trabalhadores de várias vertentes do 
serviço público já sofreram as conseqüências do 
total descaso que os governos vêm demonstrando 
em relação ao serviço público brasileiro. Esse filme 
é visto na FUNAI, FUNASA, INCRA, IBAMA, DRT 
e muitos outros setores. Fato que deve acabar 
definitivamente. 

O Brasil ainda é vítima de patrões que tratam 
os trabalhadores como escravos; vivemos, ainda, 
no campo, situações pré-capitalistas nas quais os 
“coronéis” contratam seus jagunços, pistoleiros, 
matadores etc. E muitas vezes o poder público, 
principalmente o local, se omite ou mesmo faz 
parte do processo. Corrupção, patrimonialismo, 
favorecimento pessoal, formação de quadrilha, 
dentre outras coisas, sempre fizeram parte da 
formação do Estado no Brasil.

A ação para resolver tais problemas exige uma 
combinação de fatores: a) apuração rigorosa com 
imediata e firme punição dos culpados; b) criação 
de uma estrutura de segurança para os 
trabalhadores que trabalham direta ou 
indiretamente na fiscalização; c) recuperação dos 
serviços públicos, absolutamente sucateados nos 
últimos 12 anos. 

Não existe maior solidariedade do que a ação. 
As palavras se vão, mas a prática para impedir que 

Solidariedade, indignação, apuração
e soluções permanentes

tragédias se repitam é o maior exemplo de 
solidariedade. Portanto, a CONDSEF se 
compromete a lutar, incansavelmente, para que as 
famílias dos companheiros assassinados, junto 
com o povo Brasileiro, possam ver a punição dos 
verdadeiros culpados e a criação das condições 
necessárias para que o Serviço Público brasileiro 
sirva, realmente, para melhorar a condição de 
vida da população.  

Isso só será possível com uma grande união do 
povo por seus direitos. Direitos Humanos, direito a 
um salário digno, direito à saúde, direito à 
segurança, direito à moradia, direito ao trabalho, 
direito à educação, direito à cultura, direito à vida. 
Serão investimentos públicos, novos concursos, 
qualificação dos servidores, condições dignas de 
trabalho, que construirão outra realidade. Será o 
verdadeiro enfrentamento à truculência dos 
latifundiários e à impune soberba dos capitalistas 
que poderá superar tal situação. Nunca os 
interesses privados e o lucro devem ficar acima da 
vida. Mas para isso é necessário retomar o serviço 
púbico, tratar os trabalhadores do Estado com 
dignidade, construir a segurança adequada e, 
finalmente, acabar de vez com a impunidade.

Mais investimentos, mais salários, mais 
segurança no trabalho!

Brasília, 04 de fevereiro de 2004 

Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (CONDSEF)

Conferência Continental de Trabalhadores
contra a ALCA 

Nossa conferência colocou-se claramente na 
disposição de redobrar os esforços, junto às 
organizações sindicais, populares e da juventude 
de todo o continente, para forjar a mais ampla 
unidade para impedir a ALCA sob qualquer forma, 
seja "Light", "abrangente", "flexível" ou qualquer 
outro adjetivo que venha ainda a ser inventado. 
Companheiros dos Estados Unidos e do México, 
lembraram, em nossa Conferência, que o NAFTA 
(Tratado de Livre Comércio da América do Norte, 
que inclui também o Canadá), do qual a ALCA 
pretende ser a extensão e aprofundamento, acaba 
de completar 10 anos.
Dez anos que no México significaram a ruína de 
milhões de camponeses pelo "livre comércio", que 
transformaram o país em importador de milho, 
trigo, soja; que solaparam as bases da Reforma 
Agrária conquistada nos anos 1930, que viram a 
multiplicação de "maquiladoras", onde o trabalho é 
desregulamentado, se praticam jornadas 
exaustivas e o direito à sindicalização é atropelado. 
Hoje, o governo Fox prepara as condições para a 
aplicação da ALCA colocando à venda a PEMEX 
(estatal petroleira), a indústria elétrica e os sistemas 
públicos de Seguridade Social para abrir caminho 

para Fundos de Pensão privados. 
Contra tudo isso mais de 100 mil trabalhadores, 
atendendo à convocação de seus sindicatos, se 
mobilizaram na cidade do México em 27 de 
novembro dizendo: “Não à privatização elétrica, 
Não às contra-reformas de Fox, a Pátria não se 
vende!” 
Dez anos que nos EUA significaram a perda de 
mais 700 mil empregos na indústria, a exploração 
selvagem da mão de obra imigrante, ataques 
sucessivos aos direitos sindicais, com a chantagem 
permanente dos patrões de deslocalizar as fábricas 
para intimidar os trabalhadores, com a 
precarização crescente das relações de trabalho. 
Contra tudo isso, em 20 de novembro, 20 mil 
manifestantes, convocados pela central sindical 
AFL-CIO, tomaram as ruas de Miami para dizer 
"Não queremos mais Naftas! Parar a ALCA", 
representando outras centenas de milhares que 
enviaram seu "voto" num cartão postal dizendo o 
mesmo a todos os representantes governamentais 
que negociavam a ALCA naquela cidade!

(Extrato de documento adotado por unanimidade.)

São Paulo, 12 a 14 de dezembro de 2003
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O SINDICATO É DE TODOS
 União, Luta, Democracia e IndependênciaÉ

Propostas de ações da Chapa 2
a)  Abrir as portas do Sintsep-GO para 
     todos os filiados(as);
b)  Organizar melhor as plenárias sindicais de 
     forma a valorizar o papel das Delegacias 
     Sindicais de Base;
c)  Instituir o sistema de eleição proporcional 
     direta e qualificada para a Direção do 
     Sintsep-GO, conforme aprovado por 
     consenso no Congresso da CONDSEF;
d)  Melhorar o trabalho da assessoria jurídica;
e)  Realização de cursos de Formação 
     Sindical e Política, trabalhando para a 
     construção de um Centro de Treinamento 
     do Sintsep;
f)   Reativar a luta em defesa do servidor e do 
     serviço público;

G)  Promover a integração da categoria através de 
     promoções festivas e esportivas;
h)  Constituir um fundo de reserva com a finalidade de 
     estruturar um alojamento independente, para dar 
     melhor atendimento e comodidade para o pessoal 
     do interior;
i)   Fim das terceirizações e dos contratos temporários;
j)   Exigir dos Planos de Saúde que aumentem a 
     quantidade de hospitais e profissionais credenciados
     no interior;
k)   Dar transparência na prestação de contas do 
      Sintsep-GO;
l)    Lutar contra a cobrança de qualquer contribuição 
     previdenciária de aposentados(as), além de defender
     a paridade entre ativos e inativos.

•  Reposição das perdas salariais de1995 até 2003;
•  Política salarial para os servidores federais, com data base no mês de maio;
•  Equiparação do valor do auxílio alimentação entre os três poderes;
•  Transformação da Indenização de Campo em “Gratificação de Atividade de Campo”;
•  Incorporação da GAE e gratificações afins ao salário básico do servidor;
•  Concurso público para recompor a força de trabalho e qualidade do serviço público;
•  Planos de Carreiras, com “extensão já” dos 47%  concedidos ao INSS para todos os servidores que 
    ainda não os recebem;
•  Realização de exames toxicológicos e ocupacionais gratuitamente para os servidores que 
    trabalharam com inseticidas organoclorados.

Principais Bandeiras de Lutas da Chapa 2

Lembrando das lutas e vitórias do Sintsep-GO na Gestão 
do companheiro Edivaldo Bernardo como presidente

•  Várias ações contra a cobrança do PSS para inativos;
•  Ação contra a alíquota progressiva do PSS para o pessoal da ativa;
•  Ação pela correção do FGTS, já recebida por todos;
•  Incorporação dos 28,86% ao contra-cheque;
•  Ação do anuênio e licença-prêmio do tempo de serviço de CLT;
•  Ação que garante a pensão para dependente de anistiado pela lei 8.878/94;
•  Aquisição de uma ampla sede própria para o nosso Sindicato, juntamente com a gestão do 
    companheiro Arquivaldo Bites;
•  Efetiva participação nas campanhas salariais, greves e lutas contra a Reforma da Previdência, 
    contra a extinção de órgãos públicos e pela anistia e retorno dos demitidos pelo Collor.
•  Entre tantas outras ações que o Sintsep-GO conseguiu alcançar êxito no passado.

Vote Chapa 2

Presidente: Edivaldo Bernardo (Funasa);
Vice-Presidente: José Saulo (INCRA);
Sec.-Geral: Ademar (Funasa / Anápolis);
Sec. Finanças: Fátima de Deus (DRT);
Sec. Organização: Santinone Miguel (Inmetro);
Sec. Imp.: Juarez (Base Aérea Anápolis);
Sec. Ass. Jurídicos: Vicente Gonçalves (Funasa);
Sec. Formação Sindical: “Deja” Leite (Conab);
Sec. Est. Econ.: Adilson Machado (PFN);
Sec. Apos./Pens.: Prof. Ademar Romano 
        (Cefet/Rio Verde);
Sec. Apoio Pes. Interior: Vilmar Martins (Itumbiara);
Sec. Movim. Populares: Maura Leão (Ibama).

SUPLENTES DA DIRETORIA:

- Jeová Batista (DFA);
- Nilson “Baiano” (Ceres);
- Adaucto Joaquim (Funai);
- Welton Pereira (Escola Agrot. Ceres);
- Wanderlan do Carmo (São Luís);
- Benedito Damázio (7ª CSM);
- Raimundo “Batatinha” (Aparecida Goiânia);
- João Gomes (Base Aérea de Anápolis);
- Jociene Pereira (DNIT / ex-DNER);
- Deusina Azevedo (Casa Saúde Indígena).

CONSELHO FISCAL:
- Francisco Selmes (Receita Federal);
- José Duarte (Inmet-Go);
- Izabel Nunes (DNPM).

      SUPLENTES CONSELHO FISCAl:
- Sebastião Nogueira (Funasa/Jataí)
- Adelaide Maria (Funasa/Formosa)
- Edon João (Funasa/Palmeiras).

DEPOIMENTOS
Apoio a Chapa 2, porque eu conheço o trabalho do Edivaldo 
Bernardo e, das pessoas que consultei, 99% foram favoráveis ao
trabalho dele na história do Sintsep-GO, do qual foi um dos seus
fundadores, juntamente com o companheiro Arquivaldo Bittes.
(Daniel Albuquerque - Servidor da Funasa)

Eu tenho a maior satisfação em apoiar a Chapa 2, 

porque conheço todos os seus membros e 

especialmente o candidato a Presidente, Edivaldo 

Bernardo, que foi um grande batalhador e nunca 

mediu esforços na luta pelos anistiados, bem como 

pelo retorno ao trabalho e garantia dos direitos para 

nós que fomos vítimas do Governo Collor

(Wilma Freire - Servidora readmitida na Funasa).

Como reflexo da importância da base na vida do Sintsep-GO, a Chapa 2, O Sindicato é de Todos,
com Edivaldo Presidente, conta representantes de 18 órgãos de Goiânia e do interior.

o dia 1º de março, os membros 
da Chapa 2, O Sindicato é de Ntodos, se apresentam como 

alternativas de mudanças para a Direção 
do Sintsep-GO nos próximos 3 anos. A 
Chapa 2 é encabeçada pelo ex-Presidente 
Edivaldo Bernardo (Funasa), tendo como 
Vice-Presidente o filiado José Saulo 
(INCRA). 
     Contando com representantes de 18 
orgãos, o entendimento da Chapa 2, O 
Sindicato é de todos, é o de que para se 
alcançar vitórias é necessário se ter 
União, Luta, Democracia e Independência.
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A imprensa tem noticiado que o governo Lula pretende reduzir 
serviços terceirizados no Estado e, por outro lado, valorizar o 
concurso público. O custo elevado e a pouca eficiência dos 
serviços subcontratados são apontados como razões para as 
medidas do governo. No entanto, essa questão é muito mais 
complexa.

O crescimento das terceirizações está relacionado aos 
processos de reestruturação produtiva e de contra-reforma 
do Estado. As subcontratações constituem, de fato, 
estratégia antiga de acumulação, mas encontraram solo fértil 
nas mudanças que se operaram nas indústrias e na 
administração pública, frente à crise do capital. Com elas 
surgiu um novo proletariado fabril e de serviços, constituído 
pelo que Ricardo Antunes chama de novo subproletariado, 
constituído pelos terceirizados, subcontratados, part-time 
etc.

É no processo de precarização do trabalho e sob a 
condição de informalidade, com o objetivo de aumento de 
produtividade e garantia dos lucros que as terceirizações 
foram intensificadas, ao lado do desemprego que ocultam.

A terceirização na contra-reforma do Estado
Após o Consenso de Washington, em atendimento às 

demandas da acumulação capitalista, o governo FHC 
implementou uma contra-reforma estatal que teve sua 
direção político-ideológica definida com a aprovação do 
“Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado”, em 
1995. Segundo ele, seria necessário redefinir o papel do 
Estado, superado pela internacionalização do mercado e 
para tanto propôs um modelo que incluiu a 
“descentralização horizontal” para o setor privado, de 
serviços públicos. Essa horizontalização ocorreu pela via da 
extinção de entidades públicas e de sua substituição por 
entidades de natureza privada, que passaram a executar os 
serviços anteriormente público-estatais (caso das organizações 
sociais) e que também praticam a terceirização; e por meio da 
contratação direta pela União de empresas terceiras, que alocam 
trabalhadores para a execução de serviços (caso de empresas 
nacionais e internacionais, das que contratam estagiários, das 
cooperativas, associações de amigos e agências).

Há uma “coincidência” em grande parte das atividades 
subcontratadas inicialmente, na esfera pública e privada (faxina, 
segurança, transporte, restaurante, manutenção e projetos de 
engenharia) que reflete a reestruturação industrial e estatal na 
direção do mercado de serviços, o que terminou por abrir 
caminho para a ALCA, que poderá trazer para o Brasil o Acordo 
Geral sobre o Comércio de Serviços.

As razões até hoje apresentadas para as terceirizações são as 
mesmas apontadas pelo governo Lula para a sua redução. As 
justificativas a seu favor, segundo a legislação em vigor, são a 
maior eficácia do serviço, a economicidade, o atendimento à 
demanda e o melhor aproveitamento dos recursos. No entanto, as 
razões para as contratações indiretas em órgãos federais vão além 
dessas.

A precarização e a flexibilização do mercado de trabalho
Na Caixa Econômica Federal, em 2001, os prestadores de 

serviços já eram quase metade do quadro de pessoal. No 
Ministério de Meio Ambiente, 71% do quadro de pessoal foram 
contratados sem concurso público. Essa realidade foi generalizada 
no interior do serviço público. Nos últimos anos houve redução do 
número de servidores estatutários, especialmente entre os de nível 
auxiliar e médio e suas vagas, quando preenchidas, foram quase 
sempre pelo trabalhador terceirizado, temporário ou celetista. A 
prestação de serviços indiretos prosperou em todos os órgãos 
federais e não só na área de “apoio”, que praticamente inexiste 

hoje como atividade direta, mas também em atividades 
inerentes às categorias funcionais da área federal.

Apesar da Constituição determinar que os cargos públicos 
sejam providos por concursos, no governo FHC esses raramente 
foram realizados. Esta é a conseqüência de uma política voltada 
para reduzir os direitos sociais; os direitos trabalhistas; atacar a 
resistência sindical e favorecer o “mercado”. Ações 
implementadas para prolongar a vida do capitalismo que vive sua 
mais profunda e estrutural crise.

A intensificação do trabalho
Os ajustes fiscais têm rebatido na intensificação do trabalho 

subcontratado, como se observou no final de 1998, quando 
foram renegociados os contratos públicos com empresas 
terceiras, com vista à redução de gastos e adequação a novos 
limites orçamentários. A norma aprovada (IN 6/98) na conjuntura 
de crise, detalhou “onde” a economia poderia ser feita, incluindo 
a ampliação da produtividade e o aumento das áreas trabalhadas. 

Isto, por sua vez, somente amplia o valor de troca das 
“mercadorias do serviço Público” voltando-as para a lógica 
privada de disputa no mercado e não para atender a necessidade 
da população. Um modelo real de valorização dos serviços 
públicos exige, necessariamente, uma alternativa universalista, 
tanto do ponto de vista do acesso quanto no atendimento. Para 
isto deve haver uma política de formação dos servidores, que 
garanta condições dignas de trabalho (salário, tecnologia, 
instrumentos), permitindo um amplo e qualificado atendimento. 
Sem isso, não se pode falar em valorização dos servidores.

Rute Gusmão & Eduardo Alves
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1. A atualidade dos serviços públicos no Brasil é marcada pela mais profunda 
desregulamentação e pelo mais acintoso desmonte. Essa é uma realidade que assola 
todas as esferas (federal, estadual e municipal), principalmente após a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, por meio da qual o Governo Federal conseguiu impor o 
mesmo rítimo e lógica para a grande maioria de estados e municípios. Vejamos:
a) o número dos servidores em relação à população caiu de 0,72% para 0,57% de 
1995 para 2002. 
b) O número de servidores civis ativos caiu de 1.141.993 em 1995 para 999.625 em 
2002, com o agravante de que consideramos que, destes, cerca de 40% possuem 
contratos precarizados (terceirizados, conveniados, contrato temporário, etc).
c) A despesa com pessoal caiu de 56,21% da receita corrente líquida em 1995 para 
37,38% em 2002, ou seja, 12,62% a menos que o limite exigido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101 de 04/05/2000).
d) Foram extintos 45 órgãos e 21 empresas públicas na década de 90.
e) Os aposentados e pensionistas, juntos, representam cerca de 70% dos servidores 
regidos pela lei 8.112. O número total é aproximadamente de 50%, mas se 
descontarmos os precarizados da conta, a relação fica em patamares absurdos.
f) Foram retirados mais de 56 direitos dos servidores.
g) A Lei 8.112 perdeu a estatura de Regime Jurídico Único, por meio da Emenda 
Constitucional número 19/98, e sofreu 213 alterações imposta por 15 instrumentos de 
lei distintos (2 MP e 13 leis).
h) Em um único ano foram aprovadas três emendas constitucionais que atacam os 
servidores (18, 19 e 20) e hoje está em curso uma emenda constitucional da 
previdência que aprofunda as desregulamentações impostas em 1998. 
i) As perdas salariais estão acumuladas em 55,05% e o reajuste necessário já chegou as 
casas de 122%.
j) Não existe mais reposição salarial, o reajuste passou a ser uma peça burocrática para 
fazer valer as exigências da Carta Magna e foram impostas dezenas de gratificações 
diferenciadas que criaram as maiores distorções salariais da história do serviço público 
no Brasil acabando, na prática, com a isonomia e com a paridade.
2. Se isso não bastasse vive-se hoje a possibilidade real da extinção do serviço público 
como conhecemos. A ADI 2968 e a PEC 54-A apresentam possibilidades destrutivas 
para o Serviço Público. As conseqüências para os servidores, se tal ADI for aprovada, 
será: a) todos os servidores que eram regidos pela CLT e que foram transferidos para 
8.112 voltarão a ter seu contrato de trabalho regido pela própria CLT; b) os servidores 
que eram estatutários  Lei 1.711  deixarão de ser 8.112 e não sabemos o que ocorrerá, 
pois o chamado “estatuto de 56” não existe mais. Isso serve para os servidores que 
eram ou não concursados. 
3. A PEC do Deputado Celso Giglio, de 1999, propõe a extinção dos cargos de todos os 
servidores que foram repassados para a Lei 8.112 que não eram concursados. A 
proposição citada tem como objetivo incluir um novo artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias com a seguinte redação: “O pessoal em exercício, que não 
tenha sido admitido na forma prevista no art. 37 da Constituição, estável ou não por 
efeito do art. 19 do AQDCT, passa a integrar quadro temporário em extinção à medida 
que vagarem os cargos ou empregos respectivos, proibida nova inclusão ou admissão a 
qualquer título, assim como o acesso a quadro diverso ou a outros cargos, funções ou 
empregos”.  
4. Na época da incorporação dos servidores ao novo regime que surgia envolvia cerca 
de 280 mil trabalhadores, com 75 mil que não eram amparados pelo Art. 19 do ADCT. 
Hoje, no entanto, fala-se de 233.135 servidores, dos quais 55.554 são aposentados e 
56 mil não são amparados pelo Art. 19 da ADCT. Ou seja, provavelmente já foram (ou 
se não foram, já se poderia) aberto concursos para cerca de 100 mil servidores que 
entraram em cargos que correm o risco de serem extintos. Quando se extingue um 
cargo todos os servidores que compõe esse grupo entram para um “seleto” setor que as 
funções executadas não voltarão mais, como tais, para a administração pública. Só 
podemos crer que isso gerará um dos maiores golpes de morte à administração pública 
federal e, conseqüentemente, aprofundará as distorções criadas durante a década de 
90 no Brasil.
5. Após a Emenda Constitucional 19 de 1998, a representação legal/institucional do 
clímax dos ataques aos serviços públicos e aos servidores, tal medida dará 
continuidade a implementação da concepção gerencial de Bresser e FHC. Cria-se 
assim as condições para os aparelhos do Estado ficarem cada vez menores, 
minimizados, simplificados a visão “produtivista” dos balcões de gerenciamento de 
negócios, restando apenas as tais “carreiras típicas”.
6. Frente a este ataque o movimento sindical dos servidores públicos sofreu um grande 
recuo. Isso porque o que determina, em última instância, a ação das entidades sindicais 
não é nem a “vontade” dos dirigentes e muito menos a “radicalidade” das massas. 
Apenas a vontade dos dirigentes pode ser nula se não houver condições objetivas 
(salários, emprego, garantias trabalhistas, vida minimamente digna, etc) e subjetiva 
(organização da base, razoável grau de consciência, mobilização permanente, etc) 
para movimentar as massas. Mas, em geral, quando ocorre o que vivemos hoje a 
tendência é que as direções, ou pelo menos uma boa parte dela, seja cooptada ou se 
acomode às dificuldades impostas pelas condições objetivas. De outro lado, a simples 
radicalidade das massas pode levar a ações que degeneram para o fascismo ou o 
terrorismo sem uma organização adequada para uma ação classista contra o capital. 
Isso tem causado uma baixa nas organizações.
7. Acaba-se assim entrando em um ciclo difícil de romper. As condições objetivas levam 
à degeneração e, por sua vez, as direções não seguram o baque fazendo movimentar as 
massas. O papel da CUT seria estratégico para romper com este ciclo. No entanto, a 
total incapacidade de compreender a situação dos servidores acaba fazendo com que a 
prática da CUT aprofunde o ciclo. O que acontece é que se acaba aprofundando a 
despolitização com atitudes profundamente equivocadas, tipo: deixar de contribuir 

para  a CUT; defender a desfiliação da central; atacar sindicatos de trabalhadores da 
iniciativa privada. Essas ações acumulam no terreno do capital e no lugar de oferecer 
qualquer possibilidade para reerguer uma ação alternativa frente o que ocorre acaba 
por aprofundar os problemas.
8. Por sua vez a Central Única dos Trabalhadores, no lugar de assumir o devido papel 
de dirigente da classe, acaba se abstendo de sua vocação e abrindo espaço para que 
setores oportunistas ganhem espaço com políticas ideologicamente reacionárias e 
criem estruturas comprometidas com o patrão, com o Estado, com a burguesia, como é 
o caso, por exemplo da Central dos Servidores Públicos. É claro que a criação desta 
entidade foi uma ação da mais profundamente oportunistas, mas que só teve como 
ocorrer por conta das condições para que ela vingasse. 
9. Acrescenta-se ao problema a situação do Governo Lula e sua relação com a classe 
trabalhadora, principalmente com a central única dos trabalhadores (principal 
representante da classe no Brasil). Primeiro porque o Governo atual mantém a mesma 
política econômica do anterior. Isso faz com que o neoliberalismo seja aprofundado. 
Não porque agora é mais profundo, mas porque ao prolongar a política econômica 
neoliberal o que leva a diminuir progressivamente direitos dos trabalhadores e 
aparelhos do estado ela aparece cada vez mais profunda. O maior exemplo desta 
profundidade está, por exemplo, no documento do ministério da fazenda. Primeiro 
sobre o superávit de 4,25%, enquanto o FMI exige 3,75% e o Governo fez em oito 
meses mais de 5%. Depois sobre o crescimento econômico. O documento de 
campanha falava em 5% de crescimento econômico; o documento do ministério da 
fazenda fala em 3% e agora o IPEA divulga que o crescimento econômico será inferior 
a 2%. Essa política econômica força a manutenção da lógica orçamentária do governo 
anterior e a continuidade de arrochos progressivos para salários e serviços públicos.
10. A CUT, por sua vez, não pode deixar rastros que ameace sua autonomia e não pode 
se confundir como aparelho de Estado. Um exemplo negativo nesse sentido foi a 
decisão de participar desse processo de alfabetização com “convênio” com o Governo 
substituindo parte do Estado e assumindo o papel que não cabe à uma entidade 
sindical. A intervenção do setor majoritário do Governo na CUT pode confundir os 
papéis. A Central Única dos Trabalhadores deve manter a mais profunda 
independência em relação a qualquer governo e não pode confundir sua prática 
sindical com a política de Estado. 
11. Para superar os problemas do movimento sindical é necessário movimentar a 
classe. Está faltando muita luta de massas e organização por local de trabalho (peças 
fundamentais para que não reine a burocracia). Mas, está faltando, principalmente 
uma luta unificada, direcionada pela Central Única dos Trabalhadores, para que os 
servidores recuperem suas condições objetivas. De outro lado, falta também a 
mudança da política econômica do Governo. O orçamento não pode seguir a lógica 
proposta. Um orçamento formulado no total de 1.457,7 bilhões  estima-se 84,27% do 
PIB, enquanto o deste ano representou 70,53% - não pode repassar para as despesas 
financeiras (praticamente os serviços da dívida) 70% do mesmo, ou seja, 63,33% do 
PIB. Essa lógica não permite mudança, acaba engessando a situação atual sem 
perspectivas para superar os problemas existentes.
12. A grande saída que enxergamos está na CUT dirigir a luta dos servidores, 
contribuindo inclusive para a despolitização anti cutista que ressurge no interior do 
movimento, assumindo papel protagonista e fundamental para mudanças reais. Além 
de movimentar as massas, organizar a categoria e retomar imediatamente as 
negociações na MNNP é necessário, minimamente:
a) barrar a PEC 54 e a ADI 2968;
b) conquistar, no mínimo, 47,11% como antecipação dos planos de carreira (um 
estudo mais minucioso pode comprovar que um reajuste deste tamanho, levando em 
conta também a correção de distorções, não ultrapassa a lei de responsabilidade fiscal  
hoje se poderia reajustar todos os servidores, linearmente, em 50,7% sem transgredir a 
lei);
c) fixar as gratificações no maior valor apontando para futura incorporação e 
incorporar a GAE;
d) definir imediatamente o DPC para fazer as negociações específicas sobre outras 
condições;
e) abertura imediata de concursos públicos baseados na lei 8.112.
13. Pelo menos estas medidas devem ser conquistadas e a CUT deve dirigir essa luta 
para enterrar de vez a despolitização que vem assolando entidades de servidores, 
derrotar políticas de chapa-branca que se avizinham e promover uma alteração de fato 
na relação entre servidor, população e estado. Essa mudança que será o ponto de apoio 
para uma alteração da luta sindical. É necessário compreender que quanto mais se 
desenvolve o capitalismo mais os trabalhadores do Estado são peças chave para a 
continuidade da dominação ou para a ruptura com o capital.

Eduardo Alves  - Assessor da CONDSEF

Atualidade e Perspectivas para o
Movimento Sindical no Serviço Público 
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