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Veja nesta edição:

Aniversário:

O Sintsep-GO completou, no dia 23 de abril, 14 anos de 
existência. Uma caminhada de luta e de persistência, esses 14 
anos fizeram uma diferença para melhor em toda a sociedade e, 
sobretudo, assegurou aos trabalhadores e às trabalhadoras do 
serviço público federal os seus direitos.

Parabéns a você que fez essa história real. Vamos, juntos, para 
a construção do mundo que sonhamos. Continuemos crescendo 
no poder de nossa união e na agilidade de nossa organização.

Direção do Sintsep-GO 

Aos 23 de abril de 1989,
14 anos do Sintsep-GO

14 anosAno XV - nº 56 - Maio de 2003 - www.sintsepgo.com.br - sintsepg@terra.com.br 
Rua Dr. Olinto Manso Pereira (antiga 94), nº 910 - St. Sul - 74080-100 - Goiânia - GO - Telefax: 62.213-2000

Caravana de São Luiz dos Montes Belos

Campanha Salarial:

Fevereiro 2003

Congresso

Notas sobre o 
VII Congresso 
da CONDSEF 
em Caldas 
Novas -GO

Pág. 3

Pág. 8

Previdência
A Reforma da 
Previdência, um duro 
golpe nos servidores.

Pág. 3

Governo Lula

Afinal das 
contas de 
que lado 
está?

Pág. 4

Sintsep-GO
O nosso 
sindicato está 
alerta e 
atuando na 
defesa de sua 
base.



Nunca estivemos tão perto e ao mesmo tempo tão 
longe das realizações de nosso ideal de nação. Perto porque 
temos o poder nas mãos, a Presidência da Republica é 
nossa. Longe porque tão urgentes são as demandas que 
podemos perder a noção de proporção e de tempo, 
atropelando o processo.

Nesse jornal você lerá sobre o que o Sintsep vem 
fazendo para garantir a participação de nossa categoria nas 
transformações estruturais do Brasil. Quais são e como se 
organizam as nossas reivindicações.

Estamos também inseridos num contexto de 
guerra, o Brasil, embora distante geograficamente do 
campo de batalha, sofre as conseqüências da situação.

Os EUA mais uma vez atacam para garantir a posse 
do poder econômico e político numa das regiões mais 
complexas do globo. Sangue por petróleo!

A direção do Sintsep-GO está ativamente engajada 
no entendimento desse contexto e buscando saber como 
melhor agir.

Vamos manter acessa a chama da esperança e firme 
o propósito de fazer acontecer o que queremos.

Plenária dos federais aprova
os seguintes encaminhamentos:

Presidente do SINTSEP 
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No dia 18/02 em Brasília os Trabalhadores no 
Serviço Público Federal aprovaram após vários 
debates sobre a conjuntura os seguintes 
encaminhamentos.
1- Eixo Geral:
- Reforma Tributária Já!
- Auditoria das Dívidas Externas e Internas com 
imediata suspensão do pagamento da Dívida 
Externa.
- Contra a ALCA.
- Contra retirada de direitos. 
2- Eixo Específico:
- Negociação já!
- Política Salarial.
- Reconstrução do Serviço Público.
- Incorporação de todas as gratificações.
- Arquivamento do PL 09.
- Por uma Previdência Pública, Solidária e por 
Regime de Repartição. 
- Pelo cumprimento dos Acordos de Greve.
- Reposição emergencial de 46,95%.
3- Fazer uma grande campanha em defesa da 
Previdência Pública, solidária e por repartição, para 
tanto temos que imprimir 2 milhões de cartilhas e 
rodar o abaixo assinado em defesa da Previdência 
Pública, Solidária e em Regime de Repartição. 
4- Auditoria na Previdência.

Nossas aposentadorias já foram pagas durante 
decênios de descontos, cujo valor acumulado e 
gerenciado pelo governo deveria ter constituído um 
fundo que, após o período legal de tempo de 
contribuição, repassaria ao aposentado o que foi 
poupado durante nossa jornada de trabalho. Se as 
contribuições criadas pela Constituição de 1988 
não tivessem sido usadas para pagar juros e outras 
despesas, não haveria rombo. O tal rombo só 
aparece porque a contribuição do estado é 
insuficiente ou nula e não se aplica ao regime de 
capitalização. Sendo assim o dinheiro do 
aposentado só serve para pagar juros decorrentes 
das dívidas do próprio Estado. Nossos proventos 
não advêm dos salários dos servidores ativos. 
Exigimos somente o direito pelo qual pagamos ao 
longo de nossas vidas ativas, por meio de descontos 
obrigatórios instituídos em lei, que nos dá o direito 
do ressarcimento, conforme a própria lei.

João Gonzaga da Igreja Filho Sexto

Previdência

Presidente Lula recebe entidades
A CONDSEF e o SINDSEP/DF foram recebidos 

pelo Presidente Lula no dia 30 de abril próximo 
passado, na ocasião da entrega das propostas sobre 
a Reforma da Previdência e Tributaria, as entidades 
cobraram de Lula  uma audiência para com a 
CNESF, pois até agora o Governo não ouviu sobre 
os nossos pontos de vistas sobre as Reforma da 
previdência, ele nos disse que vai nos responder por 
escrito. 

Na oportunidade, aproveitamos para entregar 
uma ficha de filiação do SINDSEP/DF ao 
presidente, já que ele mesmo declarou para a 
sociedade que era o servidor público nº 01.

Companheiros, nos queremos dizer que com mais 
mobilizações, poderemos chegar a vitória. Portanto, 
vamos discutir nas instancias dos sindicatos os 
calendários de mobilização propostos pela 
CONDSEF e aprovado no CDE.

Vamos participar da Plenária da CONDSEF e da 
CNESF, pois várias deliberações importantes 
estarão em discussão.

CONDSEF

Editatorial:

Expediente:

Notas:

214 anos

Junho
10 a 13 - Acampamento em Brasília
11 - Ato Nacional (caravana à Brasília)
12 - Seminário sobre a Reforma da Previdência 
Social com as 3 esferas mais o setor privado
13 - Avaliação das atividades realizadas
14 - Plenária da CONDSEF
15 - Plenária dos SPFs

Atividades - Agenda

SINTSEP-GO demuncia irregularidades na 
utilização de veículo da Fundação Nacional de 
Saúde pelo prefeito de Americano do Brasil - GO.

O Sintsep-GO, com base em informações 
recebidas de vereadores do município de 
Americano do Brasil, GO, denuncia que a Fundação 
Nacional de Saúde - enfrenta no referido município 
sérios problemas no combate as endemias, falta-lhe 
toda espécie de material necessário inclusive 
veículo.

O único veículo enviado àquele município para os 
agentes de endemias estava prestando assistência a 
um trator utilizado na construção de um campo de 
futebol e reparos em uma represa na fazenda do 
prefeito municipal, Sr. Carlos Beethovem.

O fato foi denunciado ao representante do 
Ministério Público, culminando com a detenção do 
veículo na Delegacia de Polícia da cidade de 
Anicuns, onde o condutor prestou depoimento.

Sintsep-GO denuncia irregularidades

Brasília, 1 de maio de 2003
14 de março de 2002 e o Art 54 da Lei NR 9.784, de 
1999:
Resolve:

Fixar prazo até o dia 30 de maio de 2003 para que 
os órgãos e/ou entidades públicos federias que 
compõem o SIPEC, e que possuam em seus 
quadros servidores anistiados em razão da Lei NR 
1/2002, regularizando a situação funcional dos 
servidores, para tanto:

- Efetuando o enquadramento do plano de cargos 
e salários, nos casos em que os demais servidores 
sejam organizados em carreiras contidas na referida 
orientação normativa, a fim de eliminar toda e 
qualquer diferenciação de tratamento que por 
ventura exista na administração pública federal.

Vitória dos anistiados

A maioria dos funcionários que não conseguiram voltar será reintegrada
Uma nova “categoria” surgirá no Executivo Federal: a dos funcionários demitidos na reforma 

administrativa de Collor de Mello e que ainda não conseguiram retornar ao serviço público. Segundo 
técnicos do Ministério do Planejamento, a tendência é que a maioria (ainda não há números oficiais) dos 3,6 
mil trabalhadores que aguardam parecer da Comissão Interministerial de Anistia seja reintegrada ao cargo.

Mas a medida não atingirá só eles. Com o fim da Cointer - o ato oficial de extinção do grupo deve logo, as 
24,7 mil anistias anuladas pela comissão serão revistas e os servidores poderão ser beneficiados com a 
reintegração.

Demitidos de Collor vão retornar
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O congresso da CUT, Goiás, acontecido nos dias 
09,10 e 11 de maio reelegeu o companheiro Ailton 
Gilberto Costa para outro mandato.

Um acontecimento expressivo, com profundas 
discussões políticas, esse CECUT ajudou o meio 
sindical de Goiás a definir rumos e a fortalecer-se na 
luta.

Damos parabéns ao Gil e desejamos-lhe um 
gestão feliz e produtiva frente à Central Única dos 
Trabalhadores de Goiás.

10º CECUT
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As conseqüencias das trampolinagens

Governo FHC:

14 anos

Os números do texto abaixo sob o título "Crescimento Econômico-Base Fevereiro 2003" revelam as conseqüências da estagnação 
econômica que afeta a economia brasileira nestes últimos 12 anos. O texto tem o pecado de não revelar a fonte dos indicadores 
econômicos, mas, supondo-se que tenham origem confiável pode-se tirar conclusões importantíssimas a respeito do 
desempenho da economia brasileira nestes últimos 12 anos.

Vejamos inicialmente o comportamento do Produto Interno Bruto (PIB). Este indicador é obtido somando-se o valor de 
todos os bens e serviços da economia durante o ano fiscal (que normalmente corresponde a um ano calendário sem 
necessariamente ser medido de janeiro a dezembro).Em 1994, ou seja, no primeiro ano do governo FHC, foi apurado um PIB 
de US$ 543,1 bilhões. Oito anos depois, ou seja, em 2002, no último ano do governo FHC, o PIB apurado foi de US$466,9 
bilhões.  Isto significa que ao longo dos oito anos de corrupção do governo FHC o PIB do país decaiu 16,32%. O país ficou mais 
pobre ao invés de crescer, ao invés de produzir mais riqueza. Foi o preço que pagamos pela política "malanista" de favorecimento 
à especulação financeira que locupletou os bolsos dos especuladores e banqueiros com o aval do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) que proveu os financiamentos para tamanho despautério.  Financiamentos que representam débito a ser 
saldado, dívida a ser paga com sangue, suor e lágrimas do povo brasileiro. Iniciado o governo de Lula da Silva a economia 
brasileira que esteve atrelada aos desígnios do FMI durante todo este tempo está totalmente viciada na prática especulatória da 
era FHC num ponto tal que será necessário tempo para se sair do círculo vicioso. O povo brasileiro está pagando um preço 
extremamente elevado pelo complô das elites dominantes que manteve por oito anos um governo destinado ao favorecimento 
dos sanguessugas da especulação financeira em detrimento das atividades produtivas que geram riqueza e dão empregos. 

Didymo Borges

Contra-mão:

De que lado está o Governo Lula?
Alguns pronunciamentos emanados de figuras 

públicas ligadas ao governo vigente são, no mínimo, 
lamentáveis e em nada contribuem para a resolução 
dos muitos impasses que o País vem enfrentando. O 
que dizer da entrevista concedida por José Genoíno, 
Presidente do Partido dos Trabalhadores, no dia 26 
de março de 2003, ao Bom dia Brasil, programa da 
Rede Globo de Televisão? 

Pois, ao afirmar que o Governo não frustrará 
milhões de brasileiros para atender as reivindicações 
de 800 mil privilegiados, no caso, referindo-se aos 
servidores públicos federais, José Genoíno deu a sua 
contribuição para o processo de “satanização” que a 
categoria vem sofrendo. Sem dúvida, referências 
ofensivas aos servidores, infelizmente, têm sido 
freqüentes no Brasil, afinal já foram xingados de 
marajás (por Collor), de vagabundos (por FHC), etc. 

O presidente do PT se referia a previdência social: 
um dos maiores direitos conquistados pela sociedade. 
Sobre o fato ocorrido, nós da CONDSEF, que 
representamos 700 mil do conjunto de Servidores 

Públicos Federais e que fizemos ombro a ombro a campanha de Lula queremos 
esclarecer os seguintes pontos:

a) Não existem apenas 800 mil servidores e sim 1 milhão e 300 mil servidores 
federais e cerca de 4 milhões de servidores das demais esferas, em todo o País, que 
sofrerão, mais uma vez, a desregulamentação de direitos se a privatização da 
previdência se consumar, com a aprovação do PL 09.

b) No dia 28 de fevereiro Palocci e Meirelles enviaram uma carta para o 
Diretor-Geral do FMI afirmando que em junho será votado o PL 09, garantindo 
assim a continuidade do processo de destruição da Previdência iniciado por FHC, 
o que deixa claro que não existirá quebra de contratos com o FMI, mas haverá 
com os trabalhadores.

c) O único responsável pelo rombo da Previdência é o Estado que permite o 
desvio de verbas, a sonegação  que já monta em 150 bilhões de reais  e a 
corrupção.

d) Ainda assim, mesmo com este “rombo” desastroso, que decorre da não 
contribuição do Estado e da utilização das contribuições dos servidores para todos 
os gastos institucionais, há, em 2002, um superávit de 22 bilhões de reais na 
previdência social brasileira.

e) Nós, servidores públicos federais, perdemos mais de 56 direitos no curso de 
oito anos e temos hoje uma perda salarial acumulada de 53%, o que exige um 
reajuste de 122% para recompor o que foi perdido.

f) Defendemos a extensão de direitos e a garantia da previdência pública, 
integral, por repartição e solidária para todos os trabalhadores.

g) Quanto ao teto salarial, este existe no serviço público, e é determinado pela 
Carta Magna, bastando apenas o integral cumprimento de texto constitucional.

Deve-se destacar, contudo, que de modo algum pode ser aceito qualquer tipo 
de hostilização que desqualifique um setor cuja importância, embora evidente, se 
tem buscado a todo custo ignorar e às vezes até comprometer sua imagem... 

Para uma categoria que vem sofrendo os efeitos perversos de uma política que 

visa à crescente retirada de direitos, o atributo de privilegiados soa irônico; 
ainda mais quando, após oito anos sem qualquer reajuste, propõe-se um índice 
ínfimo de reposição salarial, incapaz de repor minimamente as perdas já bastante 
expressivas. 

Parece ser, todavia, a previdência o calcanhar de Aquiles da questão: seriam 
“privilegiados” os servidores por terem aposentadoria integral? É importante 
lembrar que os servidores contribuíram para a previdência, de forma sistemática, 
no entanto, tais contribuições, não foram pelo Governo, alocadas para fins 
previdenciários. 

Lembremos que idêntica situação foi vivenciada pelos trabalhadores da 
iniciativa privada que viram sumir o dinheiro da contribuição para o (hoje) INSS. 

Há sonegação no importe de 150 bilhões de reais. Com o dinheiro da 
previdência se construiu Brasília, Ponte Rio Niterói, Itaipu etc.

Há inegável sonegação por parte do Estado e agora querem responsabilizar os 
trabalhadores por isto! O que aconteceu com a verba da previdência no Brasil é de 
responsabilidade do Estado e este deve prestar contas para a sociedade brasileira 
de todos os valores arrecadados a título de contribuição previdenciária.

Apenas lamentamos que o Governo Lula mantenha uma mesa de negociação 
com os servidores e, ao mesmo tempo, continue com um discurso que segue a 
mesma esteira do Governo passado.

Esperamos que os discursos não se tornem implementação de uma política 
nociva aos interesses do povo e contrária às promessas de campanha e que, de 
fato, tenhamos um governo que adote uma prática absolutamente diferenciada do 
neoliberalismo. 

Neste sentido, afirmamos que não é mais possível esperar e sofrer um 
terrorismo constante. É necessário que o PT, os partidos de esquerda que estão no 
Governo de coalizão de Lula, e o próprio Governo, oficialmente nos dê uma 
resposta sobre as diretrizes a serem implementadas na previdência social. 

Não queremos brincar de negociar! Sempre buscamos a negociação e 
estamos dispostos a sentar à mesa com o atual Governo, sempre munidos da 
crença de que estamos nos relacionando com outro governo e outra política. 

Portanto, reivindicamos do PT, dos partidos de esquerda aliados ao Governo e 
do próprio Governo uma posição oficial sobre a previdência. Nós defendemos os 
nossos direitos e lutaremos junto com a classe trabalhadora em defesa da 
previdência pública no Brasil. Mas, e o Governo? Ficará ao lado dos trabalhadores 
ou ao lado do FMI? Prosseguirá com a lógica da “crise fiscal” como está previsto no 
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, publicado por FHC em 1995, 
ou assumirá a luta contra as desregulamentações dos direitos sociais e 
trabalhistas? Estará mais preocupado com o pagamento da dívida ou com a 
reconstrução dos serviços públicos buscando solução para os problemas 
estruturais existentes? 

A cada dia, as dúvidas aumentam e nos vemos hoje com o risco de 
experimentar, nós e todo o povo brasileiro, uma grande frustração capaz de 
macular a esperança que nutriu os nossos votos.

Portanto, queremos agora uma resposta: Em qual lado ficarão os partidos 
de esquerda, que compõem o atual governo, e o próprio Governo 
Brasileiro no que se refere aos servidores, aos serviços públicos e à 
previdência?

Diretoria Nacional da Condsef
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414 anos

Brasil x China

Foto do Seminário sobre a extinção da Funasa

O Sintsep-GO está plenamente alerta e ativo nesse momento! Pronto para fazer 
saber a quem lhe interesse as reivindicações de sua categoria. Disposto também a 
estabelecer diálogo com os trabalhadores e as trabalhadoras do Serviço Público 
Federal de Goiás, ajudando-os a entenderem o contexto do novo Governo. O 
Sintsep-GO desde o primeiro momento do Governo Lula tem buscado entender 
os rumos que vão sendo definidos, como também, abrir todos os canais de 
conversação. Juntamente com a CNESF  esteve em Brasília  onde participou do 
lançamento da Campanha Salarial 2003, levando dez ônibus com 450 
trabalhadores e trabalhadoras, a maior caravana presente na ocasião.

Estamos encontrando uma vontade espetacular por parte do novo Governo. 
Pela primeira vez em anos somos recebidos por ministros e abre-se um canal direto 
de diálogo com o Governo. No lançamento da Campanha Salarial 2003 contamos 
com a presença de 25 deputados.

Claro que o cenário não corresponde ao que de fato ansiamos por muitos anos. 
Os nossos salários estão defasados, perdemos direitos e a nossa categoria tem sido 
relegada a uma situação lamentável.

Compreendemos que tudo isso não poderá ser consertado tão rapidamente 
quanto desejamos. O governo Lula pegou o Estado numa situação caótica e o que tem sido desmontado desde o governo Collor levará tempo para ser recuperado. 
Confiamos, contudo, não só na plena recuperação de nossos direitos como também em avanços! Queremos, juntamente com o restante da sociedade brasileira, 
conquistar mais em qualidade de vida.

Certo que não podemos e nem devemos aceitar qualquer papel de bode expiatório e nem carregarmos sozinhos o ônus das “reformas”. Também, precisamos ser 
ágeis na resposta a todas provocação, respondendo com conhecimento de causa e inteligência aqueles que querem nos demonizar. Manter a visibilidade é importante 

como também fazer-se presente em todos os fóruns de discussão.
Outro ponto que não pode ser negligenciado nesse processo é a capacidade de inserir as nossas reivindicações 

especificas no arcabouço de toda a luta social. De fato o que querermos como categoria é que o País avance, o 
nosso projeto só será fundado em 
algo sólido quando toda a 
estrutura estatal e social for 
reformada.

N o  m a i s ,  r e s t a  
mantermos a esperança e o 
alerta. Firmes como sempre, 
haveremos de persistir na 
luta, não descambando para 
um desânimo apressado e 

derrotista e, sobretudo, não nos 
colocando como obstáculos ao processo de construção do novo Brasil que é o 
sonho de todos nós.

Esse é o momento para muita conversa, persistência e firmeza de propósito. Chegaremos lá, unidos e esclarecidos sempre!  

O Sintsep-GO está alerta e ativo!

Fato:

Carta Aberta:

Ao Senhor Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva
Não podemos aceitar:
- Que seja aumentada a idade mínima para a aposentadoria, dos atuais 53 anos para homens passaria-se a 60 

anos; dos atuais 48 anos para mulheres, passaria-se a 55 anos.
- Que o benefício de pecúlio (pensão) deixe de ser integral e passe a ser de no máximo 70% do último salário.
- Que o servidor ao se aposentar, tendo trabalhado na iniciativa privada, tenha apenas um benefício 

proporcional e nunca integral.
- Que os aposentados e pensionistas sejam taxados sobre a parte se sua aposentadoria que ultrapassar o limite 

de isenção do IRPF (R$ 1.058,00) em 11%;
- Que a aposentadoria integral dos servidores seja revogada, com a criação de um teto de benefício de 10 

salários mínimos, os que hoje representa R$2.400,00, abrindo terreno para Fundos de Pensão complementar e 
que especularão com recursos que até hoje são patrimônio da Previdência Pública.

- Que os trabalhadores da iniciativa privada tenham mantidas as regras da nefasta “reforma” iniciada por FHC, 
como o “fator previdenciário”, sem o direito à aposentadoria integral, e também com a cobranças de inativos.

Por isso, nos dirigimos ao Senhor, presidente Lula, para dizer que é preciso retirar esse projeto de reforma da 
Previdência. É preciso, como condição para uma ampla e democrática discussão sobre o tema, revogar a 
“reforma” de FHC (lei nº 9.717 e Emenda Constitucional nº 20), arquivar o PL 9, conforme decisão unânime da 
Executiva nacional da CUT em fevereiro deste ano.

Nós solicitamos que o Senhor, tendo declarado que deseja discutir com todos os setores essa reforma, receba os 
servidores públicos federais em audiência, em particular a Coordenação nacional de Entidades dos Servidores 
Federais (CNESF), para que possamos apresentar nossos pontos de vista e nossas propostas, desde a renovação 
do entulho de FHC até a extensão da aposentadoria integral para todos os trabalhadores.

É preciso que seu governo se apóie nos trabalhadores para enfrentar os que sempre saquearam o Brasil. o 
senhor, presidente Lula, contará com todo nosso apoio para recusar essa imposição do FMI, que ameaça nossos 
direitos e nossas organizações. Os milhões de trabalhadores e trabalhadoras que o elegeram esperam que o Senhor 
diga ao FMI que nós não aceitamos e lutaremos para todos os meios contra essa reforma da Previdência que ataca 
direitos e nos joga para trás.

Saudações sindicais
Assembléia Geral do SINDSEP-DF
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A CONDSEF realizou, nos dias 4, 5 e 6 de abril, no hotel Di Roma, em Caldas 
Novas, Goiás, o seu VII Congresso Nacional. Foi um Congresso Participativo, 
mesmo que inferior a média de 1000 delegados que marca os  Congressos 
Ordinários da entidade. O objetivo do VII Congresso foi o de discutir política,  
construir a unidade classista, armar a categoria para as lutas e, com certeza, se 
obteve sucesso. Estavam presentes 320 delegados(as) e 30 observadores(as) 
representando 21 estados da Federação e 23 entidades filiadas. 

A tradição de sindicatos gerais foi também evidentemente representada. 
Havia trabalhadores representando mais de 57 órgãos e Ministérios, 
trabalhadores dos Ex-territórios e aposentados, que envolvem o conjunto do 
Serviço Público no Brasil. Isso confirma que se está conseguindo, com o passar o 
tempo, aprofundar a tão desejada “síntese da diversidade”, mantendo a unidade 
da categoria, por meio dos sindicatos gerais. 

A c u m u l o u - s e ,  p o r t a n t o  
resoluções sobre: conjuntura 
n a c i o n a l ,  c o n j u n t u r a  
internacional, previdência, 
r e f o r m a s ,  s e r v i ç o s  
públicos, plano de lutas, 
organização sindical, 
Conselhos, contra a 
guerra, contra a ALCA, 
em Defesa da Base de 
A lcântara ,  cont ra  a  
participação no Conselho 
de Desenvolv imento 
Econômico e Social, etc. 
Enfim, um conjunto 
completo de resoluções 
p a r a  a r m a r  o s  
trabalhadores no Serviço 
Público para a luta 
classista na sociedade e 
para a intervenção nos 
Congressos estaduais e 
nacional da Central Única 
dos Trabalhadores.

Na defesa da Previdência Social, Pública, Integral e por Repartição para 
todos os trabalhadores

A CONDSEF defende a Previdência Universal, Pública, Solidária e por 
Repartição. Herdeira da vocação de defesa e ampliação dos direitos dos 
trabalhadores, a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 
entra no debate sobre a Previdência convicta de que o grande desafio, neste 
momento da política nacional, é garantir para todos os trabalhadores brasileiros o 
direito de condições dignas de aposentadoria e pensões. Assim, defendemos que 
todos os trabalhadores, da iniciativa privada e do serviço público, tenham  
garantia do direito à integralidade dos seus salários por ocasião da aposentadoria. 

Sabemos que o setor mais atacado na Previdência é o dos servidores públicos. 
Falam de um enorme déficit previdenciário e acusam os servidores por todos os 
desastres. Os 29 bilhões que divulgam como déficit do setor público federal ou os 

Concondsef:

VII Congresso da Condsef
54,4 bilhões que divulgam como déficit de todo o setor público brasileiro 

(União, estados e municípios), não passam de mentiras. Os servidores até 1970 
tinham sua Previdência sustentada pelo Estado. A partir daí, quando se 
estabelece, no serviço público, a contratação via CLT, um número significativo 
começa a contribuir para o INPS. Após 1990, com a advento da Lei 8.112 (antigo 
RJU) os servidores passam a ser descontados em 11% do valor total dos seus 
salários. Infelizmente todo este dinheiro está perdido, não foi recuperado para 
Previdência, muito menos capitalizado, mesmo que em formato de poupança 
simples. Pior, durante todo este tempo o Estado se eximiu, de forma irresponsável, 
de pagar o que lhe caberia, ou seja, 22% da folha.

Nós somos favoráveis a uma verdadeira reforma da previdência: ampla, 
discutida, negociada, que contemple instrumentos capazes de impedir a 
sonegação fiscal desarticulação das quadrilhas que executam as fraudes e que 

i m p o s s i b i l i t e m  o  
remanejamento de recursos 
previdenciários que são 
historicamente desviados 
para outros fins. Nesse 
sentido, a Confederação 
dos Trabalhadores no 
Serviço Público Federal 
apresenta para sociedade, 
parlamentares, setores 
organizados, as seguintes 
propostas:

a) Criar um grande 
movimento, encabeçado 
pela Central Única dos 
Trabalhadores  (CUT),  
unificando os trabalhadores 
do serviço público das três 
esferas e os trabalhadores 
da iniciativa privada, em 
defesa da Previdência 

Pública, Universal, Solidária 
e por Repartição.
b) Garantir para todos os 

trabalhadores a integralidade dos 
salários, quando na ativa e na aposentadoria.

c) Abertura imediata de auditoria com divulgação pública de todas as 
informações já existentes e as que serão acumuladas neste processo.

d) Arquivamento imediato do PL 09 que, se aprovado, destruirá com 
qualquer expectativa positiva de reforma.

o oe) Revogação imediata das seguintes leis: Emenda Constitucional n  20; Lei n  
o o9.717/99; Leis Complementares n  108 e n  109.

f) Manutenção da paridade entre ativos e aposentados, com imediato 
o oarquivamento das PEC n  136 e n  137.

Outros pontos tratados no Congresso foram: O governo Lula, a ALCA, 
Negociação X Pacto Social e a Democratização dos meios de Comunicação que 
podem ser lidos na íntegra no relatório do mesmo ou no nosso site: 
www.sintsepgo.com.
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“A Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 
e a coisa julgada” (Artigo 5º, Inciso XXXVI, Constituição Federal)

O direito adquirido é principio constitucional e será respeitado no governo do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nossas propostas partirão sempre desse 
pressuposto e serão construídas através do diálogo permanente com toda a 
sociedade, com transparência no processo de decisão.

Os funcionários públicos estão convidados a participar do debate sobre a 
Reforma da Previdência Social, entre nossos principais interlocutores. Queremos 
que a construção de uma Previdência justa e sustentável seja, efetivamente, uma 
conquista e não meramente uma peça de retórica.

Por isso, quero levar a todos a mensagem do governo a respeito da Reforma da 
Previdência Social. Em primeiro lugar, quem já está aposentado ou já cumpriu os 
requisitos necessários para se aposentar não precisa tomar decisões precipitadas. 
O direito adquirido é base do estado de direito, portanto será respeitado.

A necessidade de reformar o sistema decorre da situação atual de 
desequilíbrio e das projeções de aprofundamento desse quadro. A opção pela 

Constituição Federal:

Direito adquirido
abertura de um debate amplo, nos próximos 90 dias é justamente pelo 

entendimento de que a reforma boa será aquela que derivar do diálogo com a 
sociedade brasileira. Diálogo que começa sem que o governo tenha apresentado 
propostas ao Congresso Nacional, justamente para assegurar o amplo debate, do 
qual devem participar inclusive partidos e seus parlamentares, que na etapa 
seguinte também terão a prerrogativa de realizar os encaminhamentos legislativos. 
Neste primeiro mês de trabalho, recebi dezenas de entidades, inclusive de 
representantes de servidores, aos quais agradeço pela confiança, pelas propostas, 
sugestões e críticas.

Minha missão é tratar esse tema de forma transparente. O Ministério da 
Previdência Social está a disposição para responder a dúvidas ou informar sobre 
os passos de reforma. Um debate que neste primeiro mês de trabalho contado com 
o empenho de todos os servidores, sua confiança e seu entusiasmo.

Ricardo Berzoini
Ministro da Previdência Social
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Quinhentos anos de domínio. Um País governado por uma elite supostamente 
insubstituível na sua capacidade de pensar, administrar e distribuir, o resultado disso é o 
Brasil de hoje. Basta uma rápida viagem pelas páginas da história brasileira para perceber 
como a grande massa trabalhadora foi relegada a uma participação política quando 
muito legitimadora do domínio da elite.

Agora, como fruto de uma longa luta popular, principalmente da classe trabalhadora 
organizada, temos a chance de reinventar o Brasil. O companheiro Lula, um sindicalista 
de primeira hora, herói na luta contra a ditadura militar e “gente do povo” foi eleito num 
longo processo que começou nas fábricas do ABC paulista. Sim, a eleição de Lula não se 
deu a partir da apresentação de seu nome por um partido e nem pelo convencimento via 
as técnicas de um marketing eficaz, ele foi construído num tempo de profunda 
reorganização da própria mente brasileira. Como não estar satisfeito com esse avanço? 
Como não comemorar essa vitória da democracia?

Claro que o movimento sindical tem todo o motivo do mundo para sentir-se 
orgulhoso por ter conseguido esse feito. A Central Única dos Trabalhadores foi a “mãe” 
desse processo. O Sintsep-GO, dentro de seu espaço, fez tudo para tornar realidade essa 
história.

Juntos todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil são os autores dessa 
oportunidade de se reinventar o Brasil. Cabe-lhes, conseqüentemente, continuar o 
trabalho agora mais árduo e desafiador que nunca.

Poucos meses de Governo e muitos já desanimam. Apontam aparentes contradições 
e reclamam coerência! Outros desistem cedo demais e começam a fazer uma oposição 
irrefletida e desconexa. Cremos que não dá para julgar aquilo que é nosso e 
responsabilidade nossa com esse tipo de distanciamento raso e afoito.

Impossível reinventar o Brasil de 500 anos em meses. Reformas, políticas monetária e 
salarial, como fazê-las e o que retirar delas? Continua sendo tarefa nossa decidir isso.

Pela primeira vez não estamos dialogando com um outro, mas, com um dos nossos.
O Brasil que queremos para nossos filhos e netos está agora na forma. Reinventá-lo 

com amor é preciso. Eleger o Lula foi o primeiro passo nesse desafio.
O Sintsep-GO está alegremente disposto a ser parceiro nessa tarefa e acredita no 

Governo Lula como o que liderará a nação brasileira sem medo de ser feliz.
OAP

Governo Lula, reinventando o Brasil

Reflexão do Sintsep-GO:

Meio ambiente e luta sindical

Reflexão do Sintsep-GO:

O Sintsep-Go parabeniza os servidores do Finsocial por 20 anos 
de Sucam, atual Funasa.

Agora em maio faz 20 anos que os servidores contratados pelo 
Finsocial foram para a Sucam

Em 1983 isso significou para aqueles servidores um avanço e a 
consolidação no Serviço Público Federal.

Parabéns
Errata I:

Nova bandeira dos Estados Unidos

Os aparelhos sensoriais humanos puros são limitados em seu alcance. As 
coisas diminuem de tamanho até desaparecerem de acordo com a distância. Isso 
cria no ser humano uma ilusão de alheamento com relação aquilo que não está 
imediatamente ao alcance de seu usufruto imediato. Esse defeito de percepção 
desenvolveu uma mentalidade que levou a humanidade a abusar da fragilidade 
do Planeta Terra retirando dele mais do que seria sustentável e poluindo com os 
restos dessa insanidade, céu, terra e água.

A ciência ajudou, gradativamente, a expandir o alcance da percepção 
humana. Do telescópio de Galileu à Internet os recursos do conhecimento 
humano conjugaram uma aproximação do ser humano com todos os aspectos da 
natureza, de forma a despertar a sua consciência de que é parte dessa natureza e 
dependente dela. A pobreza sempre foi uma aliada do desequilíbrio ambiental 
como também o desenvolvimentismo irrefreado. Os extremos da miséria e da 
riqueza são inimigos da saúde ambiental.

O movimento sindical que pretende organizar o trabalho humano, que é o 
instrumento de interferência no meio ambiente por excelência, ignorou 
vergonhosamente essa dimensão de sua tarefa.

Hoje é impossível fugir da responsabilidade de se criar um desenvolvimento 
sustentável, solidário, não agressor do ecossistema e consciente da necessidade 

de se fazer isso com energia limpa e eficiente reciclagem de recursos.
Também, cabe aqui uma profunda mudança de atitude no que concerne os 

direitos dos povos nativos do Brasil. Eles foram ignorados e olhados como 
civilizações inferiores, incapazes de tomar conta de si mesmos, as suas terras 
foram invadidas e as suas tradições aviltadas.

Desenvolver essa visão no mundo do trabalho é função do movimento 
sindical. Pressionar o Governo, esclarecer a sociedade e propor alternativas é um 
desafio para qualquer entidade que pretenda discutir trabalho e política.

Qualquer avanço social e elevação da qualidade de vida da classe 
trabalhadora só fará sentido num contexto ecologicamente sadio, sendo essa a 
base essencial de toda a vida.

O Sintsep-GO acredita nisso e já tem colocado em sua agenda essa discussão 
a muito tempo. O fato de ter na sua base trabalhadores e trabalhadoras do 
IBAMA, da FUNAI, do INCRA, da FUNASA e de outros órgãos afins das questões 
ambientais legitima o Sintsep-GO na sua preocupação com as mesmas. 

Agora, com o Governo Lula, vemos uma chance única de fazer uma 
transformação cultural ecológica definitiva em nosso povo e queremos tomar a 
frente nesse processo.

OAP



Direitos:

Os sindicatos estão na defesa e ampliação dos direitos dos trabalhadores

714 anos

A senhora Marilene Angloletti, não sabemos 
a serviço de quem, divulgou na Internet, 

uma carta intitulada: Onde estão os 
sindicatos? No vimos com a 

responsabilidade de esclarecer algumas das 
afirmações mentirosas desta senhora e de 

explicitar o que estão fazendo os 
sindicatos.

Todos os sindicatos vinculados às entidades 
nacionais de servidores (filiadas à CUT e 
organizadas junto a CNESF) estão preparando a 
categoria para a luta e para o início de um 
qualitativo e complexo processo de negociação. 
Não foi por menos que, durante o ano de 2003, já 
ocorreram duas plenárias nacionais em Brasília e o 
lançamento da campanha salarial. No dia 18 de 
fevereiro a plenária dos federais contou com mais 
de 300 servidores do Brasil inteiro e preparou os 
eixos da campanha salarial. No dia 19 houve o 
lançamento da campanha salarial dos servidores 
públicos federais com uma participação massiva 
(mais de mil pessoas). Organizada na Câmara, o 
lançamento sacudiu o Congresso e demonstrou que 
os servidores estão dispostos e se preparando para a 
luta em todos os níveis.

Isto porque não confundimos o governo passado 
com o atual. Ficamos, durante oito anos, cobrando 
uma negociação que nunca chegou. Tudo nos foi 
imposto e nada foi discutido com os servidores 
sobrando, para a categoria, apenas a greve como 
defesa. Resistimos: não foi aprovado o PL 09; não 
foram aprovadas as PEC 136 e 137; não 
extinguiram a FUNASA; os trabalhadores das 
universidades tiveram a incorporação da GAE. 
Enfim tivemos avanços parciais e impedimos que o 
conjunto das medidas fosse implementado, como 
pretendia o FMI e FHC.

Este atual governo, no entanto, foi escolhido com 
o voto do protesto e da mudança. Quem foi 
derrotado no processo eleitoral foi o candidato do 
Governo, a oposição foi vitoriosa. E agora entramos 
no processo, pela primeira vez na história, sem ser 
oposição. Mas, a autonomia e independência em 
relação ao Governo de Lula são, para todo o 
movimento sindical, posturas indispensáveis e 
necessárias. Melhor, autonomia e independência 
frente a qualquer governo. Do mesmo jeito que 
fizemos de tudo para que ocorresse negociação nos 
últimos oito anos continuaremos fazendo no 
Governo atual, com a esperança, é claro de que 
será mais fácil.

Portanto, abrimos o ano com a tarefa de 
fortalecer a Central Única dos Trabalhadores 
(conjuntamente com todos os sindicatos filiados), 
defender e ampliar os direitos da classe. Não apenas 
dos servidores, mas de todos os trabalhadores 
brasileiros. Por isto não perdemos tempo. 

Diferente do que pensa a senhora Marilene 
Angloletti, o PL 09 só não foi para a votação, até 
agora, porque nos mobilizamos no Congresso, 
discutimos com os deputados, dialogamos com o 
Governo e fizemos um ato excelente de lançamento 
da campanha salarial. Portanto, não nutrimos 
ilusões, mas sim, esperança de que constituiremos 
condições de disputa absolutamente distintas. E é 
bom lembrar que a greve é o último recurso deste 
processo de mobilização, ou seja, um passo que só 
deve ser dado se não houver negociação ou se a 
mesma não for suficiente para, ao menos, defender 

ampliar as filiações e não perder filiados. Quem 
defende desfiliação dos sindicatos é porque não 
quer lutar. Não é por menos que esta senhora se 
impressiona com a Rede Globo. 

A mídia formal serviu de base de sustentação e 
como aparelho para a defesa das idéias de 
regulamentação de direitos sociais e trabalhistas. 
Sempre defenderam os interesses do capitalismo 
internacional ou nacional e nunca ficaram ao lado 
dos trabalhadores (a não ser quando não havia 
outra opção). Hoje não poderia ser diferente. 
Quando o Governo atual defender propostas que 
melhorem as condições de vida da maioria a Rede 
Globo será contrária e quando apresentar 
proposições com o mesmo diapasão do governo 
passado, como vem fazendo, a Rede Globo será 
porta-voz das idéias. 

Assim, conclamamos todas as pessoas que 
receberam a carta da senhora Marilene para não 
caírem no “canto da sereia”. Desmobilização, 
desfiliação, individualismo, corporativismo, não 
nos levará a lugar algum. Melhor, servirá apenas 
para retirar mais ainda nossos direitos. O único 
caminho que pode nos preparar e nos fortalecer 
para lutar pela melhoria da qualidade de vida é o 
reforço dos sindicatos e a ampliação de nossa 
consciência. Temos que nos qualificar, aumentar o 
número de filiados, construir organizações por local 
de trabalho, discutir o mérito de nossas propostas e 
nos prepararmos para lutar, com todas as nossas 
armas (se necessário) em defesa de nossos direitos. 
Não interessa o governo: se nos atacar temos que 
resistir; se atuar para ampliar os direitos trabalhistas 
e sociais temos que defendê-lo e sustentá-lo. Esta é 
a equação para o próximo período. Mas, para 
acertá-la, a única saída é a elevação da nossa 
capacidade de luta: tanto intelectual quanto da 
nossa força real. Não podemos nos deixar levar por 
oportunistas de plantão que aproveitam, de tudo, 
para ajudar a destruir o movimento sindical e a 
retirar os direitos conquistados pela classe 
trabalhadora!

É oportuno, também, que todos(as) que 
receberam o e-mail da Senhora Marilene Angloletti 
remetam este nosso documento à mesma e, ao 
final, questionem qual o papel desta senhora nos 
últimos oito anos de Governo FHC. Perguntem: de 
que lado ela sempre esteve? 

Abaixo os oportunistas de plantão!
Pelo Fortalecimento da CUT e das 

organizações dos trabalhadores: autônomas, 
democráticas e classistas!

CONDSEF

os direitos dos trabalhadores. A greve, 
portanto, não é um objetivo e sim um dos últimos 
recursos.

Diferente do que pensa esta senhora já 
informamos para todos que o rombo da 
previdência é fruto da corrupção, sonegação, 
desvio de verbas, que impregna o Estado, em 
todos os seus aspectos e setores (e não apenas na 
previdência). Além disso, já mostramos, por meio 
das informações do próprio governo que na 
previdência é superavitária e que é necessário 
imediatamente abrir concursos públicos, realizar 
uma auditoria, universalizar a previdência e 
garantir que todos os trabalhadores tenham a 
integralidade do seu salário como direito.

Nada foi feito ainda com os servidores. Mas, 
estamos criando as condições para que tudo a ser 
feito seja para defender e ampliar os direitos 
sociais, corrigindo, inclusive, as distorções criadas 
no período passado.  E é justamente porque já 
estamos fazendo a nossa parte, como entidade e 
dirigentes sindicais, que há uma audiência 
marcada no dia 26/02 para estabelecer os critérios 
que darão início ao processo de negociação. Os 
servidores, nesta audiência, discutirão com os 
ministro da Casa Civil, do Trabalho, da 
Previdência, da Fazenda e do Planejamento. Em 
momento algum, nos dois últimos governos, 
realizamos reuniões deste vulto a qualquer outra 
que, pelo menos, chegasse perto de uma 
negociação geral e coletiva.

Mantivemos nossas reivindicações com o 
conjunto dos itens que mais atacam os servidores: 
arquivamento imediato do PL 09; incorporação 
das gratificações aos salários; constituição de uma 
política salarial permanente; reconstrução dos 
serviços públicos; cumprimento dos acordos de 
greve e reajuste linear e emergencial de 46,95% 
(que corresponde às perdas de julho de 98 até a 
estimativa de abril de 2003  contando com a data-
base em maio de 2003). Lembramos que o 
Governo passado retirou data-base dos 
servidores públicos federais e que a legislação 
atual não prevê negociação coletiva para o 
serviço público. Ainda assim estamos propondo a 
constituição de critérios permanentes que dê 
condições de se avançar na recuperação do que 
nos foi tirado e na constituição de critérios 
permanentes-institucionais de negociação. Além 
disso, nossa pauta geral reivindica contra a 
assinatura do acordo da ALCA, auditoria 
imediata da dívida e constituição de uma ampla 
negociação entre patrões e empregados sobre a 
reforma da previdência.

Iniciamos o ano defendendo, com todas as 
nossas possibilidades, a previdência pública, 
universal, solidária e por repartição. “Remando 
contra a maré” somos contrários a estipulação de 
um teto para os servidores, defendemos a 
aplicação do Artigo 37 da Constituição (que 
estabelece o teto salarial) e reivindicamos para 
todos os trabalhadores o direito a integralidade 
dos salários. 

Sofremos ataques até agora, mas por meio da 
mídia, mesmo que muitos tenham vindo do 
Governo. De tudo fizemos para responder e 
continuaremos fazendo. Mas sabemos que 
somente a ampliação da qualificação, da 
organização sindical e da mobilização pode nos 
dar condições para isto. Portanto, diferente do que 

Errata II:

Nova bandeira dos Estados Unidos
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A Reforma da Previdência

Reforma

Perguntas e respostas que estão sendo publicadas em jornais de todo o mundo, 
e merecem nossa reflexão:
1. Qual a porcentagem da população dos EUA na população mundial?
Resposta: 6%.
2. Qual a porcentagem do poder econômico dos EUA na riqueza mundial?
Resposta: 50%.
3. Qual país tem as maiores reservas de petróleo do mundo?
Resposta: A Arábia Saudita.
4. Qual país tem as segundas maiores reservas de petróleo do mundo?
Resposta: O Iraque.
5. Quanto somam os gastos militares por ano, em todo mundo?
Resposta: Aproximadamente US$900 bilhões.
6. Quanto gasta o Governo dos Estados Unidos, dentro desse total?
Resposta: 390 bilhões de dólares, aprovados pelo Congresso Nacional.
7. Quantas pessoas foram mortas nos conflitos realizados desde a 2ª Guerra 
Mundial até agora?
Resposta: 86 milhões de pessoas.
8. Quando apareceram armas quimicas no Iraque na década de 80, durante a 
guerra contra o Iran e depois em 1991, essas armas foram desenvolvidas pelos 
iraquianos?
Resposta: Não; as fábricas e a tecnologia foram montadas e fornecidas pelo 
governo dos EUA, em associação com a Grã-Bretanha e empresas particulares 
daqueles países.
9. O governo dos EUA condenou o uso de gás pelo Iraque na guerra contra o Irã, 
na década de 80?
Resposta: Não.
10. Quantas pessoas o Governo Saddam Hussein matou usando gás contra a 
cidade curda de Halabja em 1988, localizada no norte do Iraque?
Resposta: 5 mil pessoas, todos civis.
11. Quantos governos de países do Ocidente condenaram essa ação?
Resposta: Nenhum!!
12. Existem provas de ligação entre o Iraque e o ataque de 11de setembro?
Resposta: Nenhuma.
13. Qual foi o número estimado de mortes de pessoas civis na 1ª Guerra do 
Golfo em 1991?
Resposta: 35 mil.

14. Quantas baixas o exército 
iraquiano infligiu às tropas 
ocidentais durante a 1ª 
Guerra do Golfo?
Resposta: Insignificantes.
15. Quantos so ldados 
iraquianos em retirada foram 
enterrados v ivos pelos 
tanques dos EUA equipados 
c o m  l â m i n a s  d e  
terraplenagem?
Resposta: 6 mil soldados.
16. Quantas toneladas de urânio enriquecido foram utilizados na munição da 1ª 
Guerra do Golfo, m 1991?
Resposta: 40 toneladas.
17. Qual foi, segundo a ONU, o aumento dos casos de câncer no Iraque entre 
1991 e 1994?
Resposta: 700%.
18. O Exército dos EUA destruiu que porcentagem da capacidade militar do 
Iraque, na guerra de 1991?
Resposta: 80% das forças armadas iraquianas.
19. O Iraque representou uma ameaça à paz mundial nos últimos dez anos ou a 
soberania de algum país?
Resposta: Não.
20. Quantas mortes de civis o Pentágono prevê no caso de um ataque em 2003?
Resposta: 10 mil. Mas o responsável pela comissão de direitos humanos da 
ONU entregou recente relatório ao Governo Bush, prevendo 350 mil civis 
mortos, um milhão de desalojados, e dois milhões tenderiam a migrar para 
outros países.
21. Quantas dessas mortes serão de crianças?
Resposta: Em torno de 50%.

Diante das informações e dados que você acaba de ler...
Qual país, na sua opinião, constitui a maior ameaça à paz mundial: o Iraque ou 

os Estados Unidos?

Guerra ou invasão dos Estados Unidos?

Perguntas e respostas:

O Governo, como já anunciado, protocolou no Congresso Nacional, dia 30 de 
abril próximo passado, a sua proposta de Emenda Constitucional referente à 
Reforma da Previdência. Na verdade o conteúdo macro da proposta “RESUME-
SE” à reforma do regime próprio de previdência dos servidores públicos. 
Destaques:

1- IDADE MÍNIMA: Acaba a regra de transição que existe para quem ingressou 
no serviço publico até 1998. A idade mínima para a mulher passa de 48 para 55 
anos e o homem de 53 para 60 anos.
2- CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS (APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS): Os aposentados e pensionistas do setor público contribuirão 
para o sistema previdenciário com alíquota de 11% sobre a faixa que ultrapassar 
R$1.058,00. Para os futuros aposentados (atuais e novos servidores) a cobrança 
será feita acima de R$2.400,00.
3- QUEBRA DE PARIDADE: A reforma acaba com a paridade de reajuste 
entre os benefícios de futuros aposentados e salários de servidores na ATIVA. O 
reajuste igual só continuará valendo para quem já está aposentado;
4- REDUTOR: A “REFORMA” cria uma regra de transição para os servidores 
contratados até 1998, Eles poderão se aposentar pela idade mínima de 48/53 
anos, mulher e homem respectivamente, mas seus benefícios estarão sujeitos a 
um redutor de 5% por ano de antecipação da aposentadoria. O redutor máximo 
será de 35%;
5- FIM DA APOSENTADORIA PROPORCIONAL: A reforma elimina a 
possibilidade de aposentadoria proporcional para os servidores que entraram no 
setor público até 1998.
6- REDUÇÃO DAS PENSÕES: As pensões terão valor de no máximo até 70% 
do valor do provento do instituidor. Para as possíveis pensionistas “mulheres 
novas que casarem com homem velhos” (palavra do Ministro Berzoine) esse 
valor será menor. 
7- BENEFÍCIO PROPORCIONAL: Para os servidores que, antes de ingressar 
no serviço público, trabalharam na iniciativa privada, acaba a aposentadoria 

integral. O cálculo do beneficio será feito  proporcionalmente com base no tempo 
de contribuição do INSS e ao regime do setor público. 
8- TETO: Para os novos servidores que ingressarem no Serviço Público após 
aprovação da Emenda, o teto de contribuição para a previdência será de R$ 
2.400,00, sendo também a expectativa de valor da respectiva aposentadoria. 
Além desse valor os servidores terão de pagar Fundos de Previdência 
Complementar. 
9- A TRAMITAÇÃO DA “REFORMA” NO CONGRESSO NACIONAL:
I NA CÂMARA DOS DEPUTADOS:
1- Ao chegar a Câmara dos Deputados a PEC vai para a CCJ (Comissão de 
Constituição e Justiça) para receber Parecer de Constitucionalidade. A CCJ tem 
prazo de 5 sessões ordinárias para emitir parecer;
2- A Comissão Especial: aprovada no CCJ, o Presidente da Câmara cria uma 
Comissão Especial que tem o prazo de 40 sessões ordinárias para analisar o texto. 
Nas dez primeiras sessões, os deputados podem apresentar emendas ao Projeto 
do Governo;
3- PLENÁRIO: Aprovada na Comissão a PEC está pronta para votação em dois 
turnos, com espaço de pelo menos cinco sessões entre um turno e outro. A PEC é 
aprovada caso obtiver, em cada um dos dois turnos, 60% ou mais dos votos dos 
deputados. Na Câmara serão necessárias no mínimo 308 votos de um total de 
513 deputados. 

II- NO SENADO FEDERAL:  
1- CCJ DO SENADO: uma vez aprovado na Câmara, o Projeto segue então para 
o Senado, onde também e remetido para o CCJ da casa para parecer de 
admissibilidade. A Comissão tem prazo de 30 dias para dar parecer.
2- PLENÁRIO: Aprovada no CCJ, a proposta segue diretamente para o Plenário, 
que abre prazo de cinco sessões para discussão. A aprovação também acontece 
em dois turnos, com votação favorável de no mínimo 60% dos servidores em cada 
um dos turnos. O espaço entre as votações é de no mínimo cinco dias. No Senado 
serão necessários 49 votos de um total de 81 Senadores. 
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