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Em sintonia com a base

Nossa base:

A Direção do Sintsep-GO sempre zelou por ser uma legítima representante de sua base e, por isso mesmo, 
cultiva um contato estreito e continuado com os companheiros e companheiras do interior.

Desde o mês de junho alguns diretores do Sintsep-GO estão fazendo uma jornada de visitas, levando 
informações à base e ouvindo as suas preocupações e reinvidicações. Sem esse exercício seria impossível construir 
a luta que é a missão do Sintsep-GO.

Em cada visita descobrimos a riqueza de nossa base, a capacidade que as pessoas têm para expressar a força 
da vida e a vontade que as anima a prosseguir sonhando e acreditando num futuro melhor.

Agradecemos a todos os que nos acolheram de forma tão generosa.
Com este artigo vão fotos de alguns dos grupos que visitamos. Os que não aparecem nas fotos, por favor, 

saibam, que estão registrados na história de nossa luta e com certeza o estarão também na celebração da vitória.

Chamamento de Greve

Greve:

A Direção do Sintsep-GO alerta os companheiros e companheiras da Funasa 
para uma articulação tendo em vista organizar uma possível greve.

Estamos lutando unidos por causas como:
- Criação da gratificação de atividade de campo incorporada no contra-cheque 

para substituir a indenização de campo.
- Suplementação de recursos para o pagamento integral das indenizações de 

Jaraguá Itapirapuã Rubiataba

Rialma Jussara Ceres
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campo.
- Extensão dos  47,11% para os servidores do Ministério da Saúde e da 

Funasa.
- Aposentadoria especial dos servidores da Funasa.
Os trabalhadores da Funasa/RJ entraram em greve por terem tido suas 

indenizações de campo cortadas na folha de pagamento de 2003.
A orientação da Condsef é que, nos estados onde ocorrer esse corte, os 

trabalhadores entraem em greve.

Reforma da Previdência
Saiba sobre as reformas e os 
seus direitos e o que fazer.
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Estatuto do Idoso
Direitos importantes para a 
população de idosos do Brasil
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Assembléia
Assembléia de aposentados e 
pensionistas com 160 
participantes do Sintsep-GO
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Conferências
Saiba sobre as Conferências 
Nacional de Saúde e do Meio 
Ambiente.
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Corte de pontos
A Presidência da República, através do 

Decreto nº 4.816 de 21 de agosto de 2003 
cancelou o corte de pontos e a supressão de 
anotações funcionais relativas à participação 
dos servidores na paralisação dos serviços 
públicos.

Com isso, as punições e cortes sofridas pelos 
funcionários públicos federais que participaram 
das greves da categoria ficam suspensas.

Amina Lawal livre!
Amina Lawal foi absolvida por uma corte 

superior na Nigéria. Antes condenada à morte 
por apedrejamento por adultério ela foi motivo 
de uma campanha mundial pedindo a 
revogação de sua pena.

A vitória da pressão internacional é uma 
prova inconteste do poder da articulação dos 
que defendem os direitos humanos. Mais uma 
vez, também, a Internet foi um instrumento de 
grande valia nessa luta.

Ação para anular o RJU
O procurador-geral da República fez uma 

Adi (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 
contestando a transformação dos servidores ex-
celetistas para o RJU. Se aprovada pelo STF, 
esta ação levaria todos os atuais servidores de 
volta para a CLT, com a perda de dezenas de 
direitos.

Reajuste Salarial
A inflação medida pelo Dieese de janeiro a 

julho de 2003 foi de 7,22%. Considerando que 
não haja grandes aumentos de preços até 
dezembro, teremos, no mínimo, uma inflação 
anual de 8%. Pouco? Mas quando isso significa 
em termos de diminuição do nosso consumo, já 
que acumulamos nove anos sem reajuste? É 
preciso lembra que o transporte coletivo, a 
alimentação, os impostos, o gás, a gasolina, a 
eletricidade, o telefone, tudo está aumentando. 
Nessa situação, como entender que o Governo 
proponha um reajuste entre 2% e 4% para os 
servidores (matéria do Oesp, 30/08)?

O Sintsep-GO entende que não podemos 
mais ficar assim. Se essa reforma da Previdência 
for aprovada, perdemos direitos. O salário está 
congelado. Até quando, Senhor Presidente?

Auxílio-Alimentação
O valor do auxílio-alimentação do 

Legislativo e do Judiciário chega a R$ 400,00. O 
do Executivo, após muita pressão do Sintsep-
GO e da Condsef, está chegando a R$ 106,32. 
ora, esse valor está congelado há mais de 10 
anos. Desde a criação do Real. É verdade que 
R$ 26,52 nesse buraco em que estamos, vale 
alguma coisa. É verdade que isso saiu por causa 
da pressão. Mas não dá para agüentar desse 
jeito.

Auxílio-Saúde
O Governo está estudando, por proposta da 

Condsef, a saída de todos os planos de saúde 
particulares e a sua substituição pela Geap. A 
contribuição do Governo subirá um pouco e 
para o servidor, a contribuição será de 2% do 
vencimento. Acreditamos que essa proposta 
resolverá a maioria dos problemas hoje 
existentes com os planos de saúde. O Sintsep-
GO e a Condsef deverão organizar, em breve, 
um Encontro dos Trabalhadores da Funasa e da 

Fazenda, tendo em vista que eles têm planos 
de saúde vinculados ao ministério (Capes Saúde 
e Assefaz). Os encontros deverão deliberar como 
enfrentar esse problema, já que não são planos 
privados que serão substituídos pela Geap.

Convocatória
 Seminários do CDE/Condsef

D e  a c o r d o  c o m  d e l i b e r a ç ã o  d o  
CDE/CONDSEF a Diretoria Executiva da 
CONDSEF convoca para os seguintes 
Seminários que serão realizados em Brasília-DF, 
no Centro de Treinamento dos Trabalhadores da 
Industria - CNTI:
1 - Deslocamento de ônibus da sede da 
CONDSEF ao centro de treinamento da CNTI, 
que fica em Luziânia-GO, dia 27/10/2003, a 
partir das 18 horas;
2 - Jantar dia 27/10/2003 no Centro de 
Treinamento da CNTI;
3 - Hospedagem, com café, almoço e jantar, nos 
dias 28, 29, 30 e 31/10/2003, no Centro de 
Treinamento da CNTI;
4 - Deslocamento de ônibus da CNTI para 
Brasília dia 31/10/2003 à noite.

A confirmação da quantidade de 
participantes e pagamento da taxa de inscrição 
será impreterivelmente até o dia 24/10/2003.

Isenção de  PSS
O servidor público federal civil ativo que 

permanecer em atividade após completar as 
exigências para a aposentadoria voluntária 
integral terá direito à isenção da contribuição 
previdenciária até a data da publicação da 
concessão de sua aposentadoria, voluntária ou 
compulsória.

O servidor deverá obedecer às condições 
previstas no artigo 40 da Constituição Federal e 
na redação dada pela Emenda Constitucional nº 
20, de 15 de dezembro de 1998, especialmente 
no que se refere ao artigo 8º. 

A isenção será efetivada a partir da opção 
pela permanência em atividade, no exercício do 
cargo, apresentada pelo interessado e 
protocolada junto à área de Recursos Humanos 
do órgão ou entidade onde o servidor estiver 
lotado.

Juros e Previdência
O Governo gastará com juros neste ano, R$ 

75 bilhões. Se baixasse os juros com mais 
vontade, como todos aconselham, e ninguém 
sabe porque não faz, economizaria cerca de R$ 
25 bilhões, metade do que espera ganhar com a 
reforma da Previdência nos próximos 30 anos.

Esta é a opinião de João Sayad e de muitos 
economistas do próprio Governo.

O problema é que isso discordaria da receita 
do FMI...

O povo que se lasque!

Nossos últimos jornais tiveram um tom celebrativo; 
comemoramos vitórias importantes: a chegada de um 
trabalhador à Presidência da República e o 
encaminhamento de muitas das esperanças do povo 
trabalhador. Não celebramos em vão! Queremos acreditar 
que o momento é esse e que está em nós fazê-lo acontecer 
conforme sonhamos.

Esse jornal, contudo, faz um desabafo e deixa 
transparecer a nossa decepção e perplexidade com os 
primeiros rumos do Governo Lula. Não conseguimos 
entender que o FMI continue dando as cartas, que as 
“reformas” estejam cada vez mais com cara de desmonte do 
serviço público de qualidade. Estamos assustados com os 
sinais de que, mais uma vez, os servidores e servidoras 
públicos estão sendo transformados em bote expiatório. 
Não há como não estarmos consternados com o modo 
como assuntos sérios como o meio ambiente são objeto de 
decisões superficiais, o que vimos na questão dos 
transgênicos.

Esse número do Jornal do Sintsep trata de tudo isso; as 
reformas, os debates do momento, a ALCA e as questões 
pontuais de nossa categoria.

Leia, opine, partilhe com outros e, acima de tudo, sinta-
se desafiado a reagir e a entrar na luta para vencer.
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Quais as bases da proposta de DPC?

Proposta:

14 anos 03

O Sintsep-GO está desenvolvendo uma campanha pela implementação do 
Plano de Carreira, em especial para os servidores do PCC, a grande maioria da 
categoria. Estabelecemos abaixo, propostas para construção das Diretrizes do 
Plano de Carreira, que devem nortear esta importante discussão.

1- Queremos que os trabalhadores tenha acesso ao serviço público. Todos 
devem participar, no controle, nas decisões, garantido o direito a um 
atendimento qualitativo.

2 - É fundamental a garantia de abertura de concursos públicos e que seja a 
única forma de entrada dos servidores para ocupação de cargos e 
desenvolvimento em uma carreira específica.

Somente a abertura dos concursos garantirá uma proporção correta e 
equânime entre aposentados e ativos.

3 - Queremos discutir acordos coletivos. Hoje nos foi tirado até o direito de 
reajuste salarial.

isso deve acabar. Deve haver possibilidade de recomposição das perdas e 
de ganhos reais que só podem ser alcançadas através de um Plano de Carreira 
digno sob a ótica dos trabalhadores.

4 - Não aceitamos ficar à mercê de cada governo. Somos profissionais do 
Estado, devemos compromisso à contribuição dos trabalhadores. É necessário 
resgatar a estabilidade e criar meios que nos dêem a autonomia necessária 
para uma atuação comprometida com nossas funções.

5 - É necessário garantir o cumprimento da Constituição. Mesmo com a 
aprovação da Emenda Constitucional 19/98, há base legal para a constituição 
de Planos de Carreira. Diz o artigo 39, parágrafo primeiro: “afixação dos 
padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório 
observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 
componentes de cada carreira”. Precisamos regulamentar isso com propostas 
de interesse dos trabalhadores e não de interesse do capital, como faz FHC.

6 - Reivindicamos que os cargos tenham uma associação direta com as 
tarefas e funções, pois são “o conjunto de tarefas ou atribuições e 
responsabilidades, a serem exercidas por uma pessoa durante certo período de 
tempo”. Isso será um remédio contra os desvio de funções. Para nós as 
carreiras devem ser estabelecidas, em todos que forem possível. Pela 
correlação dos cargos em toda a administração pública e não em cada órgão 
específico. Não concordamos com a lógica da MP 2048, que subjuga o 
servidor a uma carreira de um órgão específico. Não concordamos com a 
lógica da MP o imobilizando e facilitando a punição, a perseguição e as 
demissões.

7 - Reivindicamos fixações de remunerações, regras para promoções 
(garantindo sempre a mobilidade), critérios para as transferências, 
treinamento e qualificação. São elementos chaves para o desenvolvimento do 
servidor e para a qualificação dos servidores públicos. Além disso, queremos 
avaliações permanentes, transparentes, democráticas. O modelo da MP 2048 
é de avaliar para repreender, reprimir, penalizar. Nosso modelo de avaliação 
deve ser qualificar, resolver problemas individuais e coletivos, ampliar a 
qualidade dos serviços.
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Vamos cobrar deles uma explicação, manifestar o nosso repúdio de todas as formas possíveis e reavaliar o nosso voto.

Voto:

Parlamentares de Goiás, que votaram contra os trabalhadores(as) na
Reforma da Previdência

Barbosa Neto Carlos Alberto Leréia Leonardo Vilela

Neyde Aparecida

Sandro Mabel

Leandro Vilela

Rubens OtoniPedro Chaves Roberto Balestra



Foto do Seminário sobre a extinção da Funasa

Reforma da Previdência: como começou, como está acabando...

Previdência:

0414 anos
Ano XV - nº 58 - Outubro 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

O abono de permanência também não aparece na PEC-40. Esta posterior 
formulação, presente no texto final, tem como finalidade fazer com que o servidor 
trabalhe até a idade da aposentadoria compulsória (hoje 70 anos). O abono 
devolverá aos servidores os 11% descontados no mesmo enquanto estiverem 
trabalhando. apenas os servidores que alcançarem todas as condições para 
aposentadoria que constam no item 2 deste texto e tiverem idade inferior a 70 
anos terão acesso a este abono se continuarem trabalhando até os 70 anos. 
Quando aposentados serão subjugados às mesmas regras impostas a todos os 
outros servidores.

9. O pedágio da EC 20
A PEC 40 mantinha o direito de aposentadoria na idade estabelecida pela 

Emenda Constitucional número 20 (53 para homens e 48 para mulheres), mas 
cobrava um pedágio de 5% para cada ano. Ou seja, homens e mulheres teriam 
seus proventos diminuídos em 35%, pois, se multiplicaria  anos (o que falta para 
completar a exigência de idade atual) por 5%.

A mesma base de entendimento continua mas com a seguinte modificação. 
Quem se aposentar até dezembro de 1995 dentro dos critérios permitidos pela EC 
20 e sem alcançar os critérios exigidos pela nova lei, terá descontado, para cada 
ano 3,5% do seu salário por ano. O índice de 5% incidirá apenas para as 
aposentadorias que forem feitas a partir de janeiro de 2006.

10. Sobre os 40 milhões de “excluídos”
A PEC 40 foi enviada à Câmara apenas para alterar o Regime Próprio de 

Previdência. Não tinha como objetivo, portanto, desfazer a desregulamentação 
dos direitos previdenciários retirados por FHC em 1998. tinha apenas o objetivo 
de retirar também os direitos dos servidores, igualando uns aos outros.

O texto que seguiu para o Senado, agora Proposta de Emenda Constitucional 
número 67, para não dizer que não falou das flores, inclui um novo parágrafo no 
Art 201 (que trata do RGPS) por mios do qual afirma que lei futura criará um 
sistema especial de inclusão previdenciária para trabalhadores de baixa renda 
que não contribuem para a previdência.

11. Grupos de aposentados pós aprovação da Emenda
Na PEC 40 existiriam 3 grupos de aposentados: os que já soa aposentados e, 

portanto, foram aposentados integralmente e possuem o direito da paridade; os 
que seriam aposentados pela média salarial e pagariam o pedágio imposto pela 
mudança do tempo e os aposentados com base no teto de 2.400 reais.

Com a nova proposição há possibilidade de existir 4 grupos diferenciados. 
Acrescenta-se aos três grupos acima o servidor que for aposentado com uma 
integralidade diferenciada da atual e com uma paridade que garante apenas o 
mesmo percentual de revisão e a mesma data para a mesma.

Como não está absolutamente esclarecida a parcela salarial que será objeto 
da integralidade e da paridade, PODE haver, além das três modalidades acima, o 
aposentado semi-integral e semi-partitário

Eduardo Alves 
Ass. da Condsef

A redação final do Projeto de Emenda Constitucional da Previdência na 
Câmara, que seguiu para o Senado, mantém, no fundamental, as linhas básicas 
constantes na PEC-40. No entanto, houve alterações, mesmo que de baixa 
densidades. Vamos aqui apresentar os principais pontos e as diferenças básicas, 
como estava e como ficou no projeto final.

1. Paridade
No projeto original da PEC-40 não havia previsão de nenhum tipo de 

paridade entre os servidores na ativa e os aposentados. O projeto original previa 
apenas a revisão do valor da aposentadoria, como hoje é feito para o RGPS.

O projeto aprovado, por sua vez, prevê a paridade, mesmo que simbólica. Por 
que dizemos que é uma paridade simbólica? Porque como a lei foi aprovada a 
garantia é que na data da revisão salarial dos servidores e com base nos mesmos 
índices os valores fixos do salário sofreram reajuste. Para normatizar o assunto será 
necessário lei futura e criar-se-á um Grupo de Trabalho para porpor uma forma 
determinada de regulamentação. Continua-se ainda com a idéia das gratificações 
que não serão estendidas para aposentados além do fato de que tais gratificações 
não serão incorporadas ao salário base.

2. Integralidade
Não há nenhuma possibilidade de integralidade. Antes da PEC-40 eles o 

Governo falava em incorporar os servidores no Regime Geral, acabando assim 
com o Regime Próprio. Na PEC-40 a aposentadoria aparece de duas formas: a) 
com base no teto de contribuição e b) pela média das remunerações.

O texto aprovado, no entanto, fala de integralidade, mesmo que não deixe 
claro se todo o salário irá para aposentadoria, pois, novamente trata-se dos valores 
fixos. Mas, ainda assim, para alcançar esta integralidade são necessários os 
seguintes critérios: se homem  35 anos de contribuição, 60 anos de idade, 20 anos 
no serviço público, 10 anos na carreira e 5 anos no cargo; se mulher  30 anos de 
contribuição, 55 anos de idade, 20 anos no serviço público, 10 anos na carreira e 5 
anos no cargo. O tempo de contribuição e a idade tem diminuição de 5 anos cada 
para as aposentadoria especiais, as quais envolvem os professores. Isso não quer 
dizer que foi retirado do texto a “aposentadoria proporcional'. continua-se com 
essa formulação.

3. Teto previdenciário
Está mantido como era previsto pela PEC-40 e com o mesmo valor: R$ 

2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Este teto será compulsório para o novos 
servidores. Os atuais poderão optar pelo teto quando a previdência complementar 
for criada.

4. Taxação dos aposentados e pensionistas
A taxação dos aposentados e pensionistas também sofreu alteração. Não foi 

uma alteração mérito, mas no valor da taxação. Na PEC-40 o texto falava de uma 
taxação de 11 % sobre o valor que ultrapassasse 1.058 reais. Posteriormente 
tentou-se uma taxação ao valor que ultrapassasse 1.200 reais. A redação final  até 
agora  taxará aposentados e pensionistas da União em 11% do valor que 
ultrapassar 1.440 reais.

5. Diminuição das pensões
Na formulação da PEC-40 as pensões seriam diminuídas em até 100% do 

valor que ultrapassasse 1.058 reais. Posteriormente, na emenda aglutinativa, este 
valor foi alterado para 50%. A redação final é: desconto de até 30% do valor que 
ultrapassar 2.400 reais.

6. Os fundos de pensão
Os fundos serão privados, com contribuição definida, mas sem proventos 

definidos. Os fundos de pensão serão anexados ao Artigo 202 da Constituição, 
assim como às leis complementares 108 e 109. A redação atual que cita o “caráter 
público” do fundo tem o mesmo significado da legislação das Organizações 
Sociais que, possuem da mesma forma, o caráter público citado. Não é sinônimo 
de estatal.

7. Fator Previdenciário
Serão definidos, em lei, os critérios de cálculos para a aposentadoria por 

média, de qualquer forma seguirão os mesmos princípios do fator previdenciário 
imposto aos trabalhadores da iniciativa privada que consta na emenda 
Constitucional 20. Esta será a regra para os atuais servidores que não alcançarem 
as condições para aposentadoria como está no item 2 deste texto ou não 
escolherem a previdência complementar.

8. Abono de permanência



Aposentadoria:

14 anos 05

Principais características
Idade mínima para aposentadoria aumentada para 60 a 55 anos, 

respectivamente, para homem e mulher, permitindo sua antecipação a partir 
de 53 e 48 anos, com redutor de 5% para cada ano antecipado.

Fim da aposentadoria proporcional prevista no artigo 8º da Emenda 
Constitucional nº 20.

Fim da paridade entre ativo/inativo
Proventos calculados a partir da média de contribuições recolhidas aos 

regimes de Previdência Social, desde que instituído Regime de Previdência 
Complementar e mediante prévio e expresso consentimento do servidor.

Fim da paridade de remuneração entre servidores ativos e inativos.
Regime de Previdência Complementar para os servidores que optarem 
expressamente pela sua adesão.
Atenção:

A adoção desses três critérios, combinados, faz com que, paulatinamente, 
a nossa aposentadoria perca o seu valor (já que será corrigida por um índice 
que não seria nem o do salário mínimo nem o do reajuste dos servidores e, ao 
final de alguns anos - cinco ou seis - ela valeria igual ao salário mínimo, como 
acontece hoje no Regime Geral de Previdência Social)

Sujeição ao teto de remuneração
Criação dos subtetos para os estados e o Distrito Federal (subsídio do 

governador) e municípios (subsídio do prefeito).
Contribuição dos inativos incidindo sobre a parcela dos proventos que 

supere o limite de isenção do imposto de renda, atualmente em R$ 1.058,00.
Alteração dos critérios para conscessão de pensão por morte, que será de 

até 70% do valor dos proventos do servidor falecido.

Aposentadoria por invalidez e a compulsória aos 70 anos de 
idade

Garantida a aposentadoria por invalidez e a compulsória aos 70 anos de 
idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Contudo, se a 
aposentadoria por invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, os 

proventos corresponderão à totalidade da remuneração do servidor, 
conforme dispuser a lei.

Aposentadoria por tempo de serviço e idade
Apresentar cumulativamente os seguintes requisitos:

Homem
60 anos de idade.
10 anos de efetivo exercício no serviço público.
5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
35 anos de contribuição.

Mulher
55 anos de idade.
10 anos de efetivo exercício no serviço público.
5 anos no cargo efetivo em que se dará aposentadoria.
30 anos de contribuição.

Aposentadoria por tempo de serviço e idade antecipada
Apresentar cumulativamente os seguintes requisitos:

Homem
53 anos de idade
5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria.
35 anos de contribuição.
Um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, 

na data da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98, faltaria para atingir 
o limite de 35 anos de contribuição.

Mulher
48 anos de idade
5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria.
30 anos de contribuição
Um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, 

na data da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98, faltaria para atingir 
o limite de 30 anos de contribuição.

O que acontecerá com os servidores que ainda não se aposentaram
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Reformas:

Reformas que não reformam
A vida é um projeto dinâmico e aberto sempre revisto e reformado para 

continuar prosperando. As instituições organizativas da sociedade precisam 
seguir essa regra pelo mesmo motivo. O Estado, principalmente, carece estar 
em constante processo de reforma, por isso, nos animamos com um governo 
que começa apresentando um projeto de amplas e profundas reformas.

P rec i samos ,  con tudo,  
entender que reforma significa 
melhorar, reforçar a estrutura 
para que ela suporte mais e 
produza mais. Uma máquina 
reformada, bem feito o serviço, 
supostamente estaria pronta 
para uma nova etapa de 
trabalho eficaz.

O que o  nosso  bem 
intencionado Governo Lula tem 
chamado de reforma, contudo, 
está mais para desmonte do que 
qualquer outra coisa.

Não sabendo lidar com um 
e s t r a n h o  c o m p l e x o  d e  
inferioridade o Governo Lula 
e s t á  t o m a d o  p o r  u m a  
compulsão de querer parecer 
“normal”, quer agradar a todo 
custo ao “primo rico” e nisso, faz 
com mais fervor do que 
esperado o “dever de casa”.

Que lástima um Estado tão desesperadamente necessitado de reformas 
como o brasileiro perder tempo e recursos nessa farsa.

O funcionalismo público federal continua sendo o bode expiatório do 
processo. Tomado como exemplo a ser mostrado é dele que querem cortar a 
“gordura” e retirar os “privilégios” para agradar o povo. Na assim chamada 
Reforma da Previdência nenhuma categoria está sendo mais castigada!

Grandes equívocos estão sendo cometidos que mais cedo do que se pensa 
resultarão em danos para todo o povo brasileiro.

O monetarismo que norteia essas reformas impedem discussões mais 
profundas do sistema. O problema é visto como exclusivamente de caixa, deve 
se evitar a quebra da Previdência a qualquer custo. Perde-se uma 
oportunidade singular de se fazer um estudo profundo da história dessa crise 
de se desenvolver um plano de reforma radical cujo objetivo fosse avançar e 
ampliar as garantias de melhor qualidade de vida para toda a população. Que 
se criasse uma cadeia integral de estruturas positivas que fosse da segurança 
alimentar baseada em ampla reforma agrária ao fortalecimento e valorização 
do serviço público universal de qualidade.

Reformar para mostrar serviço à elite não vale à pena. Sentir-se 
contemplado com os elogios do FMI fechando os olhos para a situação do 
povo brasileiro é no mínimo irresponsável.

Essas reformas não reformam nada a não ser a capacidade de se impor e 
fazer como quer das elites e do FMI.

Claro que não damos por perdido o nosso voto. Lutaremos pelo resgate de 
nossa dignidade e pela recuperação do ideal que nos trouxe até aqui.

Haveremos ainda de reformar esse País para melhor, tomando como eixo 
o direito de se ser feliz!

O Governo Lula há que relembrar de suas origens aí, começaremos a 
construir o Brasil que queremos.

Por isso lutaremos unidos! 
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Reforma Sindical e Trabalhista

Reforma:
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Das reformas que estão sendo encaminhadas 
pelo Governo Lula essas talvez sejam as cruciais, 
ou seja, aquelas que irão definir a sorte da classe 
trabalhadora no Brasil.

As outras reformas, a tributária e a da 
Previdência, por exemplo, afetam a vida da 
sociedade de modo radical, mas se os 
instrumentos de luta permanecem garantidos 
podemos acreditar na possibilidade de reversão 
do quadro. Se nos tiram esses instrumentos de 
organização e nos roubam o amparo da lei 
ficamos no mato sem cachorro, como diz o ditado.

Precisamos prestar muita atenção ao que irá 
acontecer nesse processo, que mudanças estão 
sendo propostas e o que podemos fazer para 
puxar essas reformas a nosso favor.

Fóruns de discussão têm acontecido no Brasil 
inteiro, em Goiás, a Conferência Estadual do 
Trabalho aconteceu nos dias 28 e 30 de agosto e a 
CUT fez acontecer em Lonbeira, SP entre 11 e 12 
de setembro o Seminário da Reforma Sindical e 
Trabalhista.

Esses encontros têm construído propostas da 
parte da classe trabalhadora visando preservar e 
ampliar os seus direitos e ao mesmo tempo, 
modernizando a atual legislação.

O Governo está sendo pressionado pela elite, 
pelo FMI e as grandes empresas a rever a lei atual 
no sentido de flexibilizar as relações do trabalho e 
fragilizar a organização sindical.

Chamam a isso modernidade.
Claro que a legislação trabalhista brasileira é 

velha e carece de mudanças inclusive, para incluir 
a multidão que está no mercado informal de 
trabalho. Isso, contudo, precisa ser feito de forma 
a consolidar direitos e a avançar, não para recuar.

A Central Única dos Trabalhadores tem 
estudado as propostas de reforma e está 
elaborando a sua própria. Em seu Caderno de 
Subsídios a Secretaria Nacional de Organização 
da CUT apresenta as:

Orientações aos Dirigentes para intervenção 
nas Plenárias sobre a Reforma Sindical e 
Trabalhista

1- Propostas da CUT:
Trata-se de duas reformas: a sindical e a 

trabalhista. Para nós, devemos iniciar as 
discussões pela reforma sindical como forma de 
garantia relações de trabalho democráticas, onde 
o equilíbrio de poder entre capital e trabalho 
esteja garantido nas negociações coletivas;

Sobre a Reforma Sindical, não vamos 
reinventar a roda, a CUT possui um importante 
acúmulo do debates e resoluções sobre o que 
mudar na estrutura sindical e nas relações de 
trabalho no Brasil. É o chamado Sistema 
Democrático de Relações de Trabalho (SDRT) 
que é a base da proposta da CUT para a Reforma 
Sindical, acrescido das Resoluções do 8º 
CONCUT;

Nossa tarefa agora é atualizar a proposta de 
SDRT, mas sem perder a vista que para este 
momento de discussão nas Conferências 
Estaduais que vem sendo realizadas pelas DRT'S 
devemos unificar o nosso discurso frente aos 
empresários e outras Centrais Sindicais, e por isso, 
a proposta da CUT é a implantação do SDRT, 

baseado nas Convenções da OIT - 
Organização Internacional do Trabalho;

Quando se fala em Reforma Sindical e 
Trabalhista, a primeira coisa que vem a mente dos 
dirigentes é o fim do imposto sindical e da 
unicidade sindical. É evidente que são questões 
importantes, mas queremos chamar atenção para 
outros assuntos tão ou mais importantes e que 
devem ser tratados de forma prioritária nas 
discussões que serão realizadas;

Liberdade e autonomia sindical - A CUT 
nasceu defendendo estes princípios, lutando pela 
ratificação da Convenção 87 da OIT e contra a 
estrutura sindical oficial. Este, portanto é o ponto 
de partida da nossa proposta. Liberdade para que 
os próprios trabalhadores decidam sua 
organização sindical;

Reconhecimento das Centrais Sindicais -  
Reconhecer a CUT e suas instâncias de 
representação, possibilitará um novo papel para 
as nossas estruturas verticais (Ramos);

Representação dos trabalhadores no local 
de trabalho - Talvez um dos pontos mais 
importantes do debate de Reforma Sindical é o 
direito a organização dos trabalhadores no local 
de trabalho, assegurando proteção contra todo 
ato que possa prejudicar essa representação. Além 
disso, é fundamental que a legislação reconheça e 
regulamente o direito dos sindicatos se 
organizarem no local de trabalho;

A negociação coletiva - Outro ponto 
fundamental é o conjunto de regras que devem 
regular as negociações coletivas. Defendemos 
que a negociação acontecerá sempre que uma 
das partes o requere; a ultratividade dos acordos, 
ou seja, as cláusulas já existentes só poderão ser 
modificadas por novo acordo entre as partes; 
garantir em Lei o direito ao acesso do sindicato as 
informaçoes sobre as empresas, em especial o 
balanço patrimonial e financeiro das mesmas; 
criação da figura do Contrato Coletivo de 
Trabalho, nacionalmente articulado, riando 
intrumentos para negociações nacionais por 
ramos e/ ou cadeias produtivas, desdobrando-se 
depois em negociações estaduais ou regionais e 
dependendo da estratégia, em negociações por 
empresa. Toda essa estratégia deve levar em 
conta a implantação da contratação coletiva no 
setor público, a regulamentação do direito de 
greve e a plena vigência da Convenção 158 da 
OIT, que proíbe a dispensa imotivada;

Impasse nas negociações - Em caso de 
conflitos de natureza econômica, as partes 
poderão recorrer a um mediador ou nomear 
árbitros públicos ou privados. Não intervenção da 
Justiça do Trabalho no conflito;

 
Substituição processual - Amplo direito de 
substituição processual, para qualquer tipo de 
direito que estiver sendo lesado;

Financiamento do Movimento Sindical - Os 
trabalhadores devem decidir em suas 
assembléias, de acordo com os estatutos de sua 

entidade, devendo a Lei obrigar o recolhimento 
em folha de pagamento. Se trata, portanto, de se 
preparar para o fim do imposto sindical num 
determinado prazo de transição e de garantia que 
as contribuições (mensalidades, taxas por 
n e g o c i a ç õ e s  c o l e t i v a s ,  e t c . )  s e j a m  
democraticamente discutidas e aprovadas pelos 
trabalhadores em assembléias;

Fiscalização do trabalho - Deve ser um 
direito garantido e uma tarefa prioritária dos 
sindicatos;

Legislação de sustento - Garantia dos 
direitos fundamentais na constituição, revogação 
das medidas de flexibilização adotadas na gestão 
FHC.

Tais questões não encerram o debate, muito 
pelo contrário, apontam para a necessidade 
urgente da CUT definir um projeto organizativo 
para discutir, convencer e conquistar a maioria 
dos trabalhadores num cenário de liberdade e 
autonomia sindical.

2- Cenário das negociações:
Teremos pela frente a posição das demais 

centrais sindicais, várias delas defendendo a 
continuidade da estrutura atual; a posição do 
Governo e dos empresários, que historicamente 
tem defendido negociações por empresa, um 
mínimo de direitos garantidos em Lei, limitação 
do número e da ação de dirigentes sindicais, etc. 
Não será uma tarefa fácil, mas será necessário 
construir consensos principalmente na bancada 
dos trabalhadores.

3- Funcionamento do FNT:
Comissão de Sistematização - 21 membros. 

sendo 06 dos trabalhadores, 06 dos empresários 
e 06 do Governo. Dos 06 dos trabalhadores, 03 
são da CUT, 02 da FS e 01 da CGT.

Plenária - 69 membros, sendo 20 de cada 
bancada: governo, empresários e trabalhadores. 
Dos 20 trabalhadores, 06 da CUT, 05 da FS, 03 
da CGT, 02 da CAT, 02 da SDS e 02 da CGTB

Grupos de Trabalho - serão 07 Grupos com 
18 membros, 06 de cada bancada, cabendo a 
cada Central Sindical a indicação de um 
membro.

Os Grupos são os seguintes: Organização 
Sindical (modelo, estrutura sindical e 
f inanc iamento) ;  Negoc iação Cole t iva  
( instrumentos,  estrutura);  Sis tema de 
composição de Conflitos (individual e coletivo); 
Legislação do Trabalho (constitucional e 
infraconstitucional); Organização Administrativa 
e Judiciária (papel do MTb e da Justiça do 
Trabalho); Condições de Trabalho (saúde, 
segurança e inspeção); Qualificação e 
Certificação.

4- Desafios:
Atualizar as nossas propostas
Identificar os consensos e as divergências
Definir a estratégia de intervenção
Envolver os trabalhadores na base
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Aos 26 de setembro de 2003 aconteceu na no Clube Cruzeiro do Sul em Goiânia, uma 
importante assembléia de aposentados e pensionistas com a participação de 160 pessoas. 
Prestigiaram essa assembléia representantes da Condsef, Marizar Mansilha pela Secretaria 
de Aposentados e o diretor Sérgio Ronaldo, de Pernambuco, além de companheiros do 
Sindsep-DF. Filiados de várias partes do Estado de Goiás representados por lideranças de 
destaque vieram discutir os assuntos que preocupam a categoria. Algumas dessas 
lideranças fizeram reivindicações que são importantes para muita gente. O companheiro 
Dionísio Lopes, da antiga Sudeco, pediu que se encaminhasse um pedido de que nenhum 
servidor receba complementação do salário mínimo, o que considera uma vergonha. Já o 
companheiro Valter Souza Rosa, do Min. das Comunicações, reivindica passe livre para 
aposentados e pensionistas do Estado de Goiás como já acontece em Mato Grosso. Esses 
dois exemplos mostram como as lideranças locais estão enganjadas na busca de uma 
melhor qualidade de vida para os seus companheiros e companheiras.

A Direção do Sintsep-GO, especialmente os que nela representam os aposentados, o 
Igreja, o Osmar e a Dulce, se comprometeram a fazer o possível para acompanhar a 
Reforma da Previdência e os seus desdobramentos, articulando a base para a defesa de 
seus direitos.

A pauta principal dessa assembléia foi a Reforma da Previdência, assunto debatido pelos presentes, que 
decidiram lutar pela preservação de seus direitos e a sua consolidação. Entenderam que a linha tomada pela 
Condsef representa bem o seu interesse e que estarão unidos pressionando os parlamentares para que 
revejam no projeto aqueles pontos que ferem os direitos conquistados com tanto sofrimento e garra.

Além disso, a Assembléia retirou 28 delegados de vários órgãos da base do Sintsep-GO para o Encontro 
de Aposentados e Pensionistas da Condsef acontecido em Brasília nos dias 08 e 09 de outubro.

Aposentados e Pensionistas
do Sintsep-GO
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Estatuto:

Estatuto do idoso
O Estatuto do Idoso poderá melhorar em muito a qualidade de vida da 

população da terceira idade. Para que isso aconteça ele tem que virar letra 
viva. Infelizmente no Brasil muitas leis são letra morta.

Assuma a responsabilidade de viabilizar o cumprimento do Estatuto em 
seu município, faça gestão junto à Câmara Municipal, o Ministério Público e 
demais órgãos para esse fim.

O direito é nosso se o tomamos como tal e o fazemos cumprir.

Os principais pontos do Estatuto do Idoso aprovado pelo Senado
 Desconto de pelo menos 50% nas atividades culturais, de lazer e esportivas, 
além da gratuidade nos transportes coletivos públicos para as pessoas. A 
legislação local poderá dispor sobre gratuidade também para as pessoas de 
60 a 65 anos.
 No caso do transporte coletivo intermunicipal e interestadual, ficam 
reservadas duas vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou 
inferior a dois salários mínimos e desconto de 50% para os s idosos de 
mesma renda que excedam essa reserva.
  Nas aposentadorias, o relator acolheu redação de emenda do governo que 
determina o reajuste dos benefícios na mesma data do reajuste do salário 
mínimo, porém com porcentual definido em regulamento.
 A idade para requerer o salário mínimo estipulado pela Lei Orgânica da 
Assistência Social (Loas) cai de 67 para 65 anos.
 Prioridade na tramitação dos processos e procedimentos dos atos e 
diligências judiciais nos quais pessoas acima de 60 anos figurem como 
intervenientes.
 Nos meios de comunicação também deverão manter espaços ou horários 
especiais voltados para o público idoso, com finalidade educativa, 
informativa, artística e cultural sobre envelhecimento.
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 Os currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal deverão prever 
conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, a fim de contribuir para 
a eliminação do preconceito. O poder público apoiará a criação de 
universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de 
livros e periódicos em padrão editorial que facilite a leitura.
 O projeto veda a discriminação do idoso com a cobrança de valores 
diferenciados nos planos de saúde em razão da idade, determinando ainda 
ao poder público o fornecimento gratuito de medicamentos, assim como 
próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação.
 O idoso terá prioridade para compra de moradia nos programas 
habitacionais, mediante reserva de 3% das unidades.

As punições para quem infringir o Estatuto
 Deixar de prestar assistência a idoso sem justa causa. Detenção de seis 
meses a um ano.
 Reter cartão magnético de conta bancária de idoso com o objetivo de 
receber pensão, aposentadoria ou qualquer outro benefício. Detenção de 
seis meses a dois anos e multa.
 Abandoná-lo em hospitais, cases de saúde ou abrigos. Detenção de seis 
meses a três anos e multa.
 Coagir o idoso a doar, contratar, deixar em testamento ou outorgar 
procuração. Reclusão de dois a cinco anos.
 Exibir, em qualquer meio de comunicação, informações ou imagens 
depreciativas ou injuriosas do idoso. Detenção de um a três anos e multa.
 No Código Penal, o projeto altera o agravamento de pena para homicídio 
culposo, incluindo um terço a mais de pena quando a vítima for idoso acima 
de 60 anos.

Sérgio Ronaldo
Sec. Adjunto (Condsef) 

Marizar Mansilha
Sec. Apos. e Pens (Condsef) 

Alexandre Continho
Presidente do Sintsep-GO 

Dulce Costa
Sec. de Formação do Sintsep-GO 

Jordelino dos Reis
Sec. Apos. e Pens (Sintsep-DF)  

Elízio Joaquim
 Goiatuba - GO

 

Garcília do Lago Silva
Goiânia

 

Dionísio Lopes
Aragarças - GO

João Igreja
Sec. dos Aposentados e Pensionistas

Valter Souza Rosa
Aragarças - GO
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Relatório:
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Relatório da audiência da Condsef com o secretário de recursos humanos
do MPOG, senhor Luiz Fernando, e seu assessor Vladimir Neponuceno

Foi solicitado ao SRH a instalação de uma Mesa Setorial para que o PCC 
da Condsef pudesse negociar pontos comuns do setor. No dia 12 de agosto de 
2003, a Condsef apresentou uma pauta mínima para iniciar o processo de 
negociação.

Definição da Gdata 
O SRH ficou de trabalhar um decreto desregulamentando a Gdata e definir 

a partir desse a média orçamentária que é de 75 pontos para todos os 
Servidores, acabando assim com a avaliação periódica de desempenho. 

Sobre a incorporação da Gdata ao vencimento, o SRH argumentou que 
neste momento não era possível. Mas a Condsef insistiu que era uma 
prioridade do setor e que não abria mão dessa reivindicação, ou seja, esse 
ponto está pendente.

Incorporação da GAE 
Sobre a incorporação, o SRH apresentou alguns empecilhos como ações 

jurídicas incidirem na incorporação da GAE, o que poderia levar a distorções 
dentro do próprio PCC e que é preciso buscar alternativas. A Condsef vai 
apresentar na próxima reunião com o SRH uma proposta sobre a 
incorporação da GAE.

Plano de carreira
A Condsef solicitou ao secretário de Recursos Humanos do MPOG, Luiz 

Fernando, que apresentasse as propostas de diretrizes de Plano de Carreira do 
Governo para o movimento discutir e apresentar a contraproposta e, assim, 
poder encaminhar a discussão na base da Condsef sobre Plano de Carreiras.

Plano de saúde
O SRH afirmou que a política de saúde complementar neste Governo vai 

ser tratada com seriedade. Informou à Condsef que a prioridade deste 
Governo é celebrar convênio com plano de saúde de autogestão, citando 
como exemplo a Geap, e que a disposição do Governo é celebrar convênio na 
Administração Pública com a Geap à medida que os convênios forem sendo 
encerrados nos diversos órgãos.

Aumento da contrapartida do Governo em relação ao plano de saúde
Segundo o Governo, a contrapartida vai ser de R$35,00 (trinta e cinco 

reais) e que o Governo vai soltar um decreto, unificando e indexando os 
valores dos seguintes benefícios: auxílio-alimentação, auxílio-creche e plano 
de saúde para que não ajam distorções dentro da Administração Pública 
Federal.

Aumento do auxílio-alimentação
O secretário informou que a partir de setembro vai haver um reajuste no 

auxílio de 33,4%, em janeiro de 2004 será de 15,7% e esse mesmo percentual 
em janeiro de 2005. A Condsef discordou da ultima proposta do Governo 
sobre a parcela de 15,7% para janeiro de 2005. E apresentou proposta de ser 

tudo em janeiro de 2004. O Governo ficou de avaliar.

Pagamento do auxílio-alimentação a todos os servidores, sem 
discriminação
O SRH questionou a Condsef se havia algum setor que não recebia o auxílio-
alimentação. A Condsef esclareceu que nos órgãos militares que têm 
restaurante, o servidor não pode optar pelo auxílio-alimentação em forma de 
pecúnia. E a Condsef, após esclarecimentos, solicitou que o SRH orientasse os 
referidos órgãos para que seja dado o direito de opção. O SRH ficou de 
analisar e responder depois à Condsef.
 
Liberação dos dirigentes para exercício de mandato classista

O secretário disse que esse debate está na Mesa Central e na Comissão de 
Direitos Sindicais.

Adoção de critério único de avaliação/promoção para os 
trabalhadores do Ministério da Defesa 

Foi questionado pelo secretário se havia problema em algum setor. A 
Condsef esclareceu que no Comando da Marinha, os trabalhadores da ex-
tabela de Especialista e do Comando do Exército dos Batalhões de 
Engenharia, que passaram a integrar o quadro permanente depois do RJU, 
não estavam sendo avaliados anualmente, pelo contrário, estão estagnados 
no mesmo padrão desde 1990. 

O secretário nos informou que esse assunto estava tramitando no SRH há 
mais de três meses e que ele daria uma solução o mais urgente possível, pois, 
na avaliação dele, isso era um absurdo.

Retirada das faltas dos servidores do HFA na greve do setor em 
1991, como também outras greves em que houve retaliação

O SRH solicitou que fosse encaminhado, detalhadamente, esse tema para 
análise e posterior  resposta à Condsef.

Precatórios trabalhistas: R$557,7 milhões para 2004
O Orçamento da União de 2004 já possui a previsão de R$557,7 milhoes 

para o pagamento de precatórios de créditos trabalhistas pendentes.
Segundo o TST, serão pagos 1.752 processos que se encontram no 

Judiciário Trabalhista esperando que o Executivo cumpra seu dever.
A dívida de mais de meio bilão que será paga pela União em 2004 está 

assim distribuída: R$161,6 milhões da administração direta e órgãos extintos, 
num total de 512 precatórios; R$302,2 milhões devidos pelas autarquias, em 
724 precatórios; e R$93,9 milhões das fundações, devedoras em 516 
precatórios.

Os estados com as maiores previsões de pagamento são MG (64,7 
milhões); RN (64,5 milhões); e RJ (30,1 milhões).

Estes valores rerefem-se apenas aos débitos estatais em ações trabalhistas 
movidas no Judiciário Trabalhista, sendo que os precatórios oriundos da 
Justiça Federal deverão ter previsão própria para pagamento.

Merece menção:
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Servidores civis da 7ª CSM heroicamente entram em 
greve e saem vitoriosos!

Além disso, ganharam ação judicial referente a 
anuênios.

Benedito Damásio, suplente da diretoria executiva se 
destaca como líder civil num órgão militar na obtenção 
desse resultado tão positivo. 

Parabéns!

Servidores civis da 7ª CSM



Eventos:

14 anos 09

Será realizado entre os dias 6 e 9 de novembro de 2003, na cidade de Belo 
Horizonte, Minas Gerais, o Fórum Social Brasileiro (FSB), convocado pelas 
Entidades constituintes do Conselho Brasileiro e seguindo a carta de princípios 
do Fórum Social Mundial, sendo assim parte integrante do processo político 
internacional do FSM.

O Fórum Social Brasileiro, conforme declarado em sua carta de 
convocação, “...será um espaço aberto e plural de articulação, de troca de 
experiências e debate democrático entre brasileiros e brasileiras que contará 
com a participação de aproximadamente 50 mil pessoas. Abordará com 
profundidade crítica os alcances, conseqüências e singularidades da 
globalização neoliberal no Brasil que atualmente vive um momento histórico 

com novas possibilidades e velhos limites a transformação social. Será um 
lugar de debates sobre as alternativas concretas ao neoliberalismo e ao domínio 
do mundo pelo capital, que através do imperialismo e da guerra covarde 
destroem a vida e o meio ambiente, comprometendo o futuro do mundo...”

Dentre as inúmeras atividades culturais, políticas, conferências, reuniões de 
articulação e atividades auto-gestionadas, as conferências centrais estarão 
assim organizadas:
1 - Alca, OMC e dependência Externa: estratégias econômicas de dominação;
2 - Globalização armada e militarização na América Latina;
3 - Superação do neoliberalismo por meio de projetos democráticos, 
populares, não sexistas e anti-racistas de desenvolvimento sustentável;
4 - Justiça social, direitos humanos, igualdade entre mulheres e homens, 
gerações e superação do preconceito racial no Brasil;
5 - Estado e movimento sociais: repressão, cooperação, cooptação;
6 - A ação global dos movimentos sociais.

Já está definida a presença do companheiro Luiz Marinho, presidente da 
CUT, na mesa principal do dia 09 de novembro às 8:30 da manhã.

As conferências são de responsabilidade da Coordenação Nacional do FSB 
e as demais atividades (painéis, mesas de diálogo e controvérsias, 
testemunhos, seminários e oficinas)  serão de responsabilidade das entidades 
propositoras, no mínimo 3 entidades, sendo que pelo menos uma delas deve 
ser integrante do Conselho Brasileiro

As Conferências municipais, estaduais e nacionais de várias áreas de 
interesse do País são fóruns privilegiados de elaboração democrática de 
políticas públicas. Esses eventos informam, provocam e produzem 
deliberações que podem melhorar a vida de toda a população.

A força, contudo, dessas conferências está na participação ativa das partes 
interessadas. Você é alvo de todas as discussões, porque a sua pessoa será 
afetada e a sua família terá melhorias como resultado desse trabalho.

Principalmente agora, nessa época de reformas constitucionais, cujo 
impacto na sociedade será duradouro é preciso participar. Esse é o instrumento 
que temos em mãos. Não vale apenas reclamar, o que não resolve nada só 
aumenta o seu estresse.

Aqui você tem informações sobre algumas das conferências agendadas. 
Outras também podem estar ocorrendo, informe-se e participe.

Pode ser que você não possa participar diretamente indo ao evento, mas 
tão importante quanto isso é acompanhar as discussões, conversar com quem 
foi, ler o material produzido e puxar a formação de grupos locais para 
aprofundar os assuntos.

12º Conferencia Nacional de Saúde

Ela acontece em Brasília do dia 
07 a 11 de dezembro de 2003.

As etapas municipais, que já 
passaram, e as estaduais que 
acontecem até o dia 31 de outubro, 
preparam a Conferencia Nacional.

A Conferência Nacional de 
Saúde (CNS) deverá se constituir em 
foro privilegiado de debates abertos 
a todos os segmentos da sociedade e 
terá por finalidade analisar os 
avanços e retrocessos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) à luz do texto 
constitucional e das propostas 
oriundas do Movimento da Reforma 

Sanitária, no decorrer de seus 15 anos de existência.
Assim, por meio da identificação e análise dos grandes desafios para o 

Governo Lula no que se refere à Saúde, deverá elaborar proposta de diretrizes 
a serem imcorporadas pelo SUS com vistas ao acesso, equidade, qualidade e 
humanização na atenção à Saúde, condição básica para o exercício da 
cidadania.

Conferências
Sob o tema: Saúde: um direito de todos e dever do Estado  A saúde que 

temos, o SUS que queremos; serão abordados dez aspectos: Seguridade 
Social; organização da Atenção em Saúde; Gestão Participativa; 
Financiamento, Direito à Saúde, Trabalho na Saúde, Intersetorialidade, 
Ciência e Tecnologia, As três esferas de Governo e a construção do SUS e 
Controle Social

A Conferência Estadual de Saúde acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de 
novembro de 2003.

Para saber mais: www.12conferencia.com.br

I Conferência Nacional do Meio Ambiente

A Conferência Nacional do Meio Ambiente, prevista para os dias 28 a 30 
de novembro, está sendo precedida por conferência nos 27 estados brasileiros 
a fim de definir propostas e escolher delegados que também discutirão a 
criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Em paralelo à conferencia 
haverá outra destinada ao público infanto juvenil.

O objetivo geral da I Conferência Nacional do Meio Ambiente é 'mobilizar, 
educar e ampliar a participação popular na formulação de propostas para um 
Brasil sustentável, fortalecendo o Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(Sisnama)'. E, além disso, definir, enquanto objetivos específicos: a construção 
de diretrizes para a consolidação do Sisnama enquanto instrumento para 
construção da sustentabilidade ambiental; realizar um diagnóstico e 
mapeamento da situação socioambiental (indicadores, atores sociais, 
percepções, prioridades); promover um processo de mobilização e educação.

Para saber mais: www.mma.gov.br/conferencianacional/

A participação dos servidores e das servidoras nessas conferências é muito 
importante. Os companheiros da FUNASA precisam acompanhar de perto a 
Conferência de Saúde para fazerem ouvir as suas reivindicações.

Seja esperto, participe!
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Seminário:

Meio ambiente:

1014 anos

Seminário Internacional de Saúde, Trabalho e Meio Ambiente no Mercosul
O seminário Internacional Saúde, Trabalho e 

Meio Ambiente no Mercosul realizado em 
Salvador, Bahia, Brasil, aprova como diretrizes 
para as ações em saúde do trabalhador no âmbito 
do Mercosul, que a ação sindical voltada para a 
instituição de mecanismos de regulação das 
relações de trabalho devem ser orientadas por 
quatro princípios básicos:

 Conceito amplo de saúde do trabalhador: A 
conquista do estado de bem estar físico, mental e 
social, idealizado pelo OMS - Organização 
Mundial de Saúde, depende, sobretudo, de 
c o n d i ç õ e s  s o c i a i s  e  p o l í t i c a s  q u e ,  
particularmente no trabalho, determina os seus 
aspectos organizacionais, técnicos e ambientais, 
que vão promover saúde ou doença.
 Intersetorialidade das ações: As ações de 
prevenção á saúde devem ser de assumidas por 
todos os atores do trabalho, entendendo como 
atores do trabalho os empregadores 
(principalmente), o poder público e os 
trabalhadores. Em nível de poder público, dada 
a complexidade e interfaces da saúde com 
outros campos das políticas públicas, as ações 
em saúde do trabalhador são necessariamente 
multidisciplinares e intersetoriais. Devendo 
envolver, no mínimo, de Ministérios ou outros 
órgãos governamentais responsáveis pelas áreas 
de Saúde, Trabalho e Emprego, Previdência 
Social e Meio Ambiente, sendo necessário, 
portanto, que fiquem claras asresponsabilidades, 
funções, intersecções e a coordenação 
necessária a um funcionamento mais eficaz as 
ações de proteção, prevenção, promoção e 
assistência à saúde.
 Universalidade das ações: As políticas públicas 
na área de saúde do trabalhador devem ter como 
objetivo garantir o exercício do direito ao 
trabalho saudável e à saúde indistintamente a 
todos os trabalhadores e trabalhadoras do setor 
privado e público, do mercado formal e informal 
de trabalho, independentemente da natureza da 
relação de trabalho e da área de atividade 
econômica, visto que entende-se que a saúde é 
um direito fundamental e social do trabalhador.
 Controle Social: Considerando que nas 
questões relacionadas com saúde estão em jogo 
o corpo e a mente e a própria existência dos 
trabalhadores, o que confere ao direito à saúde 
um caráter soberano e indelegável, deve ser 
garantido aos trabalhadores o acesso á 
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informação e a participação na organização dos 
processos de trabalho e nos programas de 
prevenção de doenças e acidentes, bem como na 
elaboração, planejamento, controle e avaliação 
das ações e das políticas públicas desenvolvidas 
no campo da saúde, trabalho e meio ambiente.

A ação sindical deve ter ainda como premissa a 
busca de formas de desenvolvimento sustentável 
em seus quatro eixos: social, econômico, ecológico 
e ambiental em oposição às políticas neoliberais 
que mercantilizam a saúde, o trabalho e o meio 
ambiente

Além do direito à informação e à participação 
na organização dos processos de trabalho e nos 
programas de prevenção e promoção de saúde e 
levando em conta os convênios internacionais da 
OIT, deverão ser garantidos aos trabalhadores e as 
trabalhadoras.

 O direito de recusa individual e coletiva ante aos 
processos e ambientes de trabalho que 
apresentem riscos graves ou iminentes à sua 
integridade e a sua saúde física e mental;
 O direito de denúncia, em nível nacional e 
internacional, das condições irregulares e/ou 
insalubres e das formas de coerção a que os 
trabalhadores e as trabalhadoras sejam 
submetidos;
 O direito à formação sobre os ricos do trabalho e 
sobre as medidas de prevenção de doenças e 
acidentes.

O seminário reafirma as seguintes diretrizes em 
saúde e trabalho, definidas pelo Subgrupo 10, 
durante a reunião realizada em Buenos Aires, em 
09/05/2002, e para a sua consecução propõe que:

1- As centrais sindicais exigem a conversão das 
diretrizes mencionadas acima em normas do 
Mercosul.

2- As centrais sindicais criem fóruns para avaliar e 
acompanhar o comportamento das empresas 
com relação às diretrizes de saúde e segurança 
deliberados na reunião mencionada acima;

3- As centrais sindicais assumam o compromisso de 
capacitar dirigentes e representantes dos 
trabalhadores nos locais de trabalho para a ação 
sindical e para os processos de negociação e 
celebração de contratos coletivos no campo da 
saúde, trabalho e meio ambiente;

4- Seja estabelecido entre as centrais sindicais um 

processo permanente e sistemático de:
a) troca de informações (criação e alimentação de 

um banco de dados sobre a legislação, perfil de 
mortalidade e de morbidade relacionado com 
o trabalho, acordos e convenções coletivas, 
metodologias de formação, de análise de riscos 
e de intervenção sindical, etc.), dialogando 
também com as experiências dos países da 
União Européia;

b) elaboração de normas e estratégias comuns de 
intervenção no âmbito dos países e do 
Mercosul, tais como campanhas, denúncias, 
reivindicações, etc., que tenham como alvo 
tanto as responsabilidades do setor patronal, 
como do poder público;

5- Seja criado um fórum anual para avaliação e 
planejamento, tendo em vista construir a 
intervenção organizada e unificada nos 
subgrupos 06 e 10 do Mercosul.

6- Dada a importância das inspeções tripartites em 
saúde se segurança no trabalho, deverá ser 
dado prosseguimento, bem como deverão ser 
publicados os seus resultados.

7- No marco do acordo de cooperação e assis-
tência em matéria de emergências ambientais 
no Mercosul, entendemos que deve ser incluído 
nos considerandos do mesmo que a 
emergência ambiental mais urgente é erradicar 
a pobreza.

8- Os estados partes deverão concluir os inven-
tários do PCBs (Policloride Bifenil)
 
Em relação ao trabalho informal, este 

seminário entende que devem ser desenvolvidas 
ações no sentido de superar a informalidade e a 
precarização do trabalho. Enquanto não 
superamos a informalidade, deverão ser 
desenvolvidas ações concretas para proteger os 
trabalhadores, tais como:

 
1- Desenvolver campanhas de informação e sen-

sibilização sobre os riscos, mas prevalentes nas 
atividades desenvolvidas pelos trabalhadores e 
trabalhadoras informais e as formas mais 
convenientes de prevenção. 

2- Responsabilizar o poder público por mecanis-
mos de vigilância em saúde dirigida aos 
trabalhadores e trabalhadores informais. 
 

Assinam este documento CUT Brasil,  Depar tamento de 
Salud Laboral e Medio Ambiente PIT-CNT, CTA Argentina, 
CGT Argentina e CGTP - Peru.

Transgênicos, uma questão maior que
o lucro

Uma medida provisória libera a plantação de soja transgênica no Brasil por um ano.
Ao fazer isso o Governo apenas legaliza uma situação de fato. Grandes plantadores 

de soja já usavam semente de soja transgênica trazida ilegalmente da Argentina.
Sem estudos conclusivos sobre o impacto ambiental dos transgênicos e sem discutir 

o assunto com a sociedade foi assumido um risco, talvez de conseqüências 
irreverssíveis.

Estamos preparados para arcar com esse desafio?
A Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, heroicamente colocou-se na contra-

mão da tendência dominante de liberar os transgênicos. Com pessoas como ela no 
Governo ainda podemos confiar no predomínio do bom senso.
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Anistiados e quadro de apoio serão
aproveitados

Após 15 anos o  TST começou a
entender a Constituição

Direitos:

Depois de anos abortando processos propostos por entidades sindicais, 
sempre com a incompreensível posição de que a substituição processual, 
apesar da clareza da Constituição, era restritiva, o Tribunal Superior do 
Trabalho revogou o  seu Enunciado nº 310. 

Em suma, o E. 310/TST criava requisitos não previstos na Constituição, 
que somente permitiam aos Sindicatos ingressar com ações coletivas em 
hipóteses relacionadas com a satisfação de reajustes salariais específicos, 
resultantes de disposições de leis de política salarial.  A posição do TST era 
pretensamente embasada na falta de auto-aplicabilidade da Carta Maior e na 
utilização dos termos da Lei 8.073/90. 

Por outro lado, os demais órgãos judiciais do país (entre os quais todos os 
TRFs, os Tribunais Estaduais, muitos dos Regionais do Trabalho, o STJ e até 
mesmo o STF) aceitavam de forma clara o texto da Constituição de 1988 e 
davam ampla guarita para ações coletivas. 

A cronologia do absurdo erro do TST pode ser historiada na seguinte 
forma: Em outubro de 1988 a Constituição foi promulgada; em abril de 1993 o 
TST aprovou o Enunciado 310 e começou e destruir a expectativa de milhares 
de trabalhadores em centenas de ações propostas; em setembro de 2003, 
quando se discute a Reforma do Judiciário e o próprio TST é alvo de 
fundamentadas críticas, que questionam inclusive  a necessidade da sua 
existência e o atraso de suas posições (e neste contexto o E. 310/TST era 
sempre um dos grandes exemplos), o referido enunciado é revogado e o 
tribunal acaba por aceitar o que sempre foi óbvio: o direito dos Sindicatos de 
defender os trabalhadores integrantes de sua base é amplo e irrestrito. 

A mudança de entendimento é uma vitória dos movimentos sociais que 
sempre lutaram contra o E. 310/TST, mas não há como se comemorar a tardia 
“tomada de consciência”; afinal, assim como os pedidos de desculpas de Igreja 
Católica pela Inquisição, os efeitos da mudança não poderão recuperar o 
incalculável prejuízo sofrido por milhares de trabalhadores que viram suas 
demandas serem perdidas sem que houvesse um julgamento justo dos direitos 
envolvidos.

Além das inúmeras atividades relacionadas à modernização da gestão de 
pessoas, a Superintendência de Recursos Humanos (Sureh) da Conab está 
dando prioridade à readmissão dos anistiados e ao aproveitamento do quadro 
de apoio.

O chamado quadro de apoio surgiu a partir da decisão do governo 
passado de fixar em 1934 o número de empregados da Empresa. Em 
conseqüência disso, 839 ficaram fora do lotaciograma (quadro de lotação). 
“Com a reabertura de 34 armazéns e da ampliação das atribuições da Conab, 
hoje voltada também para a agricultura familiar e o Programa Fome Zero, 
conseguimos reaproveitar 404 empregados”, Explica Silvana da Silva 
Rodrigues, Superintendente da Sureh. Ainda falta realocar 435 para outros 
órgãos do governo.

A lei 10.470, de 2002, permite que o pessoal do quadro de apoio seja 
cedido para outros órgãos públicos. Até o momento 30 empregados já foram 
cedidos. “Na próxima semana estaremos solicitando às Superintendências 
Regionais para que ratifiquem os empregados quadro de apoio existente, com 
vistas aos processos de cessões”, diz Silvana.

Anistiados
A Sureh também está cuidando da readmissão dos servidores demitidos 

durante o governo Collor. Anistiados em 1994, eles têm direito a retomar à 
Empresa. Segundo Silvana, 1.107 pessoas relacionadas na Portaria 1.107/01-
MP estão nessa situação. Dessas, aproximadamente 30% já foram 
reintegradas à Conab. Agora, falta readmitir aqueles beneficiados com a 
anistia e que ainda não tiveram esta oportunidade de retorno.

Os anistiados poderão ser lotados na própria Empresa, preenchendo vaga 
no atual lotaciograma, ou ser cedidos para outros órgãos públicos.

Antes serem realocados, explica a Superintendente da Sureh, estes 
passarão por cursos de integração na Conab.

Acordo:

Apresentação do acordo
A CONDSEF orienta a todas as Entidades para mobilizar todos os trabalhadores do MS e FUNASA, temos todas as condições de garantirmos a extensão dos 

47, 11% para todos. Portanto, façam assembléias e informem a categoria. Aí está a proposta do Ministério a ser definida na mesa de negociação e posterior 
assinatura de acordo.

Ministério da Saúde
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação Geral de Recursos Humanos

Estimativa de impacto na despesa com pessoal do MS, ante a aplicação do percentual 
de 47,11% sobre o vencimento básico e GAE (conforme acordo com  MPS e INSS).

Em milhões de R$

2003    Ativos           6.744   6.744     0.674     0.741        14.903           36.111

   Inativos       10.604         10.604         -        -             21.208

2004    Ativos       134.880         13.488       4.496    14.836     167.700        358.572

   Inativos     169.664 21.208         -        -       190.872

2005    Ativos       222.552 26.976     8.992    24.480      283.000       675.348

   Inativos     349.932 42.416         -        -       392.348

Notas Explicativas:
- Quantitativos de Servidores: Ativos -    48.007

Inativos - 87.531 (Aposentados e Pensionistas)

- A estimativa foi elaborada conforme o termo de acordo celebrado com o INSS e 
MPS, ou seja, o pagamento em quatro parcelas assim divididas:

A Primeira parcela de 11,78% a partir de dezembro de 2003. 
A Segunda parcela de 11,78% a partir de setembro de 2004.
A Terceira parcela de 11,78% a partir de maio de 2005.
A Última parcela de 11,78% a partir de dezembro de 2005.

- O impacto na despesa será:
R$ 36.111 milhões em 2003:
R$ 358.572 milhões em 2004;
R$ 675.346 milhões em 2005

exercício   situação      47,11%     13° salário     férias       PSS        subtotal          total

Ministério da Saúde
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação Geral de Recursos Humanos

Estimativa de impacto na despesa com pessoal da FUNASA, ante a aplicação do 
percentual de 47,11% sobre o vencimento básico e GAE (conforme acordo com MPS e 
INSS).

Em milhões de R$

2003    Ativos           4.639   4.639     0.463     0.510         10.251           15.989

   Inativos         2.869           2.869         -         -               5.738

2004    Ativos         74.224           9.278       3.092     8.164         94.758         146.400

   Inativos       45.904   5.738         -         -          51.642

2005    Ativos       153.087 18.556     6.185    16.839       194.667        300.820

   Inativos       94.677 11.476         -         -        106.153

Notas Explicativas:
- Quantitativos de Servidores: Ativos -    36.925

Inativos - 21.212 (Aposentados e Pensionistas)

- A estimativa foi elaborada conforme o termo de acordo celebrado com o INSS e 
MPS, ou seja, o pagamento em quatro parcelas assim divididas:

A Primeira parcela de 11,78% a partir de dezembro de 2003. 
A Segunda parcela de 11,78% a partir de setembro de 2004.
A Terceira parcela de 11,78% a partir de maio de 2005.
A Última parcela de 11,78% a partir de dezembro de 2005.

- O impacto na despesa será:
R$ 15.989 milhões em 2003:
R$ 146.400 milhões em 2004;
R$ 300.820 milhões em 2005

exercício   situação      47,11%     13° salário     férias       PSS        subtotal          total



Capitalismo:

1214 anos

O  m u n d o  
c a p i t a l i s t a ,  
construído após a II 
Grande Guerra, 
criou mecanismos 
d e  c o n t r o l e  
internacional que 
fazem de conta que 
dialogam e até 
“ajudam” os países 
pobres, mas que, na 
realidade, só fazem 
sustentar o domínio 
de uns  poucos 
sobre a maioria.

Temos que conviver com uma multidão de siglas 
que nos são empurradas como a solução para os 
problemas do mundo. FMI (Fundo Monetário 
Internacional)”, OMC (Organização Mundial do 
Comércio) e agora os “mercados comuns”, MCE 
(Mercado Comum Europeu), NAFTA (Aliança de Livre 
Comercio da América do Norte), Mercosul etc.

O Império Norte Americano quer fazer do mundo, a 

começar pela América Latina, o seu grande 
camelódromo, onde colocarão os seus produtos sem 
barreiras ao mesmo tempo que selecionam o que entra 
lá com restrições cada vez mais rígidas. Pior que isso, 
usam a mão de obra barata dos países em 
desenvolvimento onde instalam as suas empresas e 
indústrias. Comparado com os salários que teriam que 
pagar nos EUA, o que fazem nos outros países é 
praticamente escravizar a população local. Além do 
mais forçam a desregulamentação do trabalho de forma 
a desproteger ainda mais a mão de obra que querem 
explorar.

A ALCA, área de Livre Comércio das Américas abre 
o caminho para o total controle dos países da América 
Latina pelos EUA, querem ter acesso direto à matéria 
prima e a força de trabalho, o que caracterizaria uma 
tomada efetiva da soberania e da determinação dos 
povos latino-americanos.

Nesse processe entrará também o Estado e os 
serviço público, é claro. A privatização geral de todo o 
trabalho é a regra para fragmentar a classe trabalhadora 
minando-lhe a capacidade de organização e de 
resistência.

O serviço publico 
não escapa à lógica 
c a p i t a l i s t a  
monetarista, até pelo 
contrário, por ser um 
dos últimos focos de 
resistência, aguça 
ainda mais o apetite 
globalizante.

Para contrapor-se 
a essa tendência é 
p r e c i s o  u m a  
organização alerta e 
a t i v a  d a  c l a s s e  
trabalhadora. Sem 
isso podemos entregar os pontos.

Pelo contrário, com conhecimento de causa e 
articulação política popular o trabalhadores e 
trabalhadoras têm nas mãos o verdadeiro e decisivo 
poder que é o da produção de riqueza e de serviços.

O Sintsep conclama a sua base a inteirar-se desse 
assunto e a tomar uma posição inequívoca a favor da 
dignidade e da sobrevivência de sua classe.

Países ricos ditam as regras e nós sofremos as conseqüências

Amazonas: Poema:

Durante debate em uma Universidade, nos 
Estados Unidos, o ex-governador do Distrito Federal, 
CRISTOVÃO BUARQUE, foi questionado sobre o 
que pensava da internacionalização da Amazônia.

O jovem americano introduziu sua pergunta 
dizendo que esperava a resposta de um humanista e 
não de um brasileiro.

Esta foi a resposta do Sr. Cristóvão Buarque:
De fato, como brasileiro eu simplesmente falaria 

contra a internacionalização da Amazônia.
Por mais que nossos governos não tenham o 

devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso.
Como humanista, sentindo o risco da degradação 

ambiental que sofre a Amazônia, posso imaginar a 
sua internacionalização, como também de tudo o 
mais que tem importância para a humanidade.

Se a Amazônia, sob uma ética humanista, deve 
ser internacionalizada, internacionalizemos também 
as reservas de petróleo do mundo inteiro.

O petróleo é tão importante para o bem-estar da 
humanidade quanto a Amazônia para o nosso futuro.

Apesar disso, os donos das reservas sentem-se no 
direito de aumentar ou diminuir a extração de 
petróleo e subir ou não o seu preço.

Da mesma forma, o capital financeiro dos países 
ricos deveria ser internacionalizado. Se a Amazônia é 
uma reserva para todos os seres humanos, ela não 
pode ser queimada pela vontade de um dono, ou de 
um país. Queimar a Amazônia é tão grave quanto o 
desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos 
especuladores globais. Não podemos deixar que as 
Reservas financeiras sirvam para queimar países 
inteiros na volúpia da especulação. Antes mesmo da 
Amazônia, eu gostaria de ver a internacionalização de 
todos os grandes museus do mundo.

O Louvre não deve pertencer apenas à França. 
Cada museu do mundo é guardião das mais belas 
peças produzidas pelo gênio humano.

Não se pode deixar esse patrimônio cultural, 
como o patrimônio natural amazônico, seja 
manipulado e destruído pelo gosto de um 
proprietário ou de um país.

Não faz muito, um milionário japonês, decidiu 
enterrar com ele, um quadro de um grande mestre.

Antes disso, aquele quadro deveria ter sido 
internacionalizado. Durante este encontro, as Nações 
Unidas estão realizando o Fórum do Milênio, mas 
alguns presidentes de países tiveram dificuldades em 
comparecer por constrangimentos na fronteira dos 
EUA. Por isso, eu acho que Nova York, como sede das 
Nações Unidas, deve ser internacionalizada.

Pelo menos Manhatan deveria pertencer a toda a 
Humanidade. Assim como Paris, Veneza, Roma, 
Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, cada cidade, 
com sua beleza específica, sua historia do mundo, 
deveria pertencer ao mundo inteiro.

Se os EUA querem internacionalizar a Amazônia, 
pelo risco de deixá-la nas mãos de brasileiros, 
internacionalizemos todos os arsenais nucleares dos 
EUA. Até porque eles já demonstraram que são 
capazes de usar essas armas, provocando uma 
destruição milhares de vezes maior do que as 
lamentáveis queimadas feitas nas florestas do Brasil.

Nos seus debates, os atuais candidatos a 
presidência dos EUA tem defendido a idéia de 
internacionalizar as reservas florestais do mundo em 
troca da dívida. Comecemos usando essa dívida para 
garantir que cada criança do Mundo tenha 
possibilidade de COMER e de ir a escola.

Internacionalizemos as crianças tratando-as, 
todas elas, não importando o país onde nasceram, 
como patrimônio que merece cuidados do mundo 
inteiro.

Ainda mais do que merece a Amazônia. Quando 
os dirigentes tratarem as crianças pobres do mundo 
como um patrimônio da Humanidade, eles não 
deixarão que elas trabalhem quando deveriam 
estudar, que morram quando deveriam viver.

Como humanis ta ,  ace i to  de fender  a  
internacionalização do mundo. Mas, enquanto o 
mundo me tratar como brasileiro, lutarei para que a 
Amazônia seja nossa.

OBS: ESTA MATÉRIA FOI PUBLICADANO NEW YORK TIMES/ 
WASHINGTON POST, TODAY E NOS MAIORES JORNAIS DA EUROPA E 
JAPÃO. NO BRASIL ESTA MATÉRIA NÃO FOI PUBLICADA. AJUDE- NOS A 
DIVULGÁ-LA....

 

Afinal não é todo dia que um brasileiro dá um
esculacho, educadíssimo, nos americanos...

Aos colegas servidores
Eu quero de coração
enviar o meu abraço
E o meu aperto de mão.

Quando se fala em reformas
Já ficamos preocupados,
Pois das que já foram feitas,
Só fomos prejudicados

No Governo Fernando Henrique,
O funcionalismo sofreu
Nos chamou de vagabundos
E nem um aumento nos deu

Agora, juntos com Lula,
Numa luta empreendedora,
Vê brilhar nova estrela,
Nossa classe sofredora

Que esta estrela seja de fato
Esperança que jamais falha,
Para encher de alegria,
Nossos heróis sem medalhas.

Parabéns ao Sindicato,
do qual eu sou filiado
Parabéns ao presidente,
e a todos os associados.

Heróis sem medalhas

Nery José Pereira
FUNASA: Jardim Paulista
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