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governo reCua. servidores reagem

No sábado, dia 19 de setem-
bro, a Condsef (Confede-
ração dos Trabalhadores 
no Serviço Público Fede-

ral) realiza uma Plenária Nacional 
decisiva. A entidade, que no dia 28 
de agosto recebeu sessão solene no 
Congresso Nacional em homenagem 
aos seus 19 anos, enfrenta um grande 
desafio: mobilizar, com ajuda de suas 
filiadas, os mais de 800 mil servidores 
que representa em todo o Brasil, entre 
ativos, aposentados e pensionistas. 

A tarefa não é fácil, mas Condsef e 
suas filiadas não vão se intimidar com 
os obstáculos impostos pelo governo. 
Há algumas semanas, após realizar 
mais uma intensa manifestação em 
Brasília, os servidores levaram um 
duro golpe. 

Na sexta-feira do dia 21 de agos-
to, o secretário-executivo do Ministé-
rio do Planejamento, João Bernardo 
Bringel, e o secretário de Recursos 
Humanos, Duvanier Ferreira, rece-
beram a Condsef e a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT). A reunião, 
conquistada pela força da pressão da 
categoria, não trouxe boas notícias aos 
setores que esperam o cumprimento 
de acordos e compromissos firmados 
com o governo por meio de longos e 
exaustivos processos de negociação. 
Veja cláusulas de acordos e detalhes 
do encontro no encarte que vem com 
esta edição do Jornal da Condsef. 

Em suma, o recado foi dado aos 
servidores da base da Confederação: 
a crise voltou a assombrar. Acordos e 
compromissos de pelo menos vinte e 
uma categorias estão ameaçados.  

Crise não pode ser só para 
alguns A decepção não ficou 
apenas nisso. Na mesma sexta, a 
Condsef soube que o Planejamento 

PlenÁrIa naCIonal defIne 
agenda e Plano de lutas 

da base da Condsef

firmou acordo com outra categoria. 
A informação derrubou por terra o 
discurso de que a crise seria o fator 
impeditivo para cumprimento de 
acordos. 

Diante do discurso controverso vin-
do do Planejamento, a saída é uma só: 
mobilizar e pressionar o governo para 
que os servidores da base da Condsef 
tenham seus direitos respeitados. 

Pelas diversas ameaças impostas 
pelo governo, Condsef e filiadas não 
descartam a organização de uma gre-
ve unificada. 

leia mais na pÁgina 3

orçamento 2010 Homenagem no 
Congresso

Condsef vai ao Congresso Nacional defender 
orçamento necessário para honrar acordos e com-
promissos firmados com setores de sua base. Enti-
dade tem encontro agendado com relator da peça 
orçamentária 2010, deputado Geraldo Magela.

pÁgina 4

Deputado Washington Luiz (ao cen-
tro, na foto) oferece sessão solene no Ple-
nário do Congresso Nacional em home-
nagem aos 19 anos da Confederação.

pÁgina 2

Pressão deve ser maior por acordos. 
bringel do Planejamento, ao lado 
de Paulo bernardo na foto acima, 

confirmou disposição do governo em 
recuar, colocando servidores em alerta.

Servidores de todo o Brasil estarão em Brasília no dia 19. Frente ao recuo apontado pelo 
governo, filiadas devem imprimir força nos Estados e mobilizar categoria a defender 

acordos e compromissos firmados. Greve unificada não está descartada 
fotos gP
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Não é de hoje que nós servidores pú-
blicos federais sofremos com o descaso do 
governo. Em meio à luta por reconheci-
mento de nosso trabalho enfrentamos ain-
da o julgamento superficial da chamada 
“grande imprensa”. Nos principais jor-
nais do Brasil somos citados com freqüên-
cia como fardo para economia. Quase que 
diariamente, canais de comunicação de 
massa passam para a população brasileira 
a idéia de que investimentos públicos são 
gastos excessivos que prejudicam o cres-
cimento do País. Isso precisa acabar.

No jogo político essa máxima disse-
minada é usada em benefício do gover-
no. Sempre há uma desculpa para que 
investimentos não sejam usados em favor 
dos servidores e do serviço público brasi-
leiro. A crise financeira é a bola da vez e 
ameaça acordos e compromissos firmados 
de forma legítima, dentro de um processo 
de negociação que envolve representantes 
sindicais e governo. 

Os obstáculos são incontáveis. Temos 
que nos defender contra a máxima de que 
elevamos os gastos públicos e combater 
o conceito de “Estado Mínimo” que ga-
nhou força durante o governo de Fernan-
do Henrique Cardoso. As ameaças desses 
anos de chumbo estão mais vivas do que 
nunca. Continuamos sofrendo precon-
ceito e sendo tratados como inimigos da 
evolução do País. 

Temos dois caminhos. Ou aceitamos 
esse tratamento e seguimos conformados 
com migalhas do orçamento ou reagimos. 
Para que a reação aconteça, nossa mobi-
lização e união se fazem fundamentais. 
Esse embate não se vence sozinho. 

Prejudicados pela má administração 
pública sofremos com péssimas condições 
de trabalho e amargamos uma remunera-
ção pouco digna. A menor entre os Três 
Poderes. Nos últimos anos conseguimos 
acumular algumas importantes conquis-
tas. Os passos que foram dados, entretan-
to, são apenas os primeiros. Continuamos 
sofrendo com graves distorções. E ao 
governo, interessa criar distorções que 
separam cada vez mais uma luta que é de 
todos.

Os críticos alimentam no inconsciente 
coletivo que não vale a pena investir no 
servidor e nos serviços públicos. Há 19 
anos a Condsef trabalha para derrubar 
esse discurso que prejudica o servidor e 
defende a construção de uma estrutura 
pública adequada. Nosso empenho é a 
chave para nossas conquistas. Precisamos 
mobilizar para reagir e nossa reação é o 
caminho para exigirmos o respeito que 
merecemos. Respeito a que temos direito. 

Por isso, façamos da luta de cada um 
uma luta de todos. Só assim teremos a 
força necessária para cobrar do governo 
remuneração adequada e investimentos 
suficientes para assegurar à população 
um serviço público de qualidade, gratuito 
e reconhecido pelos brasileiros.
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Condsef recebe sessão 
solene por seus 19 anos

Deputado Federal Washington Luiz e outros parlamentares prestam 
homenagem à maior Confederação de servidores federais da América Latina

mobilizar, reagir 
e exigir respeito
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No último dia 28 de agosto, 
o deputado federal Wa-
shington Luiz (PT-MA) 
presidiu sessão solene no 

Plenário do Congresso Nacional em 
homenagem à Condsef (Confederação 
dos Trabalhadores no Serviço Público 
Federal). No dia 28 de agosto de 1990 
a Confederação começava a ser funda-
da durante o 3º Congresso de Servido-
res Públicos Federais que aconteceu 
em Brasília.

Durante a solenidade, parlamen-
tares e diretores sindicais lembraram 
dos desafios que precisam ser supera-
dos nessa jornada em busca de servi-
ços públicos gratuitos e de qualidade 
para todos os brasileiros. Na oportu-
nidade, a Condsef solicitou apoio para 
que deputados e senadores derrubem 
projetos que tramitam no Congres-
so e ameaçam servidores e o próprio 
serviço público como o PLP 92, que 
propõe criação de fundações estatais 
de direito privado. A importância da 
aprovação da Convenção 151 que re-
gulamenta negociação coletiva no se-
tor público também foi destaque.

A deputada Janete Capiberibe 
(PSB-AP) abriu a sessão solene falan-
do da importância de prestigiar não 
só a maior entidade representativa 
de servidores da América Latina, mas 
chamar atenção para a defesa dos ser-
viços públicos. O deputado Cléber 
Verde (PRB-MA) também prestou sua 
homenagem à Condsef e lembrou a 
importância de manter os servidores 
públicos organizados e fortes. Essa 
união, destacou o deputado, será im-
portante para aprovar projetos que 
trazem de volta direitos perdidos e 
resgata a justiça dentro do serviço pú-
blico. 

A paridade entre ativos e aposen-
tados é um desses direitos que a Con-
dsef busca no seu dia-a-dia de luta. 
Além da defesa da paridade, foi cita-
da a necessidade de pressionar o Con-
gresso pela aprovação da PEC 270, de 
autoria da deputada Andreia Zito, e 
que retoma a aposentadoria integral 

para servidores afastados por doença 
grave e permanente.

Durante a sessão solene, o deputa-
do Washington Luiz lembrou ainda 
da importância de uma recente con-
quista envolvendo a PEC 210/07. Uma 
emenda foi acatada pela Comissão Es-
pecial que analisou a PEC e garantiu 
extensão de adicional por tempo de 
serviço a todos os servidores das es-
feras federal, estadual e municipal. O 
texto original restabelecia o adicional 
como componente da remuneração 
apenas para magistrados e servidores 
do Ministério Público. A Condsef se-

gue atenta a este e outros projetos que 
tramitam no Congresso.

momento difíCil Apesar de ter 
lutado e acumulado importantes 
conquistas ao longo de sua história, a 
Condsef completa 19 anos diante de 
um cenário que não comporta grandes 
comemorações. Mesmo num momento 
difícil, a Condsef acredita que são nos 
obstáculos que os trabalhadores do 
setor público mais se fortalecem. Para 
isso, é preciso unir forças, reforçar a 
mobilização e manter uma pressão 
constante no governo.

Parlamentares, servidores, dirigentes e funcionários homenagearam os 19 anos da 
Condsef. acima o deputado Washington luiz com convidados da sessão solene

Temos dois caminhos. 
Ou aceitamos esse 
tratamento e seguimos 
conformados com 
migalhas do orçamento 
ou reagimos.

fotos gP
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unIfICar a luta

Para enfrentar recuo do governo a paralisação de atividades não está descartada. 
Pressão e mobilização devem ser amplas e unir categorias em todo o Brasil

O momento exige união e 
esforço redobrado. Servi-
dores de pelo menos vin-
te e um setores vivem um 

período de incertezas desde que o Mi-
nistério do Planejamento formalizou 
para a CUT e a Condsef a intenção do 
governo em recuar de acordos e com-
promissos firmados. O encontro que 
provocou um descompasso no proces-
so de negociações em curso aconteceu 
no último dia 21 de agosto. 

Se no dia 21 o secretário-executi-
vo do Planejamento, João Bernardo 
Bringel, reafirmou que a crise voltou 
a ameaçar os servidores, na mesma 
data, o secretário de Recursos Huma-
nos, Duvanier Ferreira, assinou termo 
de acordo com outra categoria, rees-
truturando sua tabela salarial. A atitu-
de decepcionou ainda mais os setores 
que possuem cláusulas firmadas. 

A Condsef apóia e nada tem con-
tra a conquista de uma nova tabela 
remuneratória para outros setores. A 
entidade não concorda é com a pos-
tura discriminatória do governo com 
categorias de sua base. O diagnóstico 
pessimista do governo vale então ape-
nas para uns? A crise, se existe, não 
deve existir para todos? Diante dessas 
perguntas, muitas categorias decidi-
ram partir para o debate e organizar 
uma reação. 

No próximo dia 18, sexta-feira, a 
Condsef realiza uma série de encon-
tros setoriais (veja quadro). No sábado, 
dia 19, a entidade realiza uma decisi-
va plenária nacional. É nesse encontro 
que os setores da base da Confedera-

encontros setoriais e plenária 
nacional vão debater greve 
unificada em defesa de acordos 

Plenária dos trabalhadores da Conab 
Plenária setorial dos servidores do ministério da Cultura 
Plenária setorial dos servidores dos Órgãos militares 
Plenária setorial dos servidores da agu 
Plenária setorial dos servidores do ministério da agricultura 
Plenária setorial dos servidores do ministério da fazenda 
Plenária setorial dos servidores do Incra

servidores ativos e aposentados fazem vigília em frente ao 
planejamento em defesa de acordos e compromissos

 dificuldades exigem participação em massa

ção, unidos, vão decidir os rumos que 
vão tomar para cobrar o cumprimento 
de acordos e compromissos firmados. 
“Nossas filiadas devem investir peso 
nessas atividades. Temos que arran-
car uma vitória pela pressão e mobi-
lização, ou vamos ver essa política de 
Estado Mínimo e descaso com o ser-
vidor e o serviço público continuar a 
ganhar força”, destacou Josemilton 
Costa, secretário-geral da Condsef.  

força política prevalece quando 
assunto é investimento público

Muitos estudiosos e pesquisado-
res já constataram: na hora de de-
cidir como o dinheiro público será 
usado na formação e manutenção do 
quadro de pessoal do Estado o que 
prevalece é a lógica da força política.

Ganha mais quem ameaça inte-
resses do governo que quase nunca 
coincidem com as reais necessidades 
de quem depende de serviços públi-
cos. 

Essa lógica, para a Condsef, dificul-
ta ainda mais a conquista por inves-
timentos de qualidade e perpetua a 
desordem na administração pública. 
As dificuldades exigem uma partici-
pação cada vez maior dos servidores 
para fazer frente a setores que conse-
guem exercer pressão política junto ao 
governo. 

Para a Condsef, enquanto setores 
como saúde, educação, infra-estrutu-
ra, entre tantos outros de atendimento 
ao cidadão, continuarem sem voz e 
sem vez, o Brasil jamais chegará a ser 
a potência econômica que tanto alme-

jam os ferrenhos críticos dos investi-
mentos públicos. 
mais obstÁCulos Ao falar sobre 
cláusulas pendentes apresentadas 
pela Condsef, Bringel disse que o 
conteúdo não é reconhecido pelo 
governo como acordo. Saiba mais no 
encarte que vem nesta edição. Muitos 
dos itens listados foram garantidos às 
categorias, incluindo remunerações 
que deveriam ser implantadas em 
2010 e 2011.  

“Há um total desprezo e descaso 
com o acúmulo de debate dos des-
gastantes processos de negociação”, 
reclamou Josemilton Costa. “O servi-
dor não vai aceitar passivamente que 
o governo finja que não acumulou 
debate nos espaços legítimos criados 
para negociar, criando expectativas e 
muitas vezes, literalmente assinando 
embaixo”, completou. 

Os diretores da Condsef e executi-
va da CUT deixaram a reunião certos 
de que o governo despejou um balde 
de água fria naqueles que ainda acre-

ditavam que era possível chegar a um 
entendimento com o governo sem 
pressão e mobilização, apenas com 
conversa. “Será preciso mais, muito 
mais”, reforçou Josemilton. 

Por isso, a Condsef volta a lembrar 
a importância visceral para os servi-

dores da construção urgente de regras 
para negociação coletiva no setor pú-
blico. A Condsef não descarta a possi-
bilidade de buscar o Ministério Públi-
co e mesmo a Justiça para garantir que 
os acordos celebrados entre governo e 
a entidade sejam cumpridos.

fotos gP

Confira Categorias ConvoCadas para enContros se-
toriais. todas aConteCem dia 18, em brasília. no dia 19 
a Condsef realiZa plenÁria naCional
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aCesse WWW.Condsef.org.br

Uma polêmica discussão envol-
vendo a legitimidade da represen-
tação sindical dos trabalhadores 
da Conab (Companhia Nacional de 
Abastecimento) trouxe a tona uma 
importante questão: a liberdade de 
organização dos trabalhadores deve 
ser respeitada. A discussão come-
çou depois que um grupo de advo-
gados da Conab questionou a legi-
timidade da Condsef e suas filiadas 
na representação dos interesses dos 
trabalhadores da companhia. 

Para resolver e esclarecer o con-
flito entre o meio sindical, a CUT 
convocou uma reunião entre as 
entidades envolvidas na polêmi-
ca. No encontro que aconteceu em 
agosto a Condsef foi acompanha-
da de suas filiadas no Rio Grande 
do Sul (Sindiserf) e no Distrito Fe-
deral (Sindsep). A Asnab-Nacional 
e representantes do Sinpaf (Sindi-

cato Nacional dos Trabalhadores 
de Pesquisa e Desenvolvimento 
Agropecuário) também partici-
param da reunião. Descabida, a 
dúvida sobre a legitimidade de 
representação sindical foi lançada 
justamente quando os trabalhado-
res da Conab se encontram em um 
processo de negociação de acordo 
coletivo e lutam pela implantação 
de seu Plano de Cargos, Carreira 
e Salário. Para a Condsef, a inves-
tida está ligada a este processo e 
tenta atrapalhar as negociações e 
dividir os servidores da Conab. 

A entidade e suas filiadas bus-
caram intervenção jurídica e meios 
legais para confirmar a legitimida-
de sindical e continuar garantindo 
participação no processo de ne-
gociações em curso. Cerca de 80% 
do total de servidores lotados na 
Conab em todo o Brasil estão, hoje, 

filiados aos sindicatos gerais que 
fazem parte da base da Condsef e, 
legitimamente, vem representando 
esse setor nas últimas décadas. É 
importante destacar que a Cond-
sef e suas filiadas defendem a livre 
organização sindical e o direito de 
todos os trabalhadores de decidir 
quem irá representá-los na luta por 
seus interesses. 

imposto sindiCal deve ser 
Combatido  Outra ameaça à 
liberdade de organização dos 
trabalhadores é o imposto sindical 
compulsório. Editada em setembro 
do ano passado pelo ministro do 
Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, 
a Instrução Normativa nº 1 obriga a 
cobrança de um dia de trabalho por 
ano a todo servidor, sindicalizado 
ou não. Desde então Condsef, 
suas filiadas e também a CUT vêm 

impulsionando a luta contra o 
imposto.  

A Confederação considera a co-
brança de imposto sindical uma 
intromissão do Estado na forma de 
organização dos trabalhadores. Há 
quase duas décadas os sindicatos 
filiados à Condsef conduzem a luta 
dos trabalhadores do setor público 
com a contribuição financeira de 
seus filiados. A entidade defende a 
organização livre onde os sindica-
tos são construídos pelos próprios 
trabalhadores.

orçamento 2010

Entidade tem reunião agenda no próximo dia 14 com relator da 
peça orçamentária 2010, deputado federal Geraldo Magela

Condsef vai ao Congresso defender 
acordos e cobrar orçamento detalhado

em debate

Condsef e filiadas defendem representação 
legítima e liberdade de organização sindical

subsessão do dieese na Condsef 
presente em plenária. magela 
(destaque) receberá entidade 
para falar do orçamento

fotos gP
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A  subseção do Dieese na 
Condsef divulgou estudo 
técnico* sobre o Projeto de 
Lei Orçamentária Anual 

(PLOA) 2010. O estudo procura ana-
lisar os itens que tratam a questão 
da chamada despesa de Pessoal. O 
objetivo é subsidiar as discussões da 
Condsef e suas filiadas. O estudo será 
usado como um dos guias em defesa 
das cláusulas, acordos e compromis-
sos firmados pelo governo com diver-
sas categorias. Na segunda-feira, 14, 
a Condsef tem reunião com o relator 
da peça orçamentária 2010, deputado 
federal Geraldo Magela.

O Dieese faz uma análise comparati-
va do PLOA 2010 com itens contidos na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
O Dieese aponta uma necessidade de 
detalhar concessões de vantagens ou 
aumentos de remuneração. No PLOA 
2010 há o montante destinado aos cha-
mados “gastos com pessoal”, no entan-
to, não existe qualquer especificação 
que garanta que a verba destinada a 
investimentos públicos será usada para 
sacramentar acordos já firmados pelo 
governo. São esses detalhes que a Con-
dsef busca identificar.

Itens como, por exemplo, reajuste no 
auxílio-alimentação, assegurados em 
acordo, não foram especificados. 

Por isso, na reunião com Magela, a 
Condsef vai buscar garantias de que o 
orçamento contempla acordos e com-

promissos. Só o detalhamento da peça 
orçamentária pode diluir dúvidas.

ploa barra inClusão de verba 
A peça orçamentária 2010 (PLOA) traz 
artigos que impossibilitam a inclusão 
de qualquer verba adicional posterior a 
31 de agosto de 2009. Portanto, não há 
mais espaço para ampliar a receita que 
será destinada aos investimentos públi-
cos. 

Por isso, o detalhamento de como o 
orçamento será usado é tão importan-
te. Sem isso se torna impossível saber 
se o governo vai assegurar os acordos e 

compromissos firmados com uma série 
de setores. 

Mais uma vez a pressão da categoria 
será fundamental. É por meio da mobi-
lização e um intenso trabalho de força 
tarefa e convencimento de parlamenta-
res que os servidores poderão assegu-
rar os acordos sacramentados de forma 
legítima por meio de longo e exaustivo 
processo de negociação.

* o estudo do dieese sobre Ploa 2010 pode 
ser visto na íntegra em nossa página na in-
ternet. 
acesse www.condsef.org.br


