
O ano de 2012 entra para 
a história do funciona-
lismo como cenário de 
um dos maiores movi-

mentos já construídos pelo con-
junto dos servidores federais no 
Brasil. A greve geral – que durou 
pouco mais de dois meses e no seu 
auge uniu mais de 350 mil servi-
dores de pelo menos 31 categorias, 
em todo o país - conquistou uma 
importante vitória política. De 
um processo de negociações que 
apontava para um desfecho sem 
qualquer possibilidade de apre-
sentação de propostas por parte 
do governo Dilma, a unidade da 
categoria conseguiu assegurar a 
consolidação de acordos que fo-
ram aprovados pela maioria dos 
servidores. 

Ainda que aquém das expec-
tativas e das necessidades do con-
junto dos trabalhadores públicos, 
os acordos - que prevêem média 

de 15,8% em reajustes escalonados 
em três anos - garantem a conti-
nuidade das negociações em bus-
ca do atendimento das reivindi-
cações mais urgentes do setor. 
Anunciando pacotes de incentivo 
a iniciativa privada, que em dois 
anos já ultrapassam os R$300 bi-
lhões, o governo Dilma insistiu 
até onde pode no discurso da cri-
se econômica mundial e se apoiou 
nesse contexto para alegar a im-
possibilidade de investir em me-
lhores condições de trabalho para 
os servidores e melhores serviços 
públicos para a população. 

Argumentos sólidos contesta-
ram o discurso da crise. Entre eles, 
os níveis de investimento em pes-
soal que o governo mantém con-
trolados ao longo das últimas dé-
cadas e estão bem abaixo do que 
permite a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Rejeitando o papel de “vi-
lão das contas públicas”, impos-

to pelo governo e bancado pela 
maior parte da mídia, o servidor 
foi às ruas e conseguiu, com a for-
ça de sua greve, demover o gover-
no Dilma da decisão de “reajuste 
zero”. É nesse contexto de luta que 
a Condsef se orgulha de ter com-
pletado seus 22 anos no último dia 
28 de agosto.

-
 com atos inédi-

tos, como a publicação do Decreto 
7.777/12, que propôs a substituição 
de grevistas, e o corte integral do 
salário de mais de 12 mil trabalha-
dores, nada fez com que os servi-
dores esmorecessem. Sem a mobi-
lização de homens e mulheres que 
deram o seu melhor nessa greve 
para que todo o conjunto de servi-
dores pudesse contar com propos-
tas concretas do governo,  o  ano 
de 2013 poderia ter sido perdido. 

Ao contrário, a maioria garan-
tiu também reajuste no auxílio-
-alimentação – que passa de R$304 
para R$373 a partir de janeiro de 
2013 – e na contrapartida do go-
verno em planos de saúde. Para o 
próximo ano, a mobilização da ca-
tegoria deve continuar, pois nada 
nos é oferecido. Tudo que foi pos-
sível avançar, só ocorreu por força 
de nossa luta. Por isso, não deve-
mos descansar. Nossa vitória será 
do tamanho de nossa capacidade 
de unidade. A Condsef parabeni-
za a todos que participaram des-
se movimento e se compromete a 
seguir lutando em defesa dos in-
teresses do setor público. 
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GREVE GERAL

ACOMPANHA um balanço do 
movimento grevista e o que está por vir.

VEJA um resumo do que foi conquistado 
pela força da greve. 

QUEM aprovou e quem rejeitou as 
propostas do governo. 

QUAIS os próximos passos da 
mobilização.

RELEMBRE momentos da luta dos 
servidores pelo Brasil .

UNIDADE histórica dos servidores 
tira negociação do zero e ARRANCA 
a consolidação de acordos
Ainda que aquém das expectativas, servidores 

conseguem importante vitória política. A 

greve geral, uma das maiores da história do 

funcionalismo - que no seu auge uniu mais de 

350 mil servidores - forçou o governo Dilma 

a apresentar propostas. Acordos, aprovados 

pela maioria da base da Condsef, garantem 

continuidade das negociações por demandas 

urgentes da categoria

NESTA EDIÇÃO:

E MAIS:

UMA entrevista com o secretário-geral 
da Condsef, Josemilton Costa.

UMA avaliação da subsessão do 
Dieese envolvendo servidores e a lei 
orçamentária anual.

ESPECIAL
BALANÇO DA GREVE
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Em Haiti (Tropicália 2, 1993) Gilber-
to Gil e Caetano Veloso expressa-
ram em canção as mazelas de uma 
sociedade desigual, fruto de uma 

política mal conduzida. Em meio a exemplos 
que ilustram uma realidade brasileira, que 
ainda pode ser observada no país, mesmo 
depois de quase vinte anos, o rap social da 

privilegiados. “E quando for dar uma volta 
no Caribe, pense no Haiti, reze pelo Haiti. O 
Haiti é aqui. O Haiti não é aqui”, diz umas 
das estrofes com refrão. A comparação com 
países que sofrem mazelas semelhantes não é 
exclusiva desse universo artístico. 

Recentemente, durante uma luta legítima 
dos servidores brasileiros por melhores con-
dições de trabalho, um dos maiores e mais 
ricos empresários do Brasil, Jorge Gerdau, 
consultor especial do governo da presidenta 

clarou que se o governo investisse na valo-
rização de servidores, terminaria se trans-
formando numa Grécia. Gerdau defende 
os interesses de uma minoria ao traçar um 
paralelo de comparação com um país mergu-
lhado em uma séria crise: criada pelo capital, 
não pelos trabalhadores. 

Foi Gerdau um dos principais fomentado-
res dos “pacotes de incentivo” do governo que 
já destinaram à iniciativa privada, em pouco 
mais de dois anos, mais de R$300 bilhões em 
dinheiro público. As benesses levaram o ho-
mem mais rico do Brasil, Eike Batista, a cha-
mar um desses pacotes de kit felicidade. Felici-
dade que está ao alcance de poucos. 

provar que o problema do governo ao se es-
quivar de aplicar uma política adequada para 

sim político.  Assim como na Grécia, no Bra-
sil os servidores públicos não são os respon-
sáveis pelos problemas econômicos gerados 
pelo capital. 

Quando o governo grego se viu obrigado 
a implantar políticas antisociais, com reti-
rada de direitos adquiridos, naturalmente os 
trabalhadores foram para as ruas em protes-
to. Antes de ser considerada uma história de 
fracasso, a Grécia deve servir de lição. Ger-
dau não está de todo equivocado ao apontar 
semelhanças entre Brasil e Grécia. Este últi-
mo também enfrenta mazelas e acumula pro-
blemas com a corrupção, que desvia bilhões 
em dinheiro público. 

O Brasil deve mesmo olhar para os gregos 
em busca de aprendizado. Repetir os erros 
do capital que afundaram a Europa em uma 
crise não se trata em absoluto de investir em 
servidores e serviços públicos. Ao contrário, 
com ou sem crise, países de primeiro mundo 

ção a contrapartida dos impostos pagos, re-
vertidos em serviços de qualidade acessíveis 
a toda a população. 

Por isso, quando alguém quiser criticar a 
valorização dos servidores e do serviço públi-
co brasileiro, quando precisar, procurar e não 
encontrar um serviço de qualidade que é dever 
do Estado fornecer é melhor pensar no Brasil. 
Rezar pelo Brasil. A Grécia não é aqui.

Direção Condsef

No auge da busca da conso-
lidação e fechamento de 
acordos aprovados pela 
maioria dos servidores de 

sua base, a Condsef completou 22 anos 
de luta no último dia 28 de agosto. Este 
ano a comemoração da data teve sabor 
especial e ocorreu em meio à unidade e 
mobilização dos servidores, razão má-
xima da existência da entidade. 

A celebração da unidade dos servi-
dores - que garantiu a concretização de 
um ano histórico no processo de luta 
dos servidores - é motivo de muito or-
gulho. É na consolidação desta luta que 
o caminho em busca das conquistas 
torna a trajetória rica em aprendiza-
do. Aprendemos a nos respeitar e a en-

mos no difícil dia a dia como servidor 
público. 

carrega com ela um grau enorme de res-
ponsabilidade. Ser servidor público não 
é nem de longe o arco-íris que vive no 
imaginário de muita gente. Muito dessa 
imagem se deve a coberturas equivoca-
das da imprensa, a tentativas constan-
tes do governo de mostrar que servi-
dor leva uma vida privilegiada, ganha 
muito bem e tem uma almejada estabi-
lidade. Mas a realidade das repartições 
públicas teima em provar o contrário. 

 tem uma média salarial que não 
chega aos R$ 3 mil mensais. Com car-
reiras desmotivantes, que engessam 
o servidor por vários anos, o grau de 
evasão permanece alto na administra-
ção pública. Portanto, a realização de 

te para suprir a demanda por mão de 
obra. Quando chega ao setor público, 
muitos candidatos que antes sonha-
vam com a carreira, terminam pedin-
do exoneração e buscando ou melhores 
concursos ou mesmo retornando para 
a iniciativa privada. 

em torno do servidor público. Enquan-
to lutam para atender de forma ade-
quada o contribuinte, muitas vezes 
enfrentando falta até mesmo do bási-
co necessário para trabalhar, os servi-
dores precisam encontrar forças para 
reivindicar melhores condições de tra-

cio da população, pois visa o aperfei-
çoamento dos serviços que devem ser 
prestados pelo Estado. 

Por esses trabalhadores, que são 
trabalhadores como tantos no Brasil, 
a Condsef lutou durante esses 22 anos. 
Vamos seguir trabalhando e continu-
ar lutando, por outras tantas décadas, 
pelo reconhecimento da importância 

zação. Nosso reconhecimento e agra-
decimento àqueles que fazem viva a 

nossos funcionários, a população que 
impulsiona e motiva a luta e todos os 
servidores que crêem que a unidade 
é o único caminho capaz de nos levar 
a vitória. 

EDITORIAL
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Sérgio Ronaldo da Silva
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Ronaldo Alves 0207/DF
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SINDSEP-PR / SINDISERF-RS / SINDFAZ-RS / SINTRAFESC-SC / 

SINDSEP-ES / SINDSEP-MG / SINTRASEF-RJ / SINFA-RJ / SINDSEF-SP / 

SINDCT-SP / SINDSEP-AC / SINDSEP-AM / SINDSEP-AP / 

SINTSEP-PA / SINDFAZ-PA / SINDSEF-RO / SINDSEP-RR / SINDSMISFU-SE/

SINTSEP-TO / SINTSEP-AL / SINTSEF-BA / SINTSEF-CE / SINDSEP-MA / 

SINTSERF-PB / SINDECOM-PB / SINDSEP-PE / SINSEP-PI / ASMETRO-SN / 

SINTSEP-SE / SINDSEP-MT / SINDSEP-MS / SINTSEP-GO / SINDSEP-DF

ENTIDADES FILIADAS QUE FAZEM A FORÇA DA CONFEDERAÇÃOG
P

22 ANOS CONDSEF

Por isso, quando alguém 
quiser criticar a valorização 
dos servidores e do serviço 
público brasileiro, quando 
precisar, procurar e não 
encontrar um serviço de 
qualidade que é dever do 
Estado fornecer é melhor 
pensar no Brasil. Rezar pelo 
Brasil. A Grécia não é aqui.

A CELEBRAÇÃO DA UNIDADEA GRÉCIA NÃO É AQUI

Servidores cantam parabéns a 
Condsef em Plenária Nacional que 
aprovou proposta de reajuste feita 
pelo governo. Entidade comemorou 
22 anos em meio a uma das maiores 
greves da história do funcionalismo
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AConstituição de 1988 deter-
mina que anualmente seja 
elaborado pelos Municí-
pios, Estados e pela União, 

o Orçamento Público do ano seguinte, 
na qual deve prever as quantias de re-
cursos que, em um período determi-
nado, devem entrar e sair dos cofres 
públicos. 

O Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) é enviado à Comissão 
Mista de Orçamentos e Planos do Con-
gresso Nacional para a apreciação dos 
deputados e senadores. O Orçamen-

nal de cada legislatura. A Constituição 
determina que o Orçamento deve ser 

Sessão Legislativa (que é encerrada em 
22 de dezembro). Depois de aprovado, 
o projeto é sancionado pelo Presidente 
da República, transformando-se em lei.

Para efetuar os cálculos da receita 
para o ano seguinte, leva-se em conta 
um conjunto de indicadores como, por 
exemplo, as estimativas para o Produ-
to Interno Bruto (PIB) e a previsão de 

parâmetros macroeconômicos consi-
derados para 2013 foram:

Crescimento de 4,5% do PIB real;

PIB nominal de R$ 4,9 trilhões;

Infl ação segundo o IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo) de 4,5%;

Elevação estimada do valor do salário 
mínimo para R$ 670,95 (variação de 7,9%)

Dos números acima apresentados, 
o parâmetro principal é o crescimento 
do PIB, estimado em 4,5% para o ano 
que vem. Segundo o Ministro da Fa-
zenda, essa informação não se cons-
titui apenas numa previsão econômi-
ca, mas, sobretudo, numa meta a ser 
perseguida.

Segundo Mantega, o investimento 
será a mola mestra do crescimento em 
2013 e por isso está fortemente presente 
nas ações do Orçamento, tanto no caso 
dos investimentos públicos, inscritos 
no Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), como nos estímulos aos 

ciamentos do BNDES. 
Porém, 

, vindo assim 
a se constituírem mais baixas, mas às 

custas dos cofres públicos. O montante 
previsto para a União conceder sub-
venções aos empréstimos do BNDES  
é R$ 150 bilhões para 2013.

O PLOA 2013 E AS DESPESAS 
DE PESSOAL
O Projeto de Lei Orçamentária 

Anual (LOA) de 2013, que chegou ao 
Congresso prevê aumento do salário 
mínimo para R$ 670,95 a partir de pri-
meiro de janeiro, representando 7,9% 
a mais do que o atual valor (R$ 622).

O governo também encaminhou ao 
Legislativo, no dia 31 de agosto, data 
limite prevista em lei, os projetos que 
tratam dos reajustes salariais dos servi-
dores públicos que fecharam acordos. 

ximadamente 1,7 milhão de servidores 

o que representa 93% do total.
 Outro detalhe importante é que o 

PLOA contém vários anexos, sendo que 
o anexo 5 do Orçamento prevê para Le-
gislativo, Judiciário e Ministério Públi-
co a primeira parcela de reajuste que 
o governo negociou com a maior parte 
dos servidores públicos federais. 

Adicionalmente, o anexo 5 contém 
a previsão de R$ 2,6 bilhões correspon-
dentes a novos servidores que entrarão 
na administração pública federal, nos 
diversos Poderes, e para a substituição 
de terceirizados a partir dos acordos 
feitos entre o governo federal e o Mi-
nistério Público.

A ministra do Planejamento reve-
lou ainda, que serão abertas cerca de 49 
mil vagas no Executivo, porém, ainda 
não há um cronograma de concursos, 
mas esses ingressos deverão ocorrer no 
ano que vem. Em relação aos militares, 
também está previsto um aumento em 
seus vencimentos no período de três 
anos.

No caso das negociações entre as 
entidades representativas dos servi-
dores públicos federais e o Governo 
Federal, os resultados foram na linha 
de se estabelecer reajustes escalonados 
de 15,8% com impactos previstos para 
o período de 3 anos, No caso do ano 
de 2013, o volume total estimado cor-
responde a aproximadamente R$ 10,3 
bilhões.

Cabe reforçar que, somente após 
a publicação das tabelas salariais por 
parte do governo, será possível calcu-
lar os reajustes efetivos nos três anos 

para cada uma das carreiras que ne-
gociaram com o governo, já que, não 

reajustes dos servidores será de 15,8%, 
pois, em muitos casos, trabalhou-se 

buindo-se os valores no Vencimento 

dos níveis (Superior, Intermediário e 
Auxiliar).

PLOA 2013  RECEITAS, DESPESAS 
E SUPERÁVIT PRIMÁRIO
 A receita primária do governo fe-

deral decorrente do PIB de 4,5% está 
estimada em R$ 1,229 trilhão (o corres-
pondente a 24,7% do PIB previsto con-
tra 24,2% de 2012), dos quais R$ 762,9 
bilhões relativos a receitas administra-
das, R$ 314,1 bilhões previdenciárias 
e R$ 152,6 bilhões de outras receitas 
(royalties, dividendos, participações 
especiais). O ministro ressaltou ainda o 
valor estimado de transferências cons-
titucionais, no total de R$ 203 bilhões.

Já as despesas primárias previstas 
para 2013 totalizam R$ 943,4 bilhões. 
Além dos R$ 15,2 bilhões estimados 
para as novas desonerações, o valor 
contempla R$ 684,6 bilhões de despe-
sas obrigatórias, R$ 348,3 bilhões de 
benefícios previdenciários e R$ 258,8 
bilhões de despesas discricionárias.

Quanto à meta de Superávit Primá-
rio do Governo Central para 2013 pre-
vista no PLO, o valor é de 108,1 bilhões, 
equivalente a 3,1% do PIB, com possibi-
lidade de abatimento de R$ 25 bilhões, 
podendo chegar, então, a R$ 83,1 bi-
lhões, artifício esse que eventualmente 

será utilizado a depender das variáveis 
econômicas, do comportamento da re-
ceita e da despesa. Porém, o governo 
deixa claro que vai tentar não fazer o 
abatimento e perseguir a meta cheia.

 O Ministro da Fazenda acrescentou 
ainda que o Projeto  Lei de Diretrizes 
Orçamentárias  (LDO), em 2013, per-
mite ao Governo Central abater mais 
de R$ 40 bilhões e destacou que o va-
lor de R$ 25 bilhões de abatimento re-
presenta a soma do aumento do PAC, 
R$ 10 bilhões, e os R$ 15 bilhões das 
desonerações.

Em relação ao setor público conso-
lidado, que inclui os governos estadu-
ais e suas estatais, a meta de resultado 
primário é de R$ 155,9 bilhões, o que 
corresponde a aproximadamente 3,1% 
do PIB previsto para 2013. O gover-
no, com isso, enfatizou também que 
o Orçamento para 2013 continuará em 

sendo perseguida desde 2003, sinali-
zando-se, inclusive, para novos con-
tingenciamentos orçamentários para 
os próximos anos.

Uma questão importante relativa 
ao trâmite do Projeto no Congresso co-
mentada pelo relator do Orçamento, 
senador Romero Jucá (PMDB-RR), foi 
quanto à preocupação com o calendá-
rio de discussões e votações da pro-
posta, em função do recesso branco no 
Congresso. Mas o presidente da Co-
missão Mista de Orçamento, deputado 
Paulo Pimenta (PT-RS), assegurou que 
haverá tempo hábil para votar o projeto 

* Max Leno de Almeida.

Assessor econômico, da subseção do Dieese na Condsef

PLOA 2013

SUBSEÇÃO DO DIEESE NA CONDSEF

AVALIA ASPECTOS GERAIS DA LEI

ORÇAMENTÁRIA *

DESPESA DE PESSOAL 

PODER

Impacto (R$ milhões)

Reestruturações 
e aumentos de 
remuneração

Ingressos e 
substituição de 
terceirizWados

Total

EXECUTIVO 8.918,1 2.082,9 11.001,0

JUDICIÁRIO 964,0 339,5 1.303,5

LEGISLATIVO 284,7 94,2 379,0

MPU 122,9 105,8 228,7

TOTAL 10.289,7 2.622,4 12.912,1

Fonte: PLOA 2013  |  Elaboração: Subseção do DIEESE na CONDSEF
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NO CONGRESSO

CORTE DE PONTOAs propostas que foram acei-
tas pela maioria dos servi-
dores e se transformaram 

o governo já estão no Congresso Na-
cional em forma de projetos de lei (PL). 
São três PL’s que estão assim divididos: 
PL 4368/12 – que trata da area da edu-
cação; PL 4369/12 – que abrange a maio-
ria dos servidores da base da Condsef, 
entre eles PGPE, CPST e carreiras cor-

categorias nas páginas 8 e 9; PL 4371/12 
– que trata das categorias que recebem 
por subsídio. 

A Condsef já encomendou uma 
análise detalhada dos PL’s a suas as-
sessorias jurídica e econômica. O ob-

templam tudo o que foi negociado e 

nesta rodada de negociações. O cui-

passado o PL 2203/11 – que depois se 
transformou em MP 568/12 – necessi-
tou de mais de 400 emendas devido a 

problemas encontrados nos textos en-
viados ao Congresso.

Assim que as assessorias técnicas 
da Condsef disponibilizarem detalhes 
da análise que está sendo feito no con-
teúdo dos PL’s, os resultados serão ime-
diatamente divulgados em nossa pági-
na na internet. Portanto, todos devem 

traz as principais notícias de interes-
se dos servidores da base da Condsef. 
Acesse www.condsef.org.br

Tanto as categorias da base da Con-
dsef que disseram sim a proposta do 
governo, quanto aquelas que rejeita-

seus interesses defendidos pela Cond-

ciação que vão ser retomadas a partir 
deste mês de setembro. As categorias 

visão orçamentária de 2013 e voltam a 
dialogar com o governo tendo em vista 
a peça orçamentária de 2014. 

ACORDOS VIRAM PL’S 
E SÃO ANALISADOS POR 
ASSESSORIAS TÉCNICAS 
DA CONDSEF

CATEGORAIS DA BASE DA CONDSEF QUE 
DISSERAM SIM A PROPOSTA DO GOVERNO

CATEGORIAS DA BASE DA CONDSEF QUE 
DISSERAM NÃO A PROPOSTA DO GOVERNO

PGPE, CPST e carreiras correlatas  Incra/MDA

Ciência e Tecnologia Agencias Reguladoras

 INPI e Abin DNPM

Inmetro e Área Ambiental Dnit

FNDE/Inep

PCCTM

Instituto Evandro Chagas e Centro Nacional 
de Primatas

Os termos também contemplam servidores anistiados do governo Collor e servidores dos 
cinco cargos de nível superior inseridos na tabela criada pela Lei 12.277/12

* LEIA MAIS NAS PÁGINAS 8 E 9

Condsef busca a devolução 
integral dos salários 

Até o fechamento desta edição 
especial do Jornal da Condsef, a en-

ção do governo a respeito da pu-
blicação de uma folha suplementar 
contendo a devolução total dos sa-
lários de mais de 12 mil servidores 
que foram descontados. Novidades 
podem ser publicadas a qualquer 
momento em nossa página na in-
ternet www.condsef.org.br 

 Desde que a presidenta Dilma 

do Planejamento enviou memoran-
dos recomendando o corte de ponto 
de servidores em greve, a Condsef 
vem buscando a devolução integral 
do que foi descontado. Grande par-
te – dos cerca de 12 mil servidores 
que tiveram seus pontos efetiva-
mente cortados – estão com seus
contracheques zerados. 

Frente à grave situação, que 
ameaça o sustento de milhares 
de famílias, a Condsef também 

foi ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) solicitar a suspensão do cor-
te e devolução imediata do salário 
dos servidores. A Condsef esteve 
no Ministério do Planejamento na 
primeira semana de setembro para 
continuar buscando garantia da 
devolução integral desses valores 
retidos. 

O que o governo informou ape-
nas é que pretende encaminhar, via 
folha suplementar, a devolução de 
50% do que foi descontado. A Con-

da devolução integral dos salários ou 
no mínimo um percentual a partir 
de 80% com devolução do restante 
garantido para a folha de outubro. 
O Planejamento se comprometeu a 
consultar outras instâncias para ve-

para a quarta-feira, 5 de setembro. 
Qualquer novidade sobre o tema 

será publicado em nosso site. 
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Assessorias técnicas da Condsef vão 
analisar os projetos de lei que seguiram 
ao Congresso à procura de possíveis 
incoerências com o que está nos termos de 
acordo fi rmados

Pela primeira vez um governo determina o corte integral de ponto de servidores 
em greve. Ações truculentas levaram servidores a recorrera ao Supremo e 
denunciar atitutes antisindicais na OIT

Servidores do Ministério da Saúde que tiveram 100% dos salários retidos 
pedem colaboração para pagar suas contas em protesto à atitude extrema 
do governo Dilma
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1) Como a Condsef avalia o desfecho das negociações com 
o governo este ano?

As negociações foram duras, carregadas de 
autoritarismo. Em nossa opinião, a força da greve 
demoveu o governo que insistia em 0% e passou 
a propor 15,8% de reajuste. È evidente que houve 
uma imposição por parte do governo que não abriu 
nenhuma margem de negociação fora do limite dos 
15,8%. Mas é preciso deixar claro que foi a luta e a 
mobilização da categoria que possibilitaram retirar 
as negociações do patamar de proposta zero. 

2) Traçando um paralelo com o contexto de negociações 
do ano passado, em que grau a greve foi determinante 

O grande diferencial das negociações de 2011 
para 2012 foi que em 2012 negociamos com a força 
do movimento e unidade da categoria. Isso foi ex-
tremamente importante, pois ao buscar o processo 
de negociações tivemos em nosso favor uma greve 
geral que mobilizou servidores de todo o Brasil.

3) Esta foi, sem dúvida, uma das maiores greves da 
história do setor público federal. Surpreendeu as atitudes 
tomadas pelo governo da presidenta Dilma para tentar 
barrar o movimento considerado legítimo? 

Esta foi, com certeza,  a  greve mais  politizada 
dos últimos 15 anos. A maior em termos de adesão 

foi em 1993. Mas esta greve teve um diferencial, 

Fórum das entidades sindicais. Isto demonstrou 
a força do conjunto das entidades nacionais. Sem 
dúvida, o autoritarismo do governo Dilma foi um 
ingrediente que surpreendeu a todos nós. Pela 
forma antisindical e autoritária com que tratou o 
movimento.

4) O que é possível fazer para que atitudes truculentas 
por parte do governo não inviabilizem a luta dos 
servidores por melhores condições de trabalho e serviços 
de qualidade para o Brasil?

Os procedimentos do movimento no trato com 
as atitudes truculentas foram acertadas, como de-
núncia na OIT, ação judicial junto ao STF. Mas o 
mais importante foi a garra dos trabalhadores (as) 
que não se intimidaram diante de tantas ameaças
e obstáculos e não recuaram da greve.

5) Como lidar com as críticas inevitáveis de parte da 
sociedade que acaba prejudicada com eventuais greves? 

Temos que manter um diálogo permanente com 
a sociedade e demonstrar que a nossa luta é p r 
melhores condições de trabalho e um serviço de 
qualidade que são obrigação do Estado fornecer à 
população. Se conseguirmos transmitir isto para 
sociedade, conseguiremos um arco de aliança im-
portante para nossas lutas futuras.

6) Fala-se muito em regulamentar o direito de greve, mas 
pouco se fala na regulamentação da negociação coletiva. 
Uma minuta de projeto de lei que foi objeto de debate 

pronta para ir ao Congresso. Porque o projeto ainda não 
seguiu ao Congresso? A Condsef defende a aprovação 
desses critérios e regras? Em que medida isso auxiliaria 
nos processos de negociação?

Passamos três anos e meio em negociação com 
o governo. Conseguimos construir três propostas, 
onde as partes cederam e fecharam as negociações. 
Estes projetos estão há dois anos e meio com o mi-
nistro da pasta. Regulamentar o processo negocial 
com o governo é determinante na busca para evitar 

regras e sanções para as partes que não cumprirem 
o que foi negociado.

7) A Condsef defende a alteração da data limite de 31 
de agosto para envio de projetos de lei com previsão 
orçamentária para o ano seguinte. Qual seria a melhor 
data capaz de assegurar condições ideais para a busca de 
consensos nas negociações entre servidores e governo?

O artigo 76 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

nhada pelo PSDB e DEM. A nossa proposta é de su-

ra o próprio governo se quiser encaminhar algo de 
seu interesse.

8) Os acordos aprovados pela maioria dos servidores da 

também a garantia da continuidade das negociações em 
busca do atendimento das reivindicações mais urgentes 
do setor público?

O resultado deste processo de negociações ainda 
está muito distante de atender nossas principais rei-
vindicações. Além de ser escalonado em três parcelas, 
o reajuste proposto pelo governo não repõem nem de 

a equalização com a lei 12.277/10. Se o Governo não 
rasgar o acordo, ele permite continuar a busca pela 

bem atualmente, fora as reestruturações das carreiras.

servidores de todas as esferas (Executivo, Legislativo e 
Judiciário) com 31 entidades nacionais em torno de sete 
eixos de reivindicação. O que se deve esperar da luta dos 
servidores para 2013?

Devemos seguir fortalecendo o Fórum das 31 
entidades que representam o conjunto do funcio-
nalismo. Essa unidade é fundamental para seguir 
avançando na luta por melhores condições de tra-
balho e investimentos adequados para o setor pú-
blico. Já vamos iniciar o diálogo de construção do 
lançamento da Campanha Salarial 2013 e manter 
a nossa luta por melhores condições de trabalho e 
serviços de qualidade.

ENTREVISTA

“ESTA FOI A GREVE MAIS 
POLITIZADA DOS ÚLTIMOS 
15 ANOS”
Secretário-geral da Condsef, Josemilton Costa, faz balanço sobre mobilização dos 
servidores, fala da greve, dos acordos fi rmados, a continuidade das negociações e 
reforça que luta não pode parar em 2013
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Durante os meses em que 
mais de 350 mil servido-
res se uniram em busca de 
melhores condições de tra-

balho e por serviços públicos de qua-
lidade, a greve dos servidores foi man-
chete dos principais jornais do Brasil, 
incluindo também países como Portu-
gal e Espanha. A unidade dos trabalha-
dores públicos esteve nos noticiários 
da TV e em programas que promove-
ram debate com a sociedade. 

A pauta dos servidores e suas mo-
bilizações estiveram na internet, em 
blogs importantes, nas revistas e nos 
rádios. E a Condsef foi uma das, senão 
a principal fonte de informação em de-
fesa dos servidores.

A conquista por espaço para dia-
logar com a sociedade é parte impor-
tante da luta. Mas esse debate muitas 
vezes encontra resistência nas pautas 
de grande parte da imprensa. Pautas 
que acabam confundindo ao invés de 
ajudar a entender o funcionamento do 
processo de negociações com o governo 
e as principais reivindicações dos ser-
vidores fazem parte do processo e da 
cultura de comunicação predominante. 

se fala em greve 
do setor público, a imprensa procura fo-
car primeiro nos serviços que estão sen-
do afetados, levando imediatamente a 
sociedade a criar resistência com o mo-
vimento de luta que é também voltado 
para a conquista de serviços de qualida-

de para todos. Quando, no lugar de in-
terromper serviços, os servidores fazem 
a opção de marchar em grandes centros, 
como a Esplanada dos Ministérios em 
Brasília, palco de grandes atividades, 
com o intuito de chamar atenção para 
a causa da categoria, a pauta muitas ve-
zes se resume a problemas no trânsito. 

É verdade que não é tarefa simples 
resumir e tentar explicar a complexi-

dade da administração pública, com 
suas distorções salariais, falta de pes-
soal e outros inúmeros problemas que 

inadequado da população. Mas são 
momentos como uma grande greve os 
mais importantes para lançar luz e as-
cender debates importantes para o con-
junto do funcionalismo. E a imprensa 
tem papel fundamental neste processo.

A GREVE NA MÍDIA

DEU PRIMEIRA PÁGINA. A LUTA DOS SERVIDORES

EM DESTAQUE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Esta foi uma greve com forte cobertura da imprensa. A exposição constante 
é importante para dar voz aos servidores. É preciso saber aproveitar os 
espaços para dialogar com a sociedade e fazer com que a população 
compreenda que o servidor está longe de ser a imagem da categoria 
privilegiada – com estabilidade e constantes reajustes – que o governo 
tenta impor. E que a luta do funcionalismo público, antes de tudo é uma 
luta para que todos tenham acesso a serviços gratuitos e de qualidade que o 
Estado tem o dever de fornecer.

Condsef foi uma das principais fontes dos representantes dos servidores durante a greve geral
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A greve foi destaque em dezenas de veículos de comunicação e fomentou 
debates sobre o setor público
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A Condsef neste período deu uma 
série de entrevistas, participou de 
programas de debate e fez todo o pos-
sível para atender a intensa deman-
da da imprensa. Apesar dos revezes 
já citados, o balanço da presença da 
entidade da imprensa é, em sua imen-
sa maioria, extremamente positivo. 
Pautas ajudaram a debater a questão 
do direito de greve, por exemplo, sem 
deixar de lado a importância do de-
bate da regulamentação da negocia-
ção coletiva. 

A Condsef 
teve a opor-
tunidade de 
abordar o as-
sunto que aca-
bou entran-
do na ordem 
do dia. Mo-
vimentações 
no Congresso 
Nacional para 
tentar aprovar 
projetos que 
já tramitam 
na Casa aca-
baram emer-
gindo. Mas a 
Condsef sem-
pre defendeu 
o envio ime-
diato ao Congresso do projeto que foi 
negociado exaustivamente durante 
três anos e meio entre representantes 
dos servidores federais, estaduais e 
municipais e o governo.

e de outros 
debates se faz necessário. É o caso 
das intervenções jurídicas promovi-
das pela Confederação e outras en-
tidades nacionais no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) contra atitudes 
truculentas e antisindicais do gover-

aguardam avaliação do Supremo. 
Uma para derrubar o Decreto 7.777/12 
que autoriza o governo a promover a 
substituição de servidores com ativi-
dades paralisadas por “furas greve”. 
Além de buscar o STF, que nomeou 

a ação, a Condsef também foi à OIT 
denunciar as praticas antisindicais 
do governo Dilma. 

Outra ação que aguarda avaliação 
do relator, ministro Marco Aurélio, 
diz respeito a suspensão imediata 

do corte de pon-
to determinado 
pelo governo. 
Mais de doze 
mil servidores 
tiveram seus sa-
lários descon-
tados e grande 
parte desse to-
tal teve até 100% 
dos vencimen-
tos retidos, o 
que inviabiliza o 
sustento de inú-
meras famílias. 
Todos, temas 
que também fo-
ram destaque na 
mídia. 

A Condsef 
segue apostando e investindo no di-
álogo com a sociedade, tanto através 
dos meios de comunicação institu-
cionais - como site, facebook, canal 
no Youtube, jornais, revistas e ou-
tros - como também no atendimento 
à imprensa. Os debates nem sempre 
são fáceis, mas são essenciais para 
assegurar que os servidores tenham 
espaço para falar de seus ideais e 
para que a luta por melhores condi-
ções de trabalho e serviços públicos 
de qualidade alcance êxito.

Direito de greve e 
negociação coletiva

A Condsef segue apostando 
e investindo no diálogo com 
a sociedade, tanto através 
dos meios de comunicação 
institucionais como também 
no atendimento à imprensa. 
Os debates nem sempre são 
fáceis, mas são essenciais para 
assegurar que os servidores 
tenham espaço para falar de 
seus ideais e para que a luta 
por melhores condições de 
trabalho e serviços públicos de 
qualidade alcance êxito.

Os “cães de guarda” estão soltos
A reportagem de capa da revista 

IstoÉ, edição 2.233, de 29 de agos-
to ("Quem são os grevistas que 

modelo de jornalismo praticado em 
solo nacional, aquele que já sai das 
redações com a tese pronta, só fal-
tando encaixar os personagens. O 
"gancho" que sustenta praticamen-
te toda a reportagem são os altos 
salários das lideranças sindicais do 
serviço público federal. Agora virou 

e ganhar bem. E com um detalhe: 
concursado, ou seja, por mérito! A 
tese é lapidar: quem ganha bons sa-
lários não pode fazer greve!

Primeiro, é preciso corrigir a dis-
torção. A maior parte dos servidores 
recentemente em greve é formada 
pelos que menos ganham no fun-
cionalismo público federal, mas a 
revista preferiu buscar exemplos de 
categorias que ganham mais, para 
caracterizar o serviço público federal 
como uma casta de privilegiados. 
Desde o governo Fernando Henri-
que Cardoso, a maior parte dos ser-
vidores acumula perdas substanciais 

tinuar, pois o governo pressionou – 

greve). Ofereceu 15,8% a ser pago em 

prevista para o período.

nais, com menor poder aquisitivo e 
que mereceriam reajustes? Certa-
mente! Cabe a cada categoria de 
trabalhadores saber como se orga-
nizar e reivindicar. E ao governo 
compete a tarefa política de ter uma 
política econômica e social muito 
mais transformadora do que a atual 
– que tem por mérito ser melhor do 
que as anteriores, mas longe ainda 

concentração de renda no país.
A reportagem de IstoÉ acusa o 

"novo sindicalismo" de "ausência 
de conteúdo político nas manifes-
tações" porque busca resultados 

vem os sindicatos? E pensar que no 
passado acusavam os sindicalistas 
justamente pelo conteúdo político! 
E não vamos nos esquecer dos sin-
dicatos patronais, que atuam muito 
bem, obrigado! E não é pouco o que 
conseguem do caixa do governo, 
embora suas demandas nem sem-
pre são divulgadas e, muito menos, 
criticadas. Só a hipocrisia da mídia 
parece não mudar nunca.

“Reivindicar melhores salários é 
legítimo, o que não é certo é deixar 
um país inteiro refém do movimen-
to”. Ou seja, repetem sempre que a 
greve é um direito constitucional, 
mas não pode causar problemas a 
ninguém, nem ao governo, nem aos 
empresários, nem à população. So-
bre a responsabilidade do governo, 
nenhuma palavra. Neste país dos 
absurdos, é garantido o direito à 
greve, só não se pode exercê-lo (sem 
ser duramente atacado pela mídia). 
O governo sinaliza com um proje-
to de lei no Congresso para regula-
mentar as greves no serviço públi-
co. Não era sem tempo. Mas alguém 
aí duvida que sobrará para os tra-
balhadores apenas ônus e nenhum 
bônus? As consequências, para a 

qualidade do serviço público, com 
os servidores, na prática, impedidos 
de fazer greve, não tardará por se 
fazer sentir, em prejuízo da popula-
ção. E da democracia!

Enquanto isso, ninguém debate 
os lucros em benefícios de poucos 
que fazem do Brasil um dos países 
com a pior distribuição de renda. 
Como se entre uma coisa e outra não 
houvesse relação de causa e efeito. 
Para se chegar a tanta exploração, o 
que se faz, basicamente, é transferir 
a renda (de todos os níveis de traba-
lhadores) para uma pequena parcela 
da população. É por isso que, cada 
vez que os trabalhadores – públicos 
ou privados – tentam reivindicar 
uma maior participação na distribui-
ção da riqueza nacional, são dura-
mente atacados, sob pretextos que 
não se sustentam numa análise mais 
apurada dos fatos. Análise que a mí-
dia nunca faz com a isenção necessá-
ria, ou teríamos um outro país.

Se os serviços públicos – no todo 
ou em parte – são essenciais, preci-
sam de uma legislação que igual-
mente os trate assim. No entanto, 
até hoje, o governo não reconhece 
uma data-base para negociar e não 

al aos salários, como se o funcio-
nalismo público federal não tives-
se contas a pagar (que obviamente 

mo, aumentam acima dela). Alguns 
“patrões”, tanto da esfera privada 
quanto pública, só negociam de fato 
com greve. Antes disso, as negocia-
ções costumam ser apenas um jogo 
de aparências. Desde março, houve 
mais de 200 reuniões de várias cate-
gorias de servidores com o governo 
federal; no linguajar dos grevistas, 
praticamente só "enrolação".

E para quem ainda não enten-
deu esse jogo, é bom esclarecer que 
o governo é parte atuante nesse mo-
delo de país excludente. Transfere 
a maior parte do que arrecada para 
alimentar uns poucos tubarões: so-
mente em 2011 foram gastos R$ 708 
bilhões com a "dívida pública" (leia-
-se ganhos dos bancos e outros apli-
cadores, principalmente em papéis). 
Isso sem falar em isenções, subsí-
dios, perdão de dívidas, doações de 

a juros "especiais" etc. etc.
E antes que alguém se desin-

forme ainda mais: em 1995 o go-
verno federal gastava, com a folha 
de salários do funcionalismo, 56% 
do que arrecadava; em 2011 gastou 
32%. Esse “escândalo” a mídia não 
vê, porque distorce os fatos. E con-
tinua a falar em gastos excessivos 
do governo com os trabalhadores. É 
fácil enganar a opinião pública com 
exemplos isolados e descontextuali-
zados. Ainda mais para uma popula-
ção que se informa basicamente pela 
TV e pelos grandes jornais e revistas 
– que demonstram cada vez menos 
independência política e apreço por 
uma informação mais abrangente 
dos fatos, mais verdadeira. São os 
"cães de guarda" do grande capital, 
a serviço da exploração máxima do 
planeta e dos trabalhadores.

Celso Vicenzi
Jornalista, Assessor de Imprensa do Sindicato dos 

Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de 
Santa Catarina.
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Condsef debateu na mídia temas de interesse do setor público
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Submetidos a avaliação de 
representantes da base da Condsef, 
maioria dos servidores autoriza a 
entidade a assinar termos de acordo 
com o governo. Mais de 800 mil 
servidores, entre ativos, aposentados 
e pensionistas estão contemplados 
nos projetos de lei que já seguiram 
para o Congresso Nacional. As 
assessorias jurídica e econômica da 
Condsef estão promovendo estudos 
para verifi car se há algum problema 
nos textos dos PL’s que necessitem 
da apresentação de emendas. 
No ano passado, o PL 2203/11, 
transformado na MP 568/12, 
recebeu mais de 400 emendas 
solicitando alterações em seu texto 
original. Assim que os estudos forem 
concluídos, a Condsef promoverá 
ampla divulgação em sua página 
para conhecimento de todos os 
servidores de sua base. 

ACORDOS E TABELAS

Aprovados por maioria da base
continuidade das negociações por at

Além de reajustes que gi-
ram em torno de 15,8%, 
escalonados em três anos, 
implantados em janeiro de 

cada ano (jan.2013/jan.2014/jan.2015), 
os termos asseguram a continuidade 
das negociações visando o atendimen-
to das demandas das diversas cate-
gorias. A regulamentação de grati-

carreiras que ainda não possuem está 
na lista de pendências a serem aten-
didas. A equalização das tabelas sala-
rial dos servidores do Executivo com 
a Lei 12.277/10 também segue sendo 
prioridade.

base da Condsef 
que receberam propostas do governo, 
servidores do Incra, Dnit, Agências Re-
guladoras e DNPM rejeitaram o acor-
do. Para esses, as negociações vão vi-

sar o orçamento de 2014, uma vez que 
o prazo previsto em lei para envio de 
projetos ao Congresso Nacional expi-
rou no dia 31 de agosto. De qualquer 
forma, a Condsef já está buscando a 

ões para que todas as mesas de nego-
ciação possam ser retomadas dos pon-
tos pendentes. 

No quadro em destaque você confe-
re as categorias da base da Condsef que 
autorizaram a assinatura de acordos. 
No detalhe está um resumo de como 

PGPE e CPST, juntas as carreiras soma 
cerca de 500 mil servidores entre ati-
vos, aposentados e pensionistas. As 
tabelas completas de todas as demais 
categorias estão disponíveis para visu-
alização em nosso site. Para conferir, 
acesse www.condsef.org.br.  
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Negociações exaustivas foram acompanhadas de muita mobilização e luta. Termos de acordo (imagem abaixo), aprovados pela 
maioria dos servidores da base da Condsef, asseguram busca por soluções para demandas pendentes
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AUXÍLIOALIMENTAÇÃO E PLANO DE SAÚDE 

Entre os acordos que a Condsef 

concessão de reajustes, a partir de ja-
neiro de 2013, no auxílio-alimentação 
- que passara de R$304 para R$373 - e 
na contrapartida dos planos de saúde - 
que serão reajustados entre 15% e 25% 

- itens que atendem ao conjunto dos 
servidores do Executivo. 

cial de servidores que atual em campo 
no controle e combate a endemias tam-
bém tiveram seus valores reajustados. 

e da Condsef, acordos garantem 
tendimento integral de demandas

Categorias que fi rmaram acordo
(Base da Condsef)

PLANOS DE SAÚDE (Entre 15%-25%)
Remuneração/
Idade

Faixa1 
(00-18)

Faixa2 
(19-23)

Faixa3 
(24-28)

Faixa4 
(29-33)

Faixa5 
(34-38)

Faixa6 
(39-43)

Faixa7 
(44-48)

Faixa8 
(49-53)

Faixa9 
(54-58)

Faixa10 
(59ou+)

0000-1.499 121,94 127,69 129,42 134,60 138,62 143,22 154,98 157,44 159,90 167,70

1.500-1.999 116,19 121,94 123,67 127,69 131,72 136,32 147,42 149,76 152,10 159,90

2.000-2.499 110,44 116,19 117,92 121,94 125,97 130,57 139,86 142,08 144,30 152,10

2.500-2999 105,84 110,44 112,16 116,19 120,22 124,82 133,56 135,68 137,80 144,30

3.000-3.999 100,08 105,84 107,56 110,44 114,46 119,07 127,26 129,28 131,30 137,80

4.000-5.499 90,88 93,18 94,91 95,48 99,51 104,11 105,84 107,52 109,20 111,80

5.500-7.499 87,43 88,58 90,31 90,88 94,91 99,51 100,80 102,40 104,00 106,60

7.500 ou + 82,83 83,98 85,70 86,28 90,31 94,91 95,76 97,28 98,80 101,40

* Os detalhes de todas as tabelas e acordos fi rmados com setores da base da Condsef você confere em nosso site.
Acesse www.condsef.org.br 

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
VALOR
ATUAL

A PARTIR DE
JANEIRO DE 2013

R$ 304 R$ 373

GACEN E GECEN
ANO 2013 2014 2015

VALORES R$ 757 R$ 795 R$ 835

Assegurados reajustes em benefícios a 
partir de janeiro de 2013

PGPE, CPST, PECFAZ, Cultura 
e órgãos vinculados, HFA - Estatu-
tários e Celetistas, Imprensa Na-
cional, Suframa, SPU, PCC, Médi-
cos Lei 8.878/94, Funai, Agentes de 
Combate as Endemias, Embratur, 
DPRF, 5 cargos NS da Lei 12.277/10, 

Anistiados do governo Collor, ad-
ministrativos AGU, Ciência e Tec-
nologia, Area Ambiental (Ibama, 
MMA e Instituto Chico Mendes), 
INPI, Inmetro, Instituto Evandro 
Chagas e CENP, FNDE, Inep, Abin 
e PCCTM (Tecnologia Militar)

PGPE e CPST – ATIVOS (EM 2013)
VB GRATIFICAÇÃO  TOTAL

NS FINAL 3.383,00 3.950,00 7.333,00

NS INICIAL 1.990,22 2.488,00 4.748,22

NI FINAL 1.923,11 1.504,00 3.427,11

NI INICIAL 1.568,42 1.252,00 2.820,42

NA FINAL 1.159,56 713,27+507,00 2.379,83

NA INICIAL 1.157,36 588,75+496,00 2.242,11

PGPE e CPST – ATIVOS (EM 2014)
VB GRATIFICAÇÃO  TOTAL

NS FINAL 3.383,00 4.284,00 7.667,00

NS INICIAL 1.990,22 2.822,00 4.812,22

NI FINAL 1.923,11 1.814,00 3.737,11

NI INICIAL 1.568,42 1.562,00 3.130,42

NA FINAL 1.159,56 713,27+717,00 2.589,83

NA INICIAL 1.157,36 588,75+706,00 2.452,11

PGPE e CPST – ATIVOS (EM 2015)
VB GRATIFICAÇÃO  TOTAL

NS FINAL 3.383,00 4.617,00 8.000,00

NS INICIAL 1.990,22 3.155,00 5.145,22

NI FINAL 1.923,11 2.124,00 4.047,11

NI INICIAL 1.568,42 1.872,00 3.440,42

NA FINAL 1.159,56 713,27+927,00 2.799,83

NA INICIAL 1.157,36 588,75+916,00 2.662,11

Resumo das tabelas PGPE, CPST
(ativos NS, NI E NA)

Para visualizar em detalhes estas e outras tabelas acesse nosso site www.condsef.org.br
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IMAGENS DA LUTA

AGENDA

gp

C
omeçou com a paralisação dos docentes 

das universidades no dia 17 de maio, mas a 

greve geral dos servidores federais ganhou 

uma proporção enorme. A partir de 18 de 

junho, pelo menos outras 20 categorias 

aderiram ao movimento que chegou a unir mais de 

350 mil funcionários nos piquetes de greve por todo 

o Brasil. Foram mais de 31 categorias unidas por me-

lhores condições de trabalho, em defesa dos serviços 

públicos.

Ainda que o auge da greve tenha passado e os 

servidores tenham retornado ao trabalho, a 

categoria segue em processo de luta. Tanto para 

assegurar o atendimento integral de demandas 

pendentes, como para garantir que os servidores 

que participaram da greve e tiveram pontos 

cortados tenham o salário devolvido pelo governo. 

O movimento, grande vitória da força dos servidores, 

entra para história como um dos maiores já 

realizados pelo funcionalismo. Deixa

lições de unidade e perseverança. A greve não é 

uma decisão fácil. Requer esforço, paciência e mexe 

com trabalhadores já fragilizados por condições de 

trabalho inadequadas.

A greve não é fácil, mas ela ensina e faz lembrar 

A greve 
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a importante força que emerge da união dos 

trabalhadores. Após dois acampamentos em 

Brasília, inúmeras marchas que reuniram mais de 

15 mil manifestantes na Esplanada dos Ministérios e 

diversas atividades pelo Brasil com realização de Dias 

Nacionais de Luta, fi cam gravadas as imagens que 

agora entram para nossa história. 

Nossa saudação a todos os servidores da base da 

Condsef que participaram dessa luta. O movimento 

continua, a mobilização deve ser constante. Já 

trabalhamos com a perspectiva e foco em novos 

avanços. A Campanha Salarial 2013 já deve ser 

discutida nos locais de trabalho. A participação de 

todos é fundamental. Quanto maior nossa unidade, 

maiores nossas chances de vitória.

A caminhada pode ser difícil, mas carregando juntos 

os fardos que nos são impostos, chegaremos mais 

rápido à essa vitória. Vitória que se concretizará 

a partir do momento em que conseguirmos 

melhores condições de trabalho, justiça contra as 

desigualdades que imperam na administração 

pública e assegurar serviços de qualidade para a 

população brasileira.

Veja também imagens do movimento de luta dos 

servidores pelo Brasil. PÁGINAS nas páginas 12 e 13.

nas ruas
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F
oi uma demonstração de força incontestá-

vel. A greve foi ganhando adeptos nas capi-

tais, no interior dos estados, em cada órgão 

e mobilizando mais e mais servidores até 

que ganhou as ruas. A unidade dos traba-

lhadores gerou imagens de grande impacto visual. 

Os registros da luta num país de dimensões conti-

nentais como o Brasil conseguem captar, inclusive, as 

particularidades e enormes diferenças climáticas que 

separam o Sul e o Norte.  Mas o que as imagens tam-

bém revelam é que não importou a chuva ou o sol 

forte, os servidores e servidoras do Brasil souberam se 

unir e partiram para a luta. 

Apenas por essa demonstração de unidade, a greve 

foi extremamente vitoriosa. Instrumento legítimo 

da busca pelo atendimento de reivindicações e 

cumprimento de acordos, os servidores devem 

continuar se valendo desse direito quando assim 

considerarem necessário. A todos fi cam, além 

das imagens, as lições deixadas por mais de dois 

meses de permanente luta, com infi nitas vigílias 

e atividades de massa que conseguiram arrancar 

do governo Dilma acordos que vão atingir mais 

de 800 mil servidores entre ativos, aposentados e 

pensionistas. 

Ainda há um caminho longo a ser trilhado 

IMAGENS DA LUTA

gp
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em direção ao atendimento de demandas 

urgentes e importantes para o setor público. 

As negociações devem permanecer já a partir 

deste mês. O objetivo é seguir buscando soluções 

para pendências que ficaram; incluindo a 

busca incansável pela equalização com a Lei 

12.277/10 que também continua. Sem desistir, 

nem esmorecer, os servidores de luta que fizeram 

desta uma das maiores greves da história 

do funcionalismo, devem se orgulhar do que 

conseguiram. Ainda que longe das expectativas 

de todos, foi somente a luta e a unidade os 

ingredientes capazes de reverter um cenário de total 

rispidez, austeridade, conduzido por negociações 

ásperas e diálogos difíceis com um governo que 

repetia o discurso da crise para afi rmar que não 

haveria reajuste para nenhum servidor. 

Do zero, os servidores puderam decidir de aceitavam 

ou não as propostas que acabaram sendo 

apresentadas pelo governo e ainda garantiram 

a continuidade das negociações. O resultado 

desse processo negocial mostra que a unidade e 

mobilização caminhos que devem continuar sendo 

trilhados em direção ao merecido reconhecimento 

da importância do papel do servidor público para o 

desenvolvimento do Brasil. 

todo o Brasil
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Se 2012 não conseguiu trazer so-
luções para as principais ma-
zelas dos setores públicos, a 
Campanha Salarial 2013 já deve 

começar a ser construída para garan-
tir novos avanços nos processos de 
luta dos servidores federais. Este foi 

do na história de luta da categoria. A 
experiência vitoriosa de unidade deixa 
ensinamentos que devem ser levados 
para a consolidação de mais uma ro-
dada de negociações que assegurem 
atendimento de pautas pendentes que 
prejudicam diversas categorias.

O Fórum Nacional de Entidades, 
que reúne 31 representantes do con-
junto dos servidores federais do Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário, deve 
continuar se encontrando e realizan-
do atividades conjuntas. A garantia da 
continuidade das negociações e a busca 
pelo atendimento das reivindicações 
de categorias que não se sentiram con-
templadas pelos acordos apresentados 
devem ser prioridade. 

2013 começa a ser cons-
truída desde já. A partir deste mês a 
Condsef segue buscando junto ao Mi-

ção de um calendário de reuniões que 
possam dar continuidade aos diálo-
gos ainda sem conclusão. Segue como 

O QUE VEM POR AÍ

EM 2013
A LUTA NÃO
PODE PARAR

Com uma greve geral que chegou 
a unir mais de 350 mil servidores 
em todo o Brasil, 2012 fi ca 
marcado como um ano de luta e de 
importantes conquistas. De uma 
postura irredutível do governo e a 
determinação de não apresentar 
nenhuma proposta aos servidores, a 
presidenta Dilma recuou. Reajustes 
que giram em torno de 15,8% 
(escalonados em três anos) foram 
apresentados a diversas categorias. 
A maioria dos servidores da base 
da Condsef aceitou fi rmar acordos. 
Ainda que aquém das expectativas, 
os acordos asseguram a continuidade 
dos processos de negociação. Por isso, 
a luta em 2013 deve continuar
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Em 2012 servidores de todo o Brasil deram demonstração de sua força em uma greve geral história. Campanha salarial 2013 
deve dar continuidade a esse movimento de unidade e manter a mobilização
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ALGUMAS DAS BANDEIRAS DE LUTA QUE DEVEM SER PRIORIZADAS EM 2013

Devolução imediata dos pontos cortados da greve com retirada de apontamentos funcionais

Revogação do Decreto 7.777/12

Equalização salarial com a Lei 12.277/10 para servidores de NS, NI e NA

Reestruturação de carreiras e aglutinação de cargos

Regulamentação e criação das GQ’s

Paridade entre ativos, aposentados e pensionistas

Isonomia dos benefícios com os poderes Legislativo e Judiciário 

Pela volta da ascensão funcional

Realização de concursos e substituição total de terceirizados por servidores de carreira

Contra todos os projetos que retiram direitos do servidor e prejudicam o setor público

Pelo envio imediato ao Congresso do projeto que regulamenta a negociação coletiva

destaque da pauta de reivindicações 
dos setores da base da Confederação 
a busca pela equalização das tabelas 
salariais da maioria do Executivo com 

também seguem fazendo parte do pro-
cesso de debate com o governo. Entre 
elas esta a busca pela regulamentação 

carreiras que ainda não possuem.  
A pauta mais urgente agora é as-

segurar que o governo devolva os sa-
lários que foram retidos de mais de 
12 mil trabalhadores durante a greve. 
Com a volta ao trabalho e a negociação 
de reposição de dias parados a Condsef 
argumenta junto ao Planejamento que 
não faz sentido continuar retendo o sa-
lário desses milhares de trabalhadores 
que precisam de sua remuneração para 
garantir o sustento familiar. A revoga-
ção do Decreto 7.777/12 que permite a 
contratação dos chamados “fura-gre-
ves” também segue como item emer-
gencial das bandeiras de luta defen-
didas pela Condsef e suas entidades 

principais bandeiras de luta que de-

os servidores.
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A persistência dos servidores foi fundamental neste processo de negociações para conseguir arrancar propostas do governo. Vigílias em frente ao Planejamento 
chegaram a avançar a noite. 

Fórum Nacional de entidades viveu experiência positiva na unidade e deve continuar se reunido para discutir ações 
conjuntas dos servidores federais na Campanha Salarial Unifi cada 2013
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Um movimento de greve 
como o protagonizado por 
milhares de servidores e 
servidoras em todo o Brasil 

não se faz sem coragem. Todos sabem 
que uma greve é difícil. Exige esfor-
ço físico e mental, requer presença em 
incontáveis marchas, mais atividades 
e acampamentos que obrigam muitas 
vezes que o servidor percorra longas 
distâncias, deixando a família para 
perseguir um ideal. 

Todos esses homens e mulheres, 
forjados na luta, pulsam emoção nas 
ruas, entoam o grito dos que reivindi-
cam causas justas. Um, dois, três, tre-
zentos e cinqüenta mil. Assim, cada 
um, em cada canto, que trocou seu lo-
cal de trabalho por piquetes de mobi-
lização, que viajou incontáveis vezes 
para participar de uma manifestação 
em defesa de melhores condições de 

zeram história. 
Podem dizer que sua luta não fez 

sentido. Há os que vão tentar desani-
má-lo dizendo que o sacrifício de nada 
serve. – Fez greve para conseguir um 
acordo desses? Melhor se não tivesse 
feito nada. – O discurso de quem está 
acostumado a perder. Não deixe que 
desmereçam seus esforços. Orgulhe-se. 

Você que foi às ruas, ativo ou apo-
sentado. Você que deixou seu local de 
conforto e levou música para as ruas. 

Criou paródias e conseguiu tornar a 
luta mais divertida. Você que enfren-
tou sol, chuva, passou noites em vigí-
lia e recebeu o apoio incondicional da 
família. Ganhou mais respeito por de-
fender veementemente aquilo em que 
acredita. Você que reconheceu em seus 
companheiros de trabalho outros luta-
dores e viu que não está sozinho. Você 
que não desiste. Enfrenta obstáculos, 
resiste a truculências. 

Anime-se. Não desista. Ao invés de 
deixar que o discurso do desânimo lhe 
atinja, tente transformar alguém. Tente 
incutir em alguém o sentimento de luta 
que o torna especial. 

Por menor que tenha sido um pas-
so conquistado, ele é um passo gigante 
se comparado aos que estão parados. 
Não pare. Siga em frente. Recuse-se a 
aceitar a desmotivação. Incomode-se. 
Incomode. A greve é feita por gente de 
coragem. A luta pulsa no coração de 
quem não se conforma. Cada vitória, 
por menor que pareça frente ao seu es-
forço, é grande, é sua, é merecida. 

das parabenizam a todos os servido-
res de sua base que participaram de 
uma das maiores greves da história do 
funcionalismo. Continuar trabalhando 
para defender dias melhores para esses 
guerreiros e guerreiras que ajudaram e 
ajudam a construir o Brasil é mais que 
missão, é compromisso. 

AOS GUERREIROS DA GREVE

A LUTA TEM ROSTO,
TEM NOME E FAMÍLIA. A 
LUTA PULSA. A LUTA É

PARA QUEM SABE LUTAR

Quem venha 2013 e com ele novas lutas, 
novas conquistas, dias melhores. 
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Servidores pregam cartazes da greve em frente aos órgãos

Servidora do HFA que se caracterizou de Dilma fez sucesso entre grevistas

Servidores do Ceará animaram manifestações ao som de suas fl autas

A greve também contou com várias paródias que fi zeram sucesso em Brasília
Servidores abusaram da criatividade. Caricaturas de Dil-MÁ em diversas versões 
chamaram a atenção na Esplanada


