
No dia 23 de março, quinta-feira, 
17h00, conforme comunicado publi-

cado em sua página na internet, “o Sind-
sef-SP realizará Assembleia Geral Esta-
dual” estando em pauta, entre inúmeros 
outros pontos, a “relação com a Condsef”, 
com o objetivo de aprovar a desfiliação do 
Sindsef-SP de nossa Confederação.

Diante dessa situação extraordinária, 
os membros da Executiva da Condsef-
Fenadsef, pertencentes às mais distintas 
visões políticas e sindicais, vimos pon-
derar junto aos companheiros e compa-
nheiras para que não adotem tal decisão.

Isolar os servidores e empregados 
públicos de São Paulo num sindicato re-
gional cortaria sua capacidade de inter-
ferir nas negociações que serão sempre 
nacionais.

Mais do que nunca, precisamos estar 
unidos para enfrentar os ataques violen-

tos desferidos pelo governo Temer. As 
manifestações e greves deste dia 15.03 
mostram que, sim, podemos virar o jogo 
e derrotar esses ataques, à condição de 
nos apoiarmos em nossas entidades sin-
dicais tal qual elas devem ser: agrupando 
da maneira mais ampla todas as corren-
tes de opinião, garantindo o pleno exer-
cício da democracia, com o objetivo de 
defender os interesses e reivindicações 
de nossa categoria.

A direção da Condsef-Fenadsef é eleita 
proporcionalmente em Congressos de-
mocráticos. Certamente há o que corrigir 
e aperfeiçoar, como em toda e qualquer 
entidade sindical.

É um trabalho para realizarmos con-
juntamente.

Sérgio Ronaldo da Silva - Secretário Geral da 
Condsef e Fenadsef

EM DEFESA DA UNIDADE VERDADEIRA: 

PELA MANUTENÇÃO DO 
SINDSEF-SP FILIADO À CONDSEF

Foi com muita surpresa que tomei conhecimen-
to da proposta da diretoria do Sindsef-SP de sepa-
rar o sindicato da Condsef.

Hoje sou filiado ao Sindsef-SP mas durante 
os muitos anos que trabalhei em Brasília pude 
testemunhar a importância da unidade de todos 
os servidores para conquistarmos nossas reivin-
dicações.

Isso vale para um setor ou um órgão e também 
para a categoria em nível nacional. 

Está evidente que não se pode pretender que 
os mais de um milhão de servidores e emprega-
dos públicos tenham a mesma opinião política 
e partidária, como parece querer a diretoria do 
Sindsef-SP.

Entre nós, servidores, existe todo tipo de con-
cepção filosófica, partidária, religiosa. E a capa-
cidade de uma entidade sindical é, justamente, 
reunir toda essa diversidade para os objetivos co-
muns: a defesa do salário, dos direitos, das condi-
ções de trabalho.

A força dos sindicatos gerais – como é o caso do 
Sindsef-SP – vem da reunião de todos esses servi-
dores de todos os setores da administração fede-
ral, com todas as suas diferenças mas que lutam 
por um mesmo objetivo.

Quebrar essa força em sindicatos separados uns 
dos outros destrói nossa unidade. E justamente 
num momento em que o ilegítimo governo Temer 
se apressa em desfechar os mais violentos ataques: 
destruição da aposentadoria, retirada de direitos 
trabalhistas, terceirizações, desmantelamento de 
órgãos públicos.

Quem negocia em nível federal é a Condsef. 
Como pretender que um sindicato possa suplantar 
todos os demais, no Brasil todo? 

Em toda entidade sindical há problemas a resol-
ver e disputas de orientação a serem feitas. Que o 
sejam mas preservando a unidade do movimento e 
sua independência frente ao governo e autonomia 
frente a todos os partidos (todos significa todos).

Maurício Arthur Ribeiro de Souza
Servidor do Banco Central e filiado ao Sindsef-SP

A todos companheiras 
e companheiros filiados 
ao SINDSEF-SP



A diretoria do Sindsef-SP que está encer-
rando seu mandato em conjunto com a 

diretoria que irá tomar posse, colocaram na 
pauta de uma assembleia de 23.03, quinta-fei-
ra, 17h00, a “relação com a Condsef”. 

Processo este que em nenhum momento foi 
democrático e discutido com a base que tan-
to apregoam representar, ou seja, num golpe 
de crachá pretendem desfiliar o Sindsef-SP da 
Condsef.

Revelando uma visão estreita, de quem só 
enxerga as cúpulas das organizações sindi-
cais, e não as necessidades de luta da base, ale-
gam que “desgastes e conflitos com a direção 
da Condsef chegaram ao limite”.

E anunciam que vão construir uma “alter-
nativa”, proclamando uma milésima “orga-
nização” ultra minoritária, que fragmenta 
o movimento, a serviço exclusivamente da 
partidarização do sindicato: quem não aderir 
à sua “cartilha” é “pelego”, “defensor do PT e 
da Dilma”, burguês, traidor de classe, etc., etc. 

É um verniz falsamente “radical” e “de es-
querda” que produz muito barulho, muita 
divisão, mas poucas greves e nenhuma con-
quista. Sua gritaria serve bem aos golpistas 
que violaram a democracia para melhor atacar 
nossos direitos. É o oposto do que deve ser um 
sindicato.

Se o sindicato tivesse participado enviado 
os delegados eleitos legitimamente para o 
Congresso da Condsef teria feito seu papel e 
debatido junto com os 1578 delegados de todo 
o país, disputando e fazendo o debate no mo-
mento correto.

No entanto, o sectarismo demonstrado há 
anos pela direção do sindicato fazem com que 
não dialoguem com pensamentos diferentes, 
ou é igual a eles ou é traidor de classe. Des-
ta forma, nunca terão voz em nenhum movi-
mento.

Não aprenderam nem com a debandada que 
houve por dentro do PSTU que é e sempre foi 
o comandante do sindicato, ao terem saído 
em julho do ano passado a maioria dos seus 
quadros políticos justamente por não aguen-
tar mais a falta de diálogo e democracia nas 
instâncias.

Para rejeitar a partidarização do sindicato 
é importante que os servidores e empregados 
públicos de São Paulo conheçam o manifesto 
Fora Temer! Nenhum direito a menos!, apro-
vado no XII Congresso da CONDSEF, realiza-
do em dezembro. 

Depois de denunciar o congelamento do 
orçamento por 20 anos, a contrarreforma da 
previdência, a entrega do pre-sal, a contrarre-
forma trabalhista, o manifesto chama à uni-
dade para preparar a greve geral (trechos; 
os sublinhados são nossos):

“O golpe é para retroceder não apenas as conquis-
tas dos últimos 13 anos mas para transformar os tra-
balhadores em semi-escravos. Querem acabar com os 
servidores e empregados públicos!

É o usurpador Temer quem diz que a derrota da 

esquerda nas eleições municipais legitimou o golpe. 
Mentira! O povo não trocou a esquerda pela direita. 
A maioria recusou-se a votar (a “vitória” foi dos nulos, 
brancos e abstenções em todo o país) em virtude da 
frustração com anos de políticas de conciliação, em 
particular, o violento ajuste fiscal do governo Dilma 
em 2015.

Mesmo com todas as dificuldades e problemas a 
corrigir, a CONDSEF-FENADSEF, e sindicatos filia-
dos, souberam, ao lado da CUT e movimentos sociais, 
sair às ruas permanentemente para lutar contra o 
ajuste fiscal, em defesa da democracia e das reivindi-
cações dos servidores federais e empregados públicos. 
O balanço da campanha salarial 2015 é que conse-
guimos arrancar uma negociação e uma conquista 
histórica (incorporação das gratificações).

Agora, a tarefa central é unir a resistência para 
derrotar o golpe, preparando a greve geral, indo para 
nossas bases e também dialogando com outros se-
tores sociais que não pertencem ao campo da classe 
trabalhadora mas que são fortemente atingidos pela 
crise econômica: defesa de todos os direitos; não ao 
congelamento salarial e à reforma da previdência; 
ruptura da política de superávit primário; reforma 
agrária; reforma tributária; não ao imposto sindical; 
reestatização das empresas privatizadas...

Não ao Estado de exceção: indutores do 
golpe, o Ministério Público e o Judiciário se compor-
tam como partido político, aprofundando a crise das 
instituições apodrecidas. A selvageria da polícia e pro-
vocadores contra o grande ato de 29.11, em Brasília, 
é expressão do estado de exceção. A pior ditadura é a 
do judiciário!

O XII Concondsef chama à mais ampla unidade do 
movimento sindical e popular.

Chamamos todos e todas a defender firmemente 
os princípios da democracia, autonomia e indepen-
dência sindicais, na luta pela unidade dos servidores 
federais com todos trabalhadores, em defesa do Bra-
sil, da democracia, das reivindicações dos servidores e 
empregados públicos.”

Portanto, ao contrário do que o Sindse-
f-SP apregoa, a unidade se faz na luta, e não 
somente no discurso. A CONDSEF tem uma 
direção que é escolhida por delegados vindos 
da base e se une lado a lado com quem quiser 
lutar, vide a unidade com o CONLUTAS, atua 
junto ao Fórum Nacional dos Servidores Pú-
blicos Federais e participa das atividades cha-
madas pelas entidades de luta. O argumento 
que a entidade não tem representação é fala-
ciosa, se assim fosse não estariam em outros 
estados os servidores da EBSERH se filiando 
aos sindicatos gerais e sendo representados 
pelo CONDSEF e FENADSEF.

É dessa ação democrática, unitária, eixada na 
luta pelos direitos da categoria que a diretoria 
do Sindsef-SP quer se emancipar, afundando 
ainda mais o sindicato na partidarização.

Não à desfiliação!
Fica CONDSEF, muda Sindsef-SP.

Robson Basta Cipriano - Servidor do Ministério do 
Trabalho e filiado ao Sindsef-SP 

Não à partidarização: Fica CONDSEF, Muda Sindsef-SP

A verdade sobre as acusações 
contra a Condsef: a quem 
interessa a desfiliação?

Dirigindo o Sindsef-SP, o PSTU e a CSP 
Conlutas bombardeia as instâncias da 
CONDSEF e desrespeita todos que não 
aceitam suas imposições.

Ao contrário do que propagam, quem de-
cide sobre assinar ou não acordos não é a 
direção da CONDSEF mas, sim, plenárias 
de servidores mandatados em seus locais 
de trabalho.

A incoerência do PSTU é patente: acusam 
os acordos de “rebaixados” mas dizem que 
não há problema em se desfiliar da COND-
SEF porque os benefícios de qualquer acor-
do que seja assinado virão para toda a ca-
tegoria. Para que então servirá o sindicato 
de São Paulo? Correia de transmissão do 
PSTU-Conlutas? 

Também há acusações falsas e meias-
verdades. Tentam usar meu relatório na 
apuração das denúncias contra os diretores 
Pedro Armengol e Josemilton Costa para 
dizer que eles foram protegidos pelos de-
mais membros da Comissão. A verdade é 
outra: a diferença entre as posições é que 
o meu voto em separado propunha o rema-
nejamento dos diretores das secretarias 
que ocupavam. Mas constatava as mesmas 
irregularidades do relatório da maioria. E 
foram aplicadas penalidades aos dois diri-
gentes conforme os Estatutos. E a Condsef 
ajuizou ação na justiça contra a empresa 
que superfaturou as passagens. Assim, to-
das as resoluções e decisões tomadas nas 
instâncias da Condsef foram devidamente 
encaminhadas. Nenhuma denúncia foi em-
purrada para baixo do tapete.

Rogério Antonio Expedito – Diretor da Colndsef 
e membro da Comissão que fez o levantamento das 

denuncias feitas por São Paulo 


