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Jornal quinzenal do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio de Janeiro

Muitos servidores públicos fede-Muitos servidores públicos fede-
rais da base da Condsef devem estar rais da base da Condsef devem estar 
se perguntando: “E agora José?” E se perguntando: “E agora José?” E 
isso não é apenas uma demonstração isso não é apenas uma demonstração 
da popularidade do poema de Drum-da popularidade do poema de Drum-
mond cantado por Paulo Diniz, mas mond cantado por Paulo Diniz, mas 
também uma preocupação muito séria também uma preocupação muito séria 
em relação a que atitudes tomar diante em relação a que atitudes tomar diante 
da postura irresponsável do Governo da postura irresponsável do Governo 
que não cumpriu o que acordou com que não cumpriu o que acordou com 
os trabalhadores e nem mesmo com o os trabalhadores e nem mesmo com o 
que prometeu. O tal Projeto de Lei que que prometeu. O tal Projeto de Lei que 
traria uma gratificação de qualificação traria uma gratificação de qualificação 
(GQ) para o nível médio e a “equipara-(GQ) para o nível médio e a “equipara-
ção” com as carreiras transversais para ção” com as carreiras transversais para 
o nível superior, acabou não saindo. o nível superior, acabou não saindo. 
Daí veio Seu Paulo Bernardo, Ministro Daí veio Seu Paulo Bernardo, Ministro 
do Planejamento, com papo de “janela do Planejamento, com papo de “janela 
legislativa” e “governo de transição”. legislativa” e “governo de transição”. 
O Jornal Movimento não teve dúvida e O Jornal Movimento não teve dúvida e 
foi lá fazer a pergunta certa para o José foi lá fazer a pergunta certa para o José 
certo, o Secretário-geral da Condsef, certo, o Secretário-geral da Condsef, 
Josemilton Costa: “E agora José? José Josemilton Costa: “E agora José? José 
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INFORME JURÍDICO

Dentre os efeitos desastrosos causados Dentre os efeitos desastrosos causados 
pela recente regulamentação da avaliação de pela recente regulamentação da avaliação de 
desempenho no serviço público federal está a desempenho no serviço público federal está a 
consumação da quebra da paridade. O Decreto consumação da quebra da paridade. O Decreto 
7.133/2010, que regulamenta a avaliação, re-7.133/2010, que regulamenta a avaliação, re-
presenta um atraso na luta da categoria pela presenta um atraso na luta da categoria pela 
equiparação salarial entre ativos e aposenta-equiparação salarial entre ativos e aposenta-
dos/pensionistas. Pois se os trabalhadores que dos/pensionistas. Pois se os trabalhadores que 
ainda não se aposentaram precisam brigar com ainda não se aposentaram precisam brigar com 
todas as suas forças contra essa avaliação que todas as suas forças contra essa avaliação que 
serve na realidade como instrumento de perse-serve na realidade como instrumento de perse-
guição política e elemento de desmobilização guição política e elemento de desmobilização 
(ver página 3), o drama dos aposentados e (ver página 3), o drama dos aposentados e 
pensionistas é ainda maior. Isso porque aque-pensionistas é ainda maior. Isso porque aque-
les que dedicaram a melhor parte de suas vidas les que dedicaram a melhor parte de suas vidas 
por um serviço público de qualidade só recebe-por um serviço público de qualidade só recebe-
rão 50 pontos. Assim mesmo depois de muita rão 50 pontos. Assim mesmo depois de muita 
luta e da recente conquista de mais 20 pontos, luta e da recente conquista de mais 20 pontos, 
pois até 2008, os aposentados e pensionistas pois até 2008, os aposentados e pensionistas 
recebiam míseros 30 pontos.recebiam míseros 30 pontos.

É importante lembrar que não faltaram ca-É importante lembrar que não faltaram ca-
ravanas e atos públicos como manifestações e ravanas e atos públicos como manifestações e 
passeatas, em busca do restabelecimento da passeatas, em busca do restabelecimento da 
paridade que para a Condsef e o Sintrasef está paridade que para a Condsef e o Sintrasef está 
entre as três principais bandeiras da categoria entre as três principais bandeiras da categoria 
ao lado da defesa do serviço público, gratuito ao lado da defesa do serviço público, gratuito 
e de qualidade, e dos planos de carreira. E a e de qualidade, e dos planos de carreira. E a 
categoria precisa cada vez mais entender como categoria precisa cada vez mais entender como 
essas trés bandeiras estão interligadas. A bus-essas trés bandeiras estão interligadas. A bus-
ca pelo aumento real de salários só é possível ca pelo aumento real de salários só é possível 
através da valorização do vencimento básico através da valorização do vencimento básico 
e do fim das gratificações, duas questões que e do fim das gratificações, duas questões que 
são os pontos principais dos planos de carreira são os pontos principais dos planos de carreira 
e que refletem diretamente no restabelecimen-e que refletem diretamente no restabelecimen-
to da paridade e na melhoria do serviço públi-to da paridade e na melhoria do serviço públi-
co oferecido à população. Quanto maior for a co oferecido à população. Quanto maior for a 
consciência dos servidores em relação aos consciência dos servidores em relação aos 
laços existentes entre as lutas salariais e po-laços existentes entre as lutas salariais e po-
líticas, mais rápido o movimento avançara na líticas, mais rápido o movimento avançara na 
conquista das reivindicações dos trabalhadores conquista das reivindicações dos trabalhadores 
em benefício de todo o povo brasileiro.em benefício de todo o povo brasileiro.

Dito isso, é preciso que os trabalhadores Dito isso, é preciso que os trabalhadores 
aposentados e pensionistas que hoje represen-aposentados e pensionistas que hoje represen-
tam uma firme coluna de sustentação do Sin-tam uma firme coluna de sustentação do Sin-
dicato e da Confederação, também se somem dicato e da Confederação, também se somem 
nessa luta contra a avaliação de desempenho nessa luta contra a avaliação de desempenho 
e qualquer outra gratificação produtivista. Elas e qualquer outra gratificação produtivista. Elas 
reforçam necessariamente a discriminação reforçam necessariamente a discriminação 
contra os aposentados e pensionistas, o que contra os aposentados e pensionistas, o que 
significa dizer discriminação com os trabalha-significa dizer discriminação com os trabalha-
dores de uma maneira geral, pois, com sorte, dores de uma maneira geral, pois, com sorte, 
todo trabalhador será um dia aposentado.todo trabalhador será um dia aposentado.

Acompanhe o Acompanhe o 
andamento do andamento do 
seu processo na seu processo na 
listagem abaixo:listagem abaixo:

DNITDNIT
95.0026489-795.0026489-7 – 14ª V.F  – 14ª V.F 
(28,86%) – Processo refe-(28,86%) – Processo refe-
rente aos 28,86%. Sentença rente aos 28,86%. Sentença 
procedente, aguardando procedente, aguardando 
julgamento de recurso (Em-julgamento de recurso (Em-
bargos de Declaração) no bargos de Declaração) no 
Tribunal Regional Federal.Tribunal Regional Federal.
2001.5101016914-52001.5101016914-5 – (3,17%)  – (3,17%) 
– Ação que visa os 3,17%. – Ação que visa os 3,17%. 
Sentença procedente em 1º Sentença procedente em 1º 
instância, em contra partida instância, em contra partida 
a União Federal, interpôs a União Federal, interpôs 
recurso (apelação). Processo recurso (apelação). Processo 
já em fase de execução.já em fase de execução.
2001.5101016915-72001.5101016915-7 –  – 
(3,17%) – Ação que visa os (3,17%) – Ação que visa os 
3,17%. Sentença procedente, 3,17%. Sentença procedente, 
será iniciada a execução do será iniciada a execução do 
julgado. Os autos encontram-julgado. Os autos encontram-
se na conclusão com o juiz se na conclusão com o juiz 
desde 09/12/2009.desde 09/12/2009.
2001.5101017044-52001.5101017044-5 – Ação  – Ação 
que visa os 3,17%. Oficiado que visa os 3,17%. Oficiado 
a CEF para depósito de a CEF para depósito de 
requisitório.requisitório.
2002.5101006653-12002.5101006653-1 – Ação  – Ação 
que visa os 3,17%. Preca-que visa os 3,17%. Preca-
tórios requisitórios já foram tórios requisitórios já foram 
expedidos.expedidos.
93.0001667-993.0001667-9 – Ação que  – Ação que 
visa Anuênio e Férias. A visa Anuênio e Férias. A 
União foi intimada a fornecer União foi intimada a fornecer 

documentos para a conta-documentos para a conta-
doria judicial elaborarem o doria judicial elaborarem o 
quanto é devido aos autores, quanto é devido aos autores, 
referente ao tempo de serviço referente ao tempo de serviço 
prestado, foi devolvido em prestado, foi devolvido em 
30/03/2010 e estão conclusos 30/03/2010 e estão conclusos 
ao Juiz da 27ª VF.ao Juiz da 27ª VF.
93.0006286-793.0006286-7 – Ação que  – Ação que 
visa 45% isonomia. Autos visa 45% isonomia. Autos 
conclusos para Sentença conclusos para Sentença 
desde 02/06/2008. Foi solici-desde 02/06/2008. Foi solici-
tado celeridade aguardando tado celeridade aguardando 
decisão do Juiz.decisão do Juiz.
95.0021237-495.0021237-4 – Ação que  – Ação que 
visa os 28,86%. Autos vieram visa os 28,86%. Autos vieram 
da União Federal por motivos da União Federal por motivos 
de recurso (Embargos à de recurso (Embargos à 
Execução). Agora encontra-Execução). Agora encontra-
se concluso ao Juiz desde se concluso ao Juiz desde 
28/07/2009.28/07/2009.
95.0026600-895.0026600-8 – Ação que  – Ação que 
visa os 28,86%. Sentença visa os 28,86%. Sentença 
procedente, com execução procedente, com execução 
em andamento, já foi juntada em andamento, já foi juntada 
petição com lista de servido-petição com lista de servido-
res requerendo o prossegui-res requerendo o prossegui-
mento da execução.mento da execução.
2002.5101004668-4 2002.5101004668-4 – Ação – Ação 
que visa os 3,17%. Autos que visa os 3,17%. Autos 
aguardando expedição de aguardando expedição de 
precatórios.precatórios.
2003.5101021519-02003.5101021519-0 – Ação  – Ação 
que visa os 3,17%. Autos que visa os 3,17%. Autos 
aguardando expedição de aguardando expedição de 
precatórios.precatórios.
97.0105752-097.0105752-0 – Ação que  – Ação que 
visa os 28,86%. Ação já está visa os 28,86%. Ação já está 
em fase de execução autos em fase de execução autos 
se encontram conclusos com se encontram conclusos com 

No dia 22 de junho, a No dia 22 de junho, a 
Secretaria de Recursos Secretaria de Recursos 
Humanos (SRH) do Minis-Humanos (SRH) do Minis-
tério do Planejamento pu-tério do Planejamento pu-
blicou no Diário Oficial da blicou no Diário Oficial da 
União (DOU) uma orien-União (DOU) uma orien-
tação normativa reconhe-tação normativa reconhe-
cendo em todos os órgãos cendo em todos os órgãos 
da administração pública da administração pública 
federal a contagem de federal a contagem de 
tempo de serviço especial tempo de serviço especial 
e a aposentadoria espe-e a aposentadoria espe-
cial para os servidores cial para os servidores 
que atuam em atividades que atuam em atividades 
consideradas perigosas consideradas perigosas 
ou insalubres. A Condsef ou insalubres. A Condsef 
e suas entidades de base, e suas entidades de base, 
entre elas o Sintrasef, entre elas o Sintrasef, 
publicaram uma cartilha publicaram uma cartilha 
explicando e tirando dúvi-explicando e tirando dúvi-
das sobre o Mandato de das sobre o Mandato de 
Injunção (MI) 880, onde o Injunção (MI) 880, onde o 
Superior Tribunal Federal Superior Tribunal Federal 

De acordo com a Sú-De acordo com a Sú-
mula 48 de 9 de outubro mula 48 de 9 de outubro 
de 2009 da Advocacia de 2009 da Advocacia 
Geral da União (AGU), Geral da União (AGU), 
os servidores públicos fe-os servidores públicos fe-
derais que têm direito de derais que têm direito de 
receber da União valor re-receber da União valor re-
ferente a aplicação errada ferente a aplicação errada 
da correção monetária so-da correção monetária so-

Contagem de tempo de serviço e aposentadoria especiaisContagem de tempo de serviço e aposentadoria especiais
já reconhecia o direito aos já reconhecia o direito aos 
trabalhadores do serviço trabalhadores do serviço 
público. Essa é uma luta público. Essa é uma luta 
dos servidores que vem dos servidores que vem 
avançando, o próximo avançando, o próximo 
passo é a regulamentação passo é a regulamentação 
desse direito que já trami-desse direito que já trami-
ta no Congresso Nacional ta no Congresso Nacional 
através de dois Projetos através de dois Projetos 
de Lei Complementares: de Lei Complementares: 
o PLP 554 e o PLP 555. o PLP 554 e o PLP 555. 

Correção dos 28%Correção dos 28%
bre a ação dos 28%. Por-bre a ação dos 28%. Por-
tanto, somente aqueles tanto, somente aqueles 
que já receberam os 28% que já receberam os 28% 
através de acordo admi-através de acordo admi-
nistrativo, devem procurar nistrativo, devem procurar 
a Secretaria Jurídica do a Secretaria Jurídica do 
Sintrasef para serem ins-Sintrasef para serem ins-
truídos sobre como entrar truídos sobre como entrar 

o juiz desde 05/05/2010 para o juiz desde 05/05/2010 para 
futura expedição de RPV e futura expedição de RPV e 
Precatórios.Precatórios.
2007.5101018171-82007.5101018171-8 – – Ação Ação 
que visa os 28,86%. Autores que visa os 28,86%. Autores 
desse processo já receberam desse processo já receberam 
seus requisitórios, para-seus requisitórios, para-
béns por mais uma batalha béns por mais uma batalha 
vencida.vencida.
2004.3400012362-22004.3400012362-2 – Ação  Ação 
que visa os 10,87%. Sen-que visa os 10,87%. Sen-
tença improcedente já com tença improcedente já com 
transito em julgado. O STJ transito em julgado. O STJ 
tem entendimento contrário tem entendimento contrário 
ao pagamento do referido ao pagamento do referido 
reajuste salarial.reajuste salarial.
2004.3400012343-02004.3400012343-0 – Ação  Ação 
que visa os 10,87%. Sen-que visa os 10,87%. Sen-
tença improcedente já com tença improcedente já com 
transito em julgado. O STJ transito em julgado. O STJ 
tem entendimento contrário tem entendimento contrário 

com a ação para receber com a ação para receber 
a correção. O montante a correção. O montante 
do valor a receber varia do valor a receber varia 
em cada caso.em cada caso.

Já os que receberam Já os que receberam 
os 28% através de termo os 28% através de termo 
de transação judicial não de transação judicial não 
têm nada a receber.têm nada a receber.

Para maiores informações Para maiores informações 
os servidores aposenta-os servidores aposenta-
dos e ativos que atuam dos e ativos que atuam 
ou atuaram em atividades ou atuaram em atividades 
perigosas e/ou insalubres perigosas e/ou insalubres 
devem procurar o site da devem procurar o site da 
Condsef (www.condsef.Condsef (www.condsef.
org.br) ou a Secretaria Ju-org.br) ou a Secretaria Ju-
rídica do Sintrasef para se rídica do Sintrasef para se 
informarem melhor sobre informarem melhor sobre 
os seus direitos.os seus direitos.

OBS: OBS: NÃO EXISTE DECISÃO FINAL DE 1ª INS-NÃO EXISTE DECISÃO FINAL DE 1ª INS-
TÂNCIA, MESMO QUE NÃO HAJA RECURSO VO-TÂNCIA, MESMO QUE NÃO HAJA RECURSO VO-
LUNTÁRIO DA UNIÃO, O JUIZ É OBRIGADO POR LUNTÁRIO DA UNIÃO, O JUIZ É OBRIGADO POR 
EX-OFÍCIO ENCAMINHAR O PROCESSO PARA A EX-OFÍCIO ENCAMINHAR O PROCESSO PARA A 
2ª INSTÂNCIA2ª INSTÂNCIA.

VOCÊ PODE CONSULTAR SEU PROCESSO VOCÊ PODE CONSULTAR SEU PROCESSO 
NA PÁGINA DO SINTRASEF NA INTERNET, NA PÁGINA DO SINTRASEF NA INTERNET, www.www.
sintrasef.com.brsintrasef.com.br, UTILIZANDO O NÚMERO DO , UTILIZANDO O NÚMERO DO 
PROCESSO OU SEU CPF.PROCESSO OU SEU CPF.

Em caso de dúvidas, entre em Em caso de dúvidas, entre em 
contato com o contato com o SINTRASEFSINTRASEF:

Telefone:Telefone:
2272-4200 / 2272-4231 / 2272-42072272-4200 / 2272-4231 / 2272-4207

(Secretaria Jurídica)(Secretaria Jurídica)

ao pagamento do referido ao pagamento do referido 
reajuste salarial.reajuste salarial.
2004.5151057048-62004.5151057048-6 – – Ação Ação 
que visa os 3,17%. Autores que visa os 3,17%. Autores 
desse processo já receberam desse processo já receberam 
seus requisitórios, para-seus requisitórios, para-
béns por mais uma batalha béns por mais uma batalha 
vencida.vencida.
2007.5101003163-02007.5101003163-0 - Ação  - Ação 
que visa os 28,86%.  Proces-que visa os 28,86%.  Proces-
so está em fase de execução so está em fase de execução 
e encontra-se concluso ao e encontra-se concluso ao 
Juiz da 08ª VF para decisão.Juiz da 08ª VF para decisão.
2007.3400040872-02007.3400040872-0 – Ação  – Ação 
que visa o aumento da grati-que visa o aumento da grati-
ficação GDPGTAS. Sentença ficação GDPGTAS. Sentença 
foi procedente em parte está foi procedente em parte está 
aguardando o julgamento do aguardando o julgamento do 
recurso (apelação) interposto recurso (apelação) interposto 
pela União Federal.pela União Federal.

COLUNA DO APOSENTADOCOLUNA DO APOSENTADO

Quebra de paridade consumadaQuebra de paridade consumada
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Nem mesmo o Coronel Belarmino, personagem Nem mesmo o Coronel Belarmino, personagem 
da ficção de Benedito Ruy Barbosa e representante da ficção de Benedito Ruy Barbosa e representante 
caricato de uma das expressões do autoritarismo no caricato de uma das expressões do autoritarismo no 
Brasil, o coronelismo, se negaria a emprestar seu fa-Brasil, o coronelismo, se negaria a emprestar seu fa-
moso bordão – trazido no título da matéria – para dar moso bordão – trazido no título da matéria – para dar 
razão aos trabalhadores do Arquivo Nacional em luta razão aos trabalhadores do Arquivo Nacional em luta 
pelos 20 pontos para todos. Afinal, a argumentação é pelos 20 pontos para todos. Afinal, a argumentação é 
simples e muito lógica, pois se na avaliação institucio-simples e muito lógica, pois se na avaliação institucio-
nal o Arquivo Nacional recebeu a pontuação máxima nal o Arquivo Nacional recebeu a pontuação máxima 
por ter cumprido todas as metas (80 pontos) e isso por ter cumprido todas as metas (80 pontos) e isso 
se deve ao trabalho dos servidores do órgão, nada se deve ao trabalho dos servidores do órgão, nada 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

“É justo, é muito justo, é justíssimo!”“É justo, é muito justo, é justíssimo!”
Servidores do Arquivo Nacional Servidores do Arquivo Nacional 
lutam pelos 20 pontos na avaliação lutam pelos 20 pontos na avaliação 
individual de desempenho individual de desempenho 
para todos os trabalhadores para todos os trabalhadores 
da casa sem discriminaçãoda casa sem discriminação

mais justo que todos recebam a pontuação máxima mais justo que todos recebam a pontuação máxima 
também na avaliação individual. No entendimento também na avaliação individual. No entendimento 
dos trabalhadores, cada servidor do Arquivo foi funda-dos trabalhadores, cada servidor do Arquivo foi funda-
mental no cumprimento das metas, mas na opinião da mental no cumprimento das metas, mas na opinião da 
direção da instituição não. Tal atitude afirma o caráter direção da instituição não. Tal atitude afirma o caráter 
repressivo desse tipo de avaliação e a lógica da grati-repressivo desse tipo de avaliação e a lógica da grati-
ficação produtivista, que é a de punir os trabalhadores ficação produtivista, que é a de punir os trabalhadores 
ao invés de motivá-los.ao invés de motivá-los.

As atitudes e argumentos da direção do Arquivo As atitudes e argumentos da direção do Arquivo 
Nacional falam por si só e relembram os velhos tem-Nacional falam por si só e relembram os velhos tem-
pos dos “coronéis” nas fazendas de cacau do interior pos dos “coronéis” nas fazendas de cacau do interior 
da Bahia que faziam da própria palavra lei. Em primei-da Bahia que faziam da própria palavra lei. Em primei-
ro lugar, a direção do Arquivo entende que os dire-ro lugar, a direção do Arquivo entende que os dire-
tores de entidades representativas dos trabalhadores tores de entidades representativas dos trabalhadores 
não podem receber os 20 pontos porque se dedicam não podem receber os 20 pontos porque se dedicam 
ao trabalho sindical durante o expediente. A pergun-ao trabalho sindical durante o expediente. A pergun-
ta que resta é: mas não foi justamente para isso que ta que resta é: mas não foi justamente para isso que 
eles foram eleitos? Para fazer o trabalho sindical, re-eles foram eleitos? Para fazer o trabalho sindical, re-
presentar os trabalhadores? Se não o fizerem durante presentar os trabalhadores? Se não o fizerem durante 
o horário do expediente, vão fazer quando? À noite, o horário do expediente, vão fazer quando? À noite, 
quando chegam em casa cansados do trabalho ou quando chegam em casa cansados do trabalho ou 
quando saem cedo de manhã para o trabalho? Quem quando saem cedo de manhã para o trabalho? Quem 
sabe não deviam fazê-lo durante a madrugada ao in-sabe não deviam fazê-lo durante a madrugada ao in-

vés de dormir? Ora, afinal de contas os trabalhadores vés de dormir? Ora, afinal de contas os trabalhadores 
têm seu direito de livre organização garantidos pela têm seu direito de livre organização garantidos pela 
constituição. Mas é justamente nesses momentos constituição. Mas é justamente nesses momentos 
que se dão conta dos limites das liberdades democrá-que se dão conta dos limites das liberdades democrá-
ticas dos que trabalham para se sustentar e construir ticas dos que trabalham para se sustentar e construir 
esse país.esse país.

A direção argumenta ainda que seria injusto ava-A direção argumenta ainda que seria injusto ava-
liar dois servidores, um tendo produzido mais e outro liar dois servidores, um tendo produzido mais e outro 
menos, da mesma forma. Eis então que surge outra menos, da mesma forma. Eis então que surge outra 
pergunta: por acaso, o que trabalhou mais poderá ga-pergunta: por acaso, o que trabalhou mais poderá ga-
nhar mais do que 20 pontos na avaliação individual? nhar mais do que 20 pontos na avaliação individual? 
Aquele que se dedicou ao trabalho fora do seu ho-Aquele que se dedicou ao trabalho fora do seu ho-
rário de expediente, o que eventualmente acontece, rário de expediente, o que eventualmente acontece, 
vai ganhar uma gratificação de 130% ou 150%? Claro vai ganhar uma gratificação de 130% ou 150%? Claro 
que não, a avaliação só vai até 20 pontos e o servidor que não, a avaliação só vai até 20 pontos e o servidor 
vai obter no máximo uma gratificação de 100% sobre vai obter no máximo uma gratificação de 100% sobre 
o vencimento básico. Dessa forma, fica claro que o o vencimento básico. Dessa forma, fica claro que o 
objetivo da avaliação de desempenho é perseguir os objetivo da avaliação de desempenho é perseguir os 
trabalhadores na luta pelos seus direitos, instalar um trabalhadores na luta pelos seus direitos, instalar um 
clima de disputa dentro dos órgãos, enfraquecer a clima de disputa dentro dos órgãos, enfraquecer a 
unidade dos trabalhadores e não remunerar de forma unidade dos trabalhadores e não remunerar de forma 
justa os servidores pelo seu merecido trabalho.justa os servidores pelo seu merecido trabalho.

A campanha dos servidores do Arquivo Na-A campanha dos servidores do Arquivo Na-
cional pelos 20 pontos na avaliação individual de cional pelos 20 pontos na avaliação individual de 
desempenho para todos os servidores ganhou desempenho para todos os servidores ganhou 
força no ato do dia 8 de julho nas escadarias do força no ato do dia 8 de julho nas escadarias do 
órgão. Enquanto seguravam faixas pedindo o fim órgão. Enquanto seguravam faixas pedindo o fim 
da perseguição aos trabalhadores na luta pelos da perseguição aos trabalhadores na luta pelos 
seus direitos, os servidores ficaram sabendo que seus direitos, os servidores ficaram sabendo que 
a Coordenação Geral de Administração solicitou a Coordenação Geral de Administração solicitou 
a devolução do processo aberto contra Frederico a devolução do processo aberto contra Frederico 
Bittencourt e José Mário Magalhães com o com-Bittencourt e José Mário Magalhães com o com-
promisso de arquivá-lo. Assim, a direção do AN promisso de arquivá-lo. Assim, a direção do AN 
volta atrás nas atitudes arbitrarias que tomou. A volta atrás nas atitudes arbitrarias que tomou. A 
experiência do Arquivo Nacional está sendo mui-experiência do Arquivo Nacional está sendo mui-
to importante para os servidores de todo o Bra-to importante para os servidores de todo o Bra-
sil, não só porque é o primeiro lugar onde está sil, não só porque é o primeiro lugar onde está 
sendo implantada a avaliação depois do decreto sendo implantada a avaliação depois do decreto 
7.133/2010 que regulamenta o instrumento em 7.133/2010 que regulamenta o instrumento em 
questão, mas na medida em que prepara os de-questão, mas na medida em que prepara os de-
mais trabalhadores para o que vem pela frente.mais trabalhadores para o que vem pela frente.

A vitória é fruto da pressão dos servidores que A vitória é fruto da pressão dos servidores que 
exigiram o cumprimento das propostas aprovadas exigiram o cumprimento das propostas aprovadas 
em assembléia no dia 30 de junho e formalizadas em assembléia no dia 30 de junho e formalizadas 
através de ofício entregue a instituição e assinado através de ofício entregue a instituição e assinado 
pelo Sintrasef e Assan. Com o arquivamento do pelo Sintrasef e Assan. Com o arquivamento do 
processo e a retirada da nota “Esclarecimentos so-processo e a retirada da nota “Esclarecimentos so-
bre a Avaliação da GDPGPE” da intranet, das exi-bre a Avaliação da GDPGPE” da intranet, das exi-
gências que constam no ofício só resta a retratação gências que constam no ofício só resta a retratação 
pública por parte do Arquivo Nacional sobre a forma pública por parte do Arquivo Nacional sobre a forma 
como tratou os trabalhadores no exercício dos seus como tratou os trabalhadores no exercício dos seus 
direitos em relação a implantação da avaliação de direitos em relação a implantação da avaliação de 
desempenho no órgão.desempenho no órgão. 

Unidade dos servidores faz direção recuarUnidade dos servidores faz direção recuar

Só que não para por aí, apesar de a comissão Só que não para por aí, apesar de a comissão 
que julga os recursos de servidores insatisfeitos com que julga os recursos de servidores insatisfeitos com 
sua avaliação individual não ter nada de paritária, já sua avaliação individual não ter nada de paritária, já 
que é composta por um representante da direção do que é composta por um representante da direção do 
órgão, um do RH do órgão e um dos trabalhadores. órgão, um do RH do órgão e um dos trabalhadores. 
A direção resolveu organizar a eleição para indicar o A direção resolveu organizar a eleição para indicar o 
representante dos trabalhadores sem nem mesmo representante dos trabalhadores sem nem mesmo 
consultar as entidades que representam os servido-consultar as entidades que representam os servido-
res. Em relação a essa questão, o Sintrasef não abre res. Em relação a essa questão, o Sintrasef não abre 
mão e a direção do Arquivo vai ter que acatar a deci-mão e a direção do Arquivo vai ter que acatar a deci-
são dos trabalhadores do Arquivo Nacional que em são dos trabalhadores do Arquivo Nacional que em 
assembléia no dia 16 de junho elegeram o servidor assembléia no dia 16 de junho elegeram o servidor 
José Mário Magalhães, diretor da Assan, como seu José Mário Magalhães, diretor da Assan, como seu 
representante na comissão “paritária”.representante na comissão “paritária”.

Para Rosina Iannibelli, diretora do Sintrasef Para Rosina Iannibelli, diretora do Sintrasef 
e servidora do Arquivo Nacional “o Sintrasef e a e servidora do Arquivo Nacional “o Sintrasef e a 

Condsef sempre denunciaram o caráter das gratifi-Condsef sempre denunciaram o caráter das gratifi-
cações produtivistas. No entanto, a política do go-cações produtivistas. No entanto, a política do go-
verno de conceder reajustes através de gratificação verno de conceder reajustes através de gratificação 
acabou se sobrepondo a luta dos servidores pelos acabou se sobrepondo a luta dos servidores pelos 
planos de carreira. Agora, precisamos unir todos os planos de carreira. Agora, precisamos unir todos os 
nossos esforços para denunciar e combater esse nossos esforços para denunciar e combater esse 
instrumento de perseguição política que a avaliação instrumento de perseguição política que a avaliação 
de desempenho provou ser na prática. Nesse mo-de desempenho provou ser na prática. Nesse mo-
mento, fica mais fácil para todos os servidores en-mento, fica mais fácil para todos os servidores en-
xergarem como esse mecanismo é perverso para a xergarem como esse mecanismo é perverso para a 
nossa organização e luta. Mal foi implantado e nós já nossa organização e luta. Mal foi implantado e nós já 
precisamos começar a pensar em como acabar com precisamos começar a pensar em como acabar com 
essa avaliação. Começar a luta para incorporar essa essa avaliação. Começar a luta para incorporar essa 
gratificação de desempenho e enterrar de vez esse gratificação de desempenho e enterrar de vez esse 
fantasma da perseguição que ainda ronda apesar de fantasma da perseguição que ainda ronda apesar de 
20 anos do fim da ditadura militar”.20 anos do fim da ditadura militar”.

Rosina Iannibelli conclama servidores à luta pelos 20 pontos
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Jornal Movimento:Jornal Movimento: No final do mês de junho, as  No final do mês de junho, as 
20 maiores economias do mundo se reuniram e dis-20 maiores economias do mundo se reuniram e dis-
cutiram uma linha para enfrentar a crise econômica cutiram uma linha para enfrentar a crise econômica 
mundial que tem afetado principalmente a Europa. De mundial que tem afetado principalmente a Europa. De 
acordo com o Ministro da Fazenda e chefe da dele-acordo com o Ministro da Fazenda e chefe da dele-
gação brasileira na reunião do G20, Guido Mantega, gação brasileira na reunião do G20, Guido Mantega, 
“os países emergentes [onde ele inclui o Brasil] foram “os países emergentes [onde ele inclui o Brasil] foram 
plenamente contemplados no comunicado, nossas plenamente contemplados no comunicado, nossas 
posições estão todas ali”. Nesse contexto, você acha posições estão todas ali”. Nesse contexto, você acha 
que as resoluções da última reunião de Toronto, têm que as resoluções da última reunião de Toronto, têm 
alguma relação com o recuo do governo que sequer alguma relação com o recuo do governo que sequer 
mandou ao Congresso o PL que ele mesmo havia pro-mandou ao Congresso o PL que ele mesmo havia pro-
metido com a GQ e a equiparação até R$ 7.500,00?metido com a GQ e a equiparação até R$ 7.500,00?

Josemilton Costa:Josemilton Costa: A declaração do G20 que o A declaração do G20 que o 
Brasil subscreveu manda cortar os gastos públicos. Brasil subscreveu manda cortar os gastos públicos. 
Cortar gastos no setor público significa retirar direi-Cortar gastos no setor público significa retirar direi-
tos dos trabalhadores. É sempre assim, na hora do tos dos trabalhadores. É sempre assim, na hora do 
aperto, nós somos o bode expiatório. Parece-nos aperto, nós somos o bode expiatório. Parece-nos 
que o não envio do prometido PL já é uma resposta que o não envio do prometido PL já é uma resposta 
a declaração do G-20.a declaração do G-20.

MovimentoMovimento: Com o não cumprimento dos acor-: Com o não cumprimento dos acor-
dos e o não envio do prometido PL para o Congres-dos e o não envio do prometido PL para o Congres-
so, nem o mais otimista dos servidores acreditaria so, nem o mais otimista dos servidores acreditaria 
na palavra do governo que agora fala em “janela na palavra do governo que agora fala em “janela 
legislativa” e “mandato de transição”. Nesse senti-legislativa” e “mandato de transição”. Nesse senti-
do, qual deve ser a postura dos servidores e das do, qual deve ser a postura dos servidores e das 
entidades nesse momento?entidades nesse momento?

Josemilton:Josemilton: Manter o processo de mobilização Manter o processo de mobilização 
e pressão junto ao Governo e ao Congresso com e pressão junto ao Governo e ao Congresso com 
atividades permanentes nos estados e em Brasília.atividades permanentes nos estados e em Brasília.

Movimento:Movimento: De acordo com matéria veiculada no  De acordo com matéria veiculada no 
site da Condsef, o Secretário de RH do Planejamen-site da Condsef, o Secretário de RH do Planejamen-
to, Duvanier, teria dito que existe orçamento para os to, Duvanier, teria dito que existe orçamento para os 
servidores na LOA de 2011. A Condsef manteve o servidores na LOA de 2011. A Condsef manteve o 
pedido de estudo do impacto financeiro para o DIEE-pedido de estudo do impacto financeiro para o DIEE-
SE? Esse cálculo de impacto é baseado nos acordos SE? Esse cálculo de impacto é baseado nos acordos 
assinados que o governo não cumpriu? Em caso ne-assinados que o governo não cumpriu? Em caso ne-
gativo, o cálculo é baseado em que reivindicações?gativo, o cálculo é baseado em que reivindicações?

ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO GERAL DA CONDSEF - JOSEMILTON COSTAENTREVISTA COM O SECRETÁRIO GER

Manter mobilização e pressão junto ao Governo e ao CongressoManter mobilização e pressão ju
Nesse momento de conjuntura complicada é importante que os servidores não se percam e Nesse momento de conjuntura complicada é importante que os servidores não se percam e 
acabem se enganando com qualquer José por aí. Nesse sentido fomos perguntar a Josemil-acabem se enganando com qualquer José por aí. Nesse sentido fomos perguntar a Josemil-
ton Costa, nosso José certo e Secretário-geral da Condsef, sua opinião sobre as princi-ton Costa, nosso José certo e Secretário-geral da Condsef, sua opinião sobre as princi-
pais questões da conjuntura atual para os SPFs. O resultado foi a entrevista que o pais questões da conjuntura atual para os SPFs. O resultado foi a entrevista que o 
Jornal Movimento veicula em primeira mão.Jornal Movimento veicula em primeira mão.

a SRH/Planejamento. Devido a vários impasses a SRH/Planejamento. Devido a vários impasses 
ainda não chegamos a uma proposta final. A ainda não chegamos a uma proposta final. A 
CONDSEF tem claro que este instrumento tem CONDSEF tem claro que este instrumento tem 
que ser imediatamente regularizado para evitar que ser imediatamente regularizado para evitar 
que os vários descumprimentos por parte do Go-que os vários descumprimentos por parte do Go-
verno dos acordos assinados se repitam.verno dos acordos assinados se repitam.

Movimento:Movimento: Que compromissos os servido- Que compromissos os servido-
res públicos e suas entidades devem buscar dos res públicos e suas entidades devem buscar dos 
presidenciáveis nestas eleições?presidenciáveis nestas eleições?

Josemilton:Josemilton: Devemos buscar o compromisso Devemos buscar o compromisso 
dos candidatos a presidente com a finalidade de dos candidatos a presidente com a finalidade de 
instalar as negociações imediatamente após a instalar as negociações imediatamente após a 
posse, sem esquecer as diversas clausulas não posse, sem esquecer as diversas clausulas não 
cumpridas e as pautas de reivindicações já pro-cumpridas e as pautas de reivindicações já pro-
tocoladastocoladas

Movimento:Movimento: Sobre a avaliação de desempe- Sobre a avaliação de desempe-
nho, qual a sua opinião sobre os problemas ocor-nho, qual a sua opinião sobre os problemas ocor-
ridos no Arquivo Nacional? Os servidores devem ridos no Arquivo Nacional? Os servidores devem 
esperar situações semelhantes nos demais ór-esperar situações semelhantes nos demais ór-
gãos da administração pública?gãos da administração pública?

“É sempre assim, “É sempre assim, 
na hora do aperto, nós na hora do aperto, nós 
somos o bode expiatório!”somos o bode expiatório!”

Josemilton:Josemilton: A nossa subseção do DIE-A nossa subseção do DIE-
ESE levantará os impactos das nossas ESE levantará os impactos das nossas 
reivindicações, independente de esta-reivindicações, independente de esta-
rem nos acordos.rem nos acordos.

Movimento:Movimento: Qual foi o resulta- Qual foi o resulta-
do da reunião com os servido-do da reunião com os servido-
res dos setores que tiveram res dos setores que tiveram 
o ponto cortado em greve o ponto cortado em greve 
que foi programada para o que foi programada para o 
último dia 20 de julho? A último dia 20 de julho? A 
Condsef já tem reunião Condsef já tem reunião 
agendada com a SRH do agendada com a SRH do 
Planejamento para conti-Planejamento para conti-
nuar o debate sobre o assunto? nuar o debate sobre o assunto? 
Em caso positivo, quando será, onde será e Em caso positivo, quando será, onde será e 
quem participa?quem participa?

Josemilton:Josemilton: A reunião contou com a presen-A reunião contou com a presen-
ça dos setores que realizaram greve e já suspen-ça dos setores que realizaram greve e já suspen-
deram (Área Ambiental, INCRA, SPU, INEP e deram (Área Ambiental, INCRA, SPU, INEP e 
FNDE) e ficou o entendimento que a CONDSEF FNDE) e ficou o entendimento que a CONDSEF 
orientará esta discussão para os estados e em orientará esta discussão para os estados e em 
assembléias a categoria discute e delibera. Os assembléias a categoria discute e delibera. Os 
resultados serão encaminhados para a COND-resultados serão encaminhados para a COND-
SEF e em seguida comunicaremos a SRH/Pla-SEF e em seguida comunicaremos a SRH/Pla-
nejamento a decisão da categoria.nejamento a decisão da categoria.

Movimento:Movimento: A Condsef está confiante nes- A Condsef está confiante nes-
se processo de negociação dos pontos que se processo de negociação dos pontos que 
foram cortados? Por quê?foram cortados? Por quê?

Josemilton:Josemilton: A CONDSEF que negociar os A CONDSEF que negociar os 
dias que foram cortados não só para evitar a dias que foram cortados não só para evitar a 
perda remuneratória como também tirar dos perda remuneratória como também tirar dos 
assentamentos funcionais o código de falta. assentamentos funcionais o código de falta. 
Evitar que no futuro esta categoria possa ter Evitar que no futuro esta categoria possa ter 
prejuízos no tocante a sua aposentadoria.prejuízos no tocante a sua aposentadoria.

Movimento:Movimento: Diante da atual conjuntura,  Diante da atual conjuntura, 
qual será a tática de luta da Condsef e entida-qual será a tática de luta da Condsef e entida-
des filiadas pela regulamentação do direito à des filiadas pela regulamentação do direito à 
negociação coletiva?negociação coletiva?

Josemilton:Josemilton: Estamos desde 2007 discutin-Estamos desde 2007 discutin-
do negociação coletiva no serviço público com do negociação coletiva no serviço público com 
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Manter mobilização e pressão junto ao Governo e ao Congressounto ao Governo e ao Congresso
Josemilton:Josemilton: Existe um Decreto que orienta Existe um Decreto que orienta 

como as instituições deverão regulamentar a como as instituições deverão regulamentar a 
parte individual dos servidores (as). O problema parte individual dos servidores (as). O problema 
é que cada RH interpreta a seu bel prazer o De-é que cada RH interpreta a seu bel prazer o De-
creto. O importante é manter os nossos sindica-creto. O importante é manter os nossos sindica-
tos atentos as arbitrariedades dos gestores.tos atentos as arbitrariedades dos gestores.

Movimento:Movimento: Qual o impacto da regulamenta- Qual o impacto da regulamenta-
ção da avaliação de desempenho na luta dos tra-ção da avaliação de desempenho na luta dos tra-
balhadores pelo restabelecimento da paridade?balhadores pelo restabelecimento da paridade?

Josemilton:Josemilton: Na verdade a confederação tem Na verdade a confederação tem 
posição congressual sobre avaliação de desem-posição congressual sobre avaliação de desem-
penho. Nós achamos que o servidor (a) tem que penho. Nós achamos que o servidor (a) tem que 
ser avaliado. Esta avaliação tem que servir para ser avaliado. Esta avaliação tem que servir para 
qualificar/capacitar este trabalhador (a) para que qualificar/capacitar este trabalhador (a) para que 
ele possa desenvolver melhor suas atribuições. ele possa desenvolver melhor suas atribuições. 
A avaliação não pode ter caráter punitivo. Sobre A avaliação não pode ter caráter punitivo. Sobre 
a paridade não tem nem discussão. Defendemos a paridade não tem nem discussão. Defendemos 
remuneração igual sem nenhum tipo de descri-remuneração igual sem nenhum tipo de descri-
minação.minação.

 Movimento:Movimento: Os trabalhadores da extinta Ro- Os trabalhadores da extinta Ro-
quette Pinto foram surpreendidos com a cessão quette Pinto foram surpreendidos com a cessão 
ao invés da redistribuição. O governo não havia ao invés da redistribuição. O governo não havia 
se comprometido a resolver isso com a redistri-se comprometido a resolver isso com a redistri-
buição definitiva? Porque o governo voltou atrás buição definitiva? Porque o governo voltou atrás 
e optou pela cessão dos servidores?e optou pela cessão dos servidores?

Josemilton:Josemilton: Não tivemos uma explicação Não tivemos uma explicação 
por parte do Governo. De qualquer forma nós por parte do Governo. De qualquer forma nós 
entendemos que foi um passo importante. A ta-entendemos que foi um passo importante. A ta-
refa agora é concluir este trabalho e buscar no refa agora é concluir este trabalho e buscar no 
próximo período a redistribuição destes (as) tra-próximo período a redistribuição destes (as) tra-
balhadores (as).balhadores (as).

Movimento:Movimento: Quais foram as questões colo- Quais foram as questões colo-
cadas pelo Ministério do Trabalho em relação a cadas pelo Ministério do Trabalho em relação a 
orientação normativa que garante a contagem de orientação normativa que garante a contagem de 
tempo de serviço e a aposentadoria especiais?tempo de serviço e a aposentadoria especiais?

Josemilton:Josemilton: O MTE quer assumir este tema O MTE quer assumir este tema 
como se fosse prerrogativa do Ministério. Em como se fosse prerrogativa do Ministério. Em 
nossa opinião esta postura só prejudica os tra-nossa opinião esta postura só prejudica os tra-
balhadores (as). O Governo tem que se entender balhadores (as). O Governo tem que se entender 
com seus Ministérios. Não vamos ficar a mercê com seus Ministérios. Não vamos ficar a mercê 
de brigas internas. Portanto a Orientação Nor-de brigas internas. Portanto a Orientação Nor-
mativa nos atende no momento, principalmente mativa nos atende no momento, principalmente 
na contagem de tempo especial. Mesmo conten-na contagem de tempo especial. Mesmo conten-
do alguns problemas no tocante a aposentadoria do alguns problemas no tocante a aposentadoria 
especial, que nós temos divergências no seu especial, que nós temos divergências no seu 
conteúdo.conteúdo.

O G20, a crise e os servidores públicos federaisO G20, a crise e os servidores públicos federais
Nos dias 26 e 27 de junho, em Toronto, no Nos dias 26 e 27 de junho, em Toronto, no 

Canadá, os 20 países mais ricos do mundo se Canadá, os 20 países mais ricos do mundo se 
reuniram na chamada cúpula do G20 para dis-reuniram na chamada cúpula do G20 para dis-
cutir a crise instalada no planeta desde o final cutir a crise instalada no planeta desde o final 
de 2008. A crise que teve início no mercado de 2008. A crise que teve início no mercado 
imobiliário norte americano e rapidamente se imobiliário norte americano e rapidamente se 
alastrou para o mercado financeiro quebrando alastrou para o mercado financeiro quebrando 
bancos e gerando trilhões de dólares de ajuda bancos e gerando trilhões de dólares de ajuda 
aos grandes capitalistas com o dinheiro públi-aos grandes capitalistas com o dinheiro públi-
co atinge agora a Europa. A onda de protestos co atinge agora a Europa. A onda de protestos 
teve seu ponto mais alto, até aqui, na Grécia, teve seu ponto mais alto, até aqui, na Grécia, 
que é palco de inúmeros confrontos que tem que é palco de inúmeros confrontos que tem 
de um lado a população e suas entidades or-de um lado a população e suas entidades or-
ganizadas e de outro o governo e a polícia.ganizadas e de outro o governo e a polícia.

Diante de tal quadro, a “solução” apresen-Diante de tal quadro, a “solução” apresen-
tada pelo G20, além da prisão de mais de tada pelo G20, além da prisão de mais de 
600 manifestantes pela polícia canadense só 600 manifestantes pela polícia canadense só 
no fim de semana do encontro, é garantir o no fim de semana do encontro, é garantir o 
pagamento das dívidas públicas dos Estados pagamento das dívidas públicas dos Estados 
com os banqueiros internacionais à custa com os banqueiros internacionais à custa 
dos trabalhadores. Isso quer dizer corte nos dos trabalhadores. Isso quer dizer corte nos 
investimentos sociais, arroxo salarial, flexibili-investimentos sociais, arroxo salarial, flexibili-
zação dos direitos trabalhistas e aumento de zação dos direitos trabalhistas e aumento de 
impostos cobrados aos trabalhadores. A De-impostos cobrados aos trabalhadores. A De-
claração de Toronto não tem o menor pudor claração de Toronto não tem o menor pudor 
em esconder os reais interesses dos chefes em esconder os reais interesses dos chefes 
de estado dos 20 países mais ricos do mun-de estado dos 20 países mais ricos do mun-
do, colocar a conta da crise nas costas dos do, colocar a conta da crise nas costas dos 
trabalhadores. Já a taxação de bancos, pro-trabalhadores. Já a taxação de bancos, pro-
posta ventilada por Inglaterra e França, ficou posta ventilada por Inglaterra e França, ficou 
a cargo de cada país decidir.a cargo de cada país decidir.

A demagogia ficou por conta dos chamados A demagogia ficou por conta dos chamados 
países emergentes e os Estados Unidos, que países emergentes e os Estados Unidos, que 
bateram o pé dizendo que as medidas não po-bateram o pé dizendo que as medidas não po-
dem afetar o crescimento. Em outras palavras, dem afetar o crescimento. Em outras palavras, 
além de fazer caixa com dinheiro público para além de fazer caixa com dinheiro público para 

pagar as dívidas públicas com os grandes ban-pagar as dívidas públicas com os grandes ban-
cos internacionais, é preciso continuar fomen-cos internacionais, é preciso continuar fomen-
tando a concentração de renda e o lucro dos tando a concentração de renda e o lucro dos 
capitalistas. Porém, mal chegou da reunião do capitalistas. Porém, mal chegou da reunião do 
G20, Guido Mantega, Ministro da Fazenda, e G20, Guido Mantega, Ministro da Fazenda, e 
a equipe econômica do governo Lula já colo-a equipe econômica do governo Lula já colo-
caram as orientações em prática: aumentando caram as orientações em prática: aumentando 
a taxa de juros em 0,5% e não colocando o a taxa de juros em 0,5% e não colocando o 
PL que havia prometido com reajustes para os PL que havia prometido com reajustes para os 
servidores públicos federais.servidores públicos federais.

A crise vai fazer seu segundo aniversário e A crise vai fazer seu segundo aniversário e 
não se fala em aumentar os salários dos tra-não se fala em aumentar os salários dos tra-
balhadores, taxar as grandes fortunas, fazer balhadores, taxar as grandes fortunas, fazer 
a reforma agrária, interromper o pagamento a reforma agrária, interromper o pagamento 
da dívida pública e tantas outras medidas que da dívida pública e tantas outras medidas que 
de fato evitariam as desastrosas conseqüên-de fato evitariam as desastrosas conseqüên-
cias da crise econômica que se abate sobre cias da crise econômica que se abate sobre 
os povos. Por outro lado, os trabalhadores do os povos. Por outro lado, os trabalhadores do 
mundo inteiro não estão calados vendo tudo mundo inteiro não estão calados vendo tudo 
isso acontecer, na realidade os protestos po-isso acontecer, na realidade os protestos po-
pulares crescem a cada dia com o objetivo pulares crescem a cada dia com o objetivo 
claro de denunciar que a crise é dos capita-claro de denunciar que a crise é dos capita-
listas e do sistema capitalista e que portanto, listas e do sistema capitalista e que portanto, 
são eles que devem pagar por elas.são eles que devem pagar por elas.

De acordo com o Secretário-geral da Condsef, os servidores já podem ir preparando suas De acordo com o Secretário-geral da Condsef, os servidores já podem ir preparando suas 
perguntas, pois a confederação está organizando um debate com os presidenciáveis sobre o perguntas, pois a confederação está organizando um debate com os presidenciáveis sobre o 
serviço público federal. Josemilton disse que “vamos buscar o compromisso dos candidatos serviço público federal. Josemilton disse que “vamos buscar o compromisso dos candidatos 
a presidente com a finalidade de instalar as negociações imediatamente após a posse, sem a presidente com a finalidade de instalar as negociações imediatamente após a posse, sem 
esquecer as diversas clausulas não cumpridas e as pautas de reivindicações já protocoladas”.esquecer as diversas clausulas não cumpridas e as pautas de reivindicações já protocoladas”.

Condsef prepara debate com presidenciáveis para agostoCondsef prepara debate com presidenciáveis para agosto

ELEIÇÕES PRESIDENCIAISELEIÇÕES PRESIDENCIAIS
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Divulgação

Apesar de reconhecer que a cessão de Apesar de reconhecer que a cessão de 
mais de trinta servidores da extinta Roquet-mais de trinta servidores da extinta Roquet-
te Pinto para órgãos vinculados ao Ministé-te Pinto para órgãos vinculados ao Ministé-
rio da Cultura é uma conquista, Condsef e rio da Cultura é uma conquista, Condsef e 
Sintrasef avaliam que a questão está sendo Sintrasef avaliam que a questão está sendo 
tratada com muita vagarosidade pelo gover-tratada com muita vagarosidade pelo gover-
no. É preciso ampliar a pressão e forçar a no. É preciso ampliar a pressão e forçar a 
imediata cessão de todos os servidores que imediata cessão de todos os servidores que 
já foram entrevistados, uma vez que já não já foram entrevistados, uma vez que já não 
há nenhum impedimento legal para que isso há nenhum impedimento legal para que isso 
aconteça. Porém, a cessão é apenas um aconteça. Porém, a cessão é apenas um 
paliativo e não interessa aos servidores que paliativo e não interessa aos servidores que 
exigem uma solução definitiva do problema exigem uma solução definitiva do problema 
através da redistribuição integral. A Confe-através da redistribuição integral. A Confe-
deração discute insistentemente a questão deração discute insistentemente a questão 
com a Secretaria de RH do Planejamento. com a Secretaria de RH do Planejamento. 
“A solução desejada pelos servidores para o “A solução desejada pelos servidores para o 
problema só será possível através da pres-problema só será possível através da pres-
são na base que precisa aumentar” – disse são na base que precisa aumentar” – disse 
Arlene dos Santos, diretora do Sintrasef e Arlene dos Santos, diretora do Sintrasef e 
servidora aposentada da casa. servidora aposentada da casa. 

No dia 8 de julho, a diretora do Sintrasef e servidora aposentada da extinta Roquette Pinto, Arlene No dia 8 de julho, a diretora do Sintrasef e servidora aposentada da extinta Roquette Pinto, Arlene 
dos Santos, esteve em São Luis para passar um pouco da experiência de luta acumulada no Rio para dos Santos, esteve em São Luis para passar um pouco da experiência de luta acumulada no Rio para 
os trabalhadores da extinta TVE no Maranhão. Na reunião que começou às 10h e que contou com cer-os trabalhadores da extinta TVE no Maranhão. Na reunião que começou às 10h e que contou com cer-
ca de 70 servidores, Arlene não se deteve apenas em falar da questão da redistribuição, mas também ca de 70 servidores, Arlene não se deteve apenas em falar da questão da redistribuição, mas também 
tirou dúvidas sobre as carreiras transversais e avaliação de desempenho. Sobre a questão específica tirou dúvidas sobre as carreiras transversais e avaliação de desempenho. Sobre a questão específica 
da redistribuição, Arlene contou o caminho percorrido nos últimos três anos de avanços e retroces-da redistribuição, Arlene contou o caminho percorrido nos últimos três anos de avanços e retroces-
sos. Disse ainda que a Condsef está em cima do governo, não só para facilitar a transferências dos sos. Disse ainda que a Condsef está em cima do governo, não só para facilitar a transferências dos 
servidores para outros órgãos, mas para garantir que as cessões se transformes e redistribuições servidores para outros órgãos, mas para garantir que as cessões se transformes e redistribuições 
definitivas. No caso específico do Maranhão, o objetivo é fugir da extinção com a redistribuição para definitivas. No caso específico do Maranhão, o objetivo é fugir da extinção com a redistribuição para 
os Ministérios da Cultura e da Educação, mas o trabalho permanecerá o mesmo na TV.os Ministérios da Cultura e da Educação, mas o trabalho permanecerá o mesmo na TV.

A luta dos servidores do Instituto Nacional do A luta dos servidores do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) agora é fazer valer a Lei 12.279, san-Câncer (Inca) agora é fazer valer a Lei 12.279, san-
cionada pelo presidente Lula no dia 30 de julho de cionada pelo presidente Lula no dia 30 de julho de 
2010 e que garante a contratação de mais de mil 2010 e que garante a contratação de mais de mil 
servidores concursados para o Hospital. Isso porque servidores concursados para o Hospital. Isso porque 
a direção do Inca está tentando a todo o custo “em-a direção do Inca está tentando a todo o custo “em-
barreirar” a vitória dos trabalhadores contra a privati-barreirar” a vitória dos trabalhadores contra a privati-
zação do Instituto. De acordo com o site da Condsef, zação do Instituto. De acordo com o site da Condsef, 
uma audiência pública chegou a ser realizada no Se-uma audiência pública chegou a ser realizada no Se-
nado, sem a presença das entidades representativas nado, sem a presença das entidades representativas 
dos trabalhadores com a intenção de prorrogar os dos trabalhadores com a intenção de prorrogar os 
contratos das empresas terceirizadas que prestam contratos das empresas terceirizadas que prestam 
serviço para o Inca. “Não resta alternativa a não ser serviço para o Inca. “Não resta alternativa a não ser 
fazer valer na marra aquilo que foi aprovado em lei. fazer valer na marra aquilo que foi aprovado em lei. 
Se a assinatura do presidente não vale mais nada Se a assinatura do presidente não vale mais nada 
no Ministério da Saúde, os servidores do Inca farão no Ministério da Saúde, os servidores do Inca farão 
valer. Vamos firmar ponto aqui, em Brasília e onde valer. Vamos firmar ponto aqui, em Brasília e onde 
mais for necessário para garantir a contratação dos mais for necessário para garantir a contratação dos 
nossos companheiros concursados” – disse Carlos nossos companheiros concursados” – disse Carlos 
Henrique da Costa (Henrique da Costa (fotofoto), diretor da Associação dos ), diretor da Associação dos 
Funcionários do Inca (Afinca).Funcionários do Inca (Afinca).

Para impedir que a direção do Inca “drible” a de-Para impedir que a direção do Inca “drible” a de-
terminação do Tribunal de Contas da União (TCU) terminação do Tribunal de Contas da União (TCU) 
que orienta a substituição dos terceirizados e a Lei que orienta a substituição dos terceirizados e a Lei 
12.279 que dá cumprimento ao dispositivo, o Sintra-12.279 que dá cumprimento ao dispositivo, o Sintra-
sef, a Condsef e a Afinca foram ao Senado exigir sef, a Condsef e a Afinca foram ao Senado exigir 
seus lugares de direito em uma nova audiência públi-seus lugares de direito em uma nova audiência públi-
ca sobre o assunto que deve ser solicitada pelo Se-ca sobre o assunto que deve ser solicitada pelo Se-
nador Augusto Botelho (PT-RR). A princípio seriam nador Augusto Botelho (PT-RR). A princípio seriam 

LUTA CONTRA A PRIVATIZAÇÃOLUTA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO

Vai ter que ser na lei e na “marra”Vai ter que ser na lei e na “marra”

convocados a participar apenas os ministros do convocados a participar apenas os ministros do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Ber-Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Ber-
nardo; e da Saúde, José Gomes Temporão; do nardo; e da Saúde, José Gomes Temporão; do 
presidente do TCU, Ubiratan Aguiar; e do diretor presidente do TCU, Ubiratan Aguiar; e do diretor 
do Inca, Luiz Santini. Ainda segundo o site da do Inca, Luiz Santini. Ainda segundo o site da 
Condsef “o debate apenas com um lado envolvi-Condsef “o debate apenas com um lado envolvi-
do na situação seria enfraquecer a forma demo-do na situação seria enfraquecer a forma demo-
crática com que devem ser debatidas questões crática com que devem ser debatidas questões 
de interesse da sociedade. Uma vez que o Inca de interesse da sociedade. Uma vez que o Inca 
é um importante instrumento para tratamento de é um importante instrumento para tratamento de 
doenças cancerígenas de cidadãos que não têm doenças cancerígenas de cidadãos que não têm 
condições de arcar com um tratamento que além condições de arcar com um tratamento que além 
de doloroso é bastante oneroso.”de doloroso é bastante oneroso.”

Ampliar a pressão paraAmpliar a pressão para
acelerar o processoacelerar o processo

NOVELA TVENOVELA TVE

Sintrasef no MaranhãoSintrasef no Maranhão

No dia 23 de junho, o diretor do Sintrasef No dia 23 de junho, o diretor do Sintrasef 
Valdelir Matos, o Dudu da Sucam, repre-Valdelir Matos, o Dudu da Sucam, repre-
sentousentou o Sintrasef na inauguração de uma  o Sintrasef na inauguração de uma 
nova unidade de saneamento da Funasa nova unidade de saneamento da Funasa 
no município de Casimiro de Abreu. Esti-no município de Casimiro de Abreu. Esti-
veram presentes o coordenador da Funasa veram presentes o coordenador da Funasa 
do Rio de Janeiro, Marcos Muffareg, a co-do Rio de Janeiro, Marcos Muffareg, a co-
ordenadora do Núcleo Descentralizado de ordenadora do Núcleo Descentralizado de 
Vigilância da Saúde da Baixada Litorânea, Vigilância da Saúde da Baixada Litorânea, 
Maria Helena Pereira, os prefeitos dos mu-Maria Helena Pereira, os prefeitos dos mu-
nicípios de Itaguaí, Casimiro e Rio das Os-nicípios de Itaguaí, Casimiro e Rio das Os-
tras, além de vários gestores de Saúde dos tras, além de vários gestores de Saúde dos 
municípios vizinhos. Participaram ainda da municípios vizinhos. Participaram ainda da 
inauguração uma caravana organizada pelo inauguração uma caravana organizada pelo 
diretor Dudu com servidores da Funasa de diretor Dudu com servidores da Funasa de 
Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Macaé. Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Macaé. 
De acordo com DudDe acordo com Dudu, “o Sintrasef vai estar u, “o Sintrasef vai estar 
sempre presente criticando o que está erra-sempre presente criticando o que está erra-
do e prestigiando o que está certo. Nesse do e prestigiando o que está certo. Nesse 
caso, terá sempre nosso apoio toda e qual-caso, terá sempre nosso apoio toda e qual-
quer medida que garanta condições de tra-quer medida que garanta condições de tra-
balho para os servidores poderem oferecer balho para os servidores poderem oferecer 
o melhor serviço para a população”.o melhor serviço para a população”.

Nando Neves
Servidores da FunasaServidores da Funasa
em Casimiro de Abreuem Casimiro de Abreu

CONDIÇÕES DE TRABALHOCONDIÇÕES DE TRABALHO
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Duvanier recebe servidoresDuvanier recebe servidores
do Abrigo e SINTRASEFdo Abrigo e SINTRASEF

No dia 7 de julho, uma comissão de dire-No dia 7 de julho, uma comissão de dire-
tores do Sintrasef e servidores do Abrigo do tores do Sintrasef e servidores do Abrigo do 
Cristo Redentor (INSS) foram recebidos pelo Cristo Redentor (INSS) foram recebidos pelo 
Secretário de Recursos Humanos do Ministé-Secretário de Recursos Humanos do Ministé-
rio do Planejamento, Duvanier Paiva. Na reu-rio do Planejamento, Duvanier Paiva. Na reu-
nião foi tratada a questão do enquadramento nião foi tratada a questão do enquadramento 
dos servidores de nível auxiliar do Abrigo que dos servidores de nível auxiliar do Abrigo que 
ainda não foram equiparados com o nível inter-ainda não foram equiparados com o nível inter-
mediário. Foi na própria reunião que Duvanier mediário. Foi na própria reunião que Duvanier 
ficou sabendo da questão e se comprometeu ficou sabendo da questão e se comprometeu 
a tomar pé de toda situação, pedindo inclu-a tomar pé de toda situação, pedindo inclu-
sive uma cópia de todos os processos, para sive uma cópia de todos os processos, para 
posteriormente dar uma resposta. Sintrasef e posteriormente dar uma resposta. Sintrasef e 
Condsef estão de olho e vão permanecer co-Condsef estão de olho e vão permanecer co-
brando mais rapidez na resolução da questão. brando mais rapidez na resolução da questão. 
Além de Edna Maria Ramalhosa e Antônio de Além de Edna Maria Ramalhosa e Antônio de 
Paula Roldão, o “Nova Iguaçu”, ambos dire-Paula Roldão, o “Nova Iguaçu”, ambos dire-
tores do Sintrasef, também participou da reu-tores do Sintrasef, também participou da reu-
nião o membro do Núcleo de Base do Abrigo nião o membro do Núcleo de Base do Abrigo 
Paulo Chistovão. A reunião foi articulada pelo Paulo Chistovão. A reunião foi articulada pelo 
deputado Carlos Santana (PT-RJ) através do deputado Carlos Santana (PT-RJ) através do 
companheiro Geraldo Nunes Pereira Filho, mi-companheiro Geraldo Nunes Pereira Filho, mi-
litante e filiado do Sintrasef.litante e filiado do Sintrasef.

Nando Neves

INTERNACIONALINTERNACIONAL

Desafios do movimento sindical frente a criseDesafios do movimento sindical frente a crise

Durante os dias 28 e 29 de maio o Sintra-Durante os dias 28 e 29 de maio o Sintra-
sef representou o Brasil no 7° Encontro Lati-sef representou o Brasil no 7° Encontro Lati-
no Americano e Caribenho de Sindicalistas, no Americano e Caribenho de Sindicalistas, 
que aconteceu no Estado de Lara, província que aconteceu no Estado de Lara, província 
de Barquicimento, na Venezuela. O diretor do de Barquicimento, na Venezuela. O diretor do 
Sintrasef Victor Madeira foi o representante do Sintrasef Victor Madeira foi o representante do 
sindicato enviado ao evento que teve como an-sindicato enviado ao evento que teve como an-
fitriões a União dos Trabalhadores ao Socia-fitriões a União dos Trabalhadores ao Socia-
lismo (UTS) e a Corrente Sindical Movimento lismo (UTS) e a Corrente Sindical Movimento 
Gayones, ambos da Venezuela. O encontro Gayones, ambos da Venezuela. O encontro 
ocorreu nas instalações da Casa do Proleta-ocorreu nas instalações da Casa do Proleta-
riado Organizado, um local que foi sede da riado Organizado, um local que foi sede da 
central pelega CTV (Central dos Trabalhado-central pelega CTV (Central dos Trabalhado-
res da Venezuela) até 27 de agosto de 2009, res da Venezuela) até 27 de agosto de 2009, 

quando trabalhadores, mulheres, estudantes e quando trabalhadores, mulheres, estudantes e 
entidades do movimento popular ocuparam  as entidades do movimento popular ocuparam  as 
instalações e resgataram a sede para o movi-instalações e resgataram a sede para o movi-
mento operário combativo. Hoje, a Casa do mento operário combativo. Hoje, a Casa do 
Proletariado Organizado é dirigida pelo Comitê Proletariado Organizado é dirigida pelo Comitê 
Operário Político, formado por várias entidades Operário Político, formado por várias entidades 
do movimento popular. do movimento popular. 

As resoluções aprovadas reafirmaram a im-As resoluções aprovadas reafirmaram a im-
portância da organização classista dos trabalha-portância da organização classista dos trabalha-
dores, isto é, a criação de entidades sindicais dores, isto é, a criação de entidades sindicais 
que formem suas bases do ponto de vista da que formem suas bases do ponto de vista da 
luta de classes e que, além de lutar pelas rei-luta de classes e que, além de lutar pelas rei-
vindicações econômicas, tenham a perspectiva vindicações econômicas, tenham a perspectiva 
da construção do poder operário popular para a da construção do poder operário popular para a 
superação do sistema capitalista e a construção superação do sistema capitalista e a construção 

do socialismo. Ao final, o encontro homena-do socialismo. Ao final, o encontro homena-
geou o operário metalúrgico da Sidetur, Fran-geou o operário metalúrgico da Sidetur, Fran-
cisco Ferreira, assassinado por mercenários cisco Ferreira, assassinado por mercenários 
em 27 de março de 2010. De acordo Com em 27 de março de 2010. De acordo Com 
Victor “esse encontro tem o objetivo funda-Victor “esse encontro tem o objetivo funda-
mental de ampliarmos no Brasil e em toda a mental de ampliarmos no Brasil e em toda a 
América Latina um sindicalismo classista e América Latina um sindicalismo classista e 
revolucionário, derrotando a hegemonia da revolucionário, derrotando a hegemonia da 
ideologia pequeno burguesa. Precisamos ideologia pequeno burguesa. Precisamos 
fortalecer um sindicalismo vermelho, revo-fortalecer um sindicalismo vermelho, revo-
lucionário e socialista em contraposição a lucionário e socialista em contraposição a 
este “sindicalismo amarillo” – como dizem os este “sindicalismo amarillo” – como dizem os 
companheiros da Venezuela – que prega a companheiros da Venezuela – que prega a 
conciliação de classes”.conciliação de classes”.

O debate político foi o que definitivamente pautou a O debate político foi o que definitivamente pautou a 
4ª Plenária Estatutária do Sintrasef que recebeu mais de 4ª Plenária Estatutária do Sintrasef que recebeu mais de 
150 delegados no auditório do Rio’s Presidente Hotel, no 150 delegados no auditório do Rio’s Presidente Hotel, no 
Centro do Rio, na sexta-feira, dia 16 de julho. Mais uma Centro do Rio, na sexta-feira, dia 16 de julho. Mais uma 
vez a democracia triunfou no Sintrasef e a Plenária cum-vez a democracia triunfou no Sintrasef e a Plenária cum-
priu seu papel tanto na modernização e aprimoramento priu seu papel tanto na modernização e aprimoramento 
do estatuto da entidade quanto em relação ao debate so-do estatuto da entidade quanto em relação ao debate so-
bre a luta dos trabalhadores do serviço público federal na bre a luta dos trabalhadores do serviço público federal na 
atual conjuntura. Estiveram presentes o Secretário-geral atual conjuntura. Estiveram presentes o Secretário-geral 
da Condsef, Josemilton Costa, que dirigiu a mesa do da Condsef, Josemilton Costa, que dirigiu a mesa do 
evento, e do presidente da CUT-RJ, Darby Igayara, além evento, e do presidente da CUT-RJ, Darby Igayara, além 
dos diretores do Sintrasef. O presidente da CUT abriu os dos diretores do Sintrasef. O presidente da CUT abriu os 
trabalhos fazendo uma saudação aos delegados e dele-trabalhos fazendo uma saudação aos delegados e dele-
gadas presentes e rememorando o vitorioso X Congres-gadas presentes e rememorando o vitorioso X Congres-
so do Sintrasef, realizado em novembro de 2009, quando so do Sintrasef, realizado em novembro de 2009, quando 
os trabalhadores do serviço público do estado do Rio de-os trabalhadores do serviço público do estado do Rio de-
cidiram pelo retorno à Central Única dos Trabalhadores. cidiram pelo retorno à Central Única dos Trabalhadores. 
Em seguida, Josemilton fez um balanço da luta dos servi-Em seguida, Josemilton fez um balanço da luta dos servi-
dores públicos nos últimos meses e denunciou o governo dores públicos nos últimos meses e denunciou o governo 
brasileiro por ter assinado o relatório da última reunião brasileiro por ter assinado o relatório da última reunião 
do G20, grupo composto pelas 20 maiores economias do do G20, grupo composto pelas 20 maiores economias do 
mundo responsáveis por 85% do PIB mundial, que prevê mundo responsáveis por 85% do PIB mundial, que prevê 
cortes nos gastos públicos. cortes nos gastos públicos. 

Politizada, a parte da manhã foi tomada por interven-Politizada, a parte da manhã foi tomada por interven-
ções sobre a luta dos servidores e falta de compromisso do ções sobre a luta dos servidores e falta de compromisso do 
governo que além de não cumprir os acordos que assinou governo que além de não cumprir os acordos que assinou 

“Precisamos fortalecer um “Precisamos fortalecer um 
sindicalismo revolucionário sindicalismo revolucionário 
em contraposição a este em contraposição a este 
sindicalismo amarelo que prega sindicalismo amarelo que prega 
a conciliação de classes”a conciliação de classes”

nas mesas de negociação com os servidores, não encami-nas mesas de negociação com os servidores, não encami-
nhou sequer o PL com reajustes que afirmou que aprovaria à nhou sequer o PL com reajustes que afirmou que aprovaria à 
despeito da posição dos trabalhadores da categoria e de suas despeito da posição dos trabalhadores da categoria e de suas 
entidades representativas. Nesse sentido, o Secretário-geral entidades representativas. Nesse sentido, o Secretário-geral 
da Condsef alertou os servidores de que vem muito mais luta da Condsef alertou os servidores de que vem muito mais luta 
por aí, uma vez que o Brasil subscreveu a declaração da reu-por aí, uma vez que o Brasil subscreveu a declaração da reu-
nião do G20 que aconteceu nos dias 26 e 27 de junho, em nião do G20 que aconteceu nos dias 26 e 27 de junho, em 
Toronto, Canadá. A declaração diz que é necessário equili-Toronto, Canadá. A declaração diz que é necessário equili-
brar a economia, leia-se, corte de gastos públicos, sobretudo brar a economia, leia-se, corte de gastos públicos, sobretudo 
na área social e, é claro, com os servidores públicos. Talvez, na área social e, é claro, com os servidores públicos. Talvez, 
o não encaminhamento do PL, promessa do próprio governo, o não encaminhamento do PL, promessa do próprio governo, 
já seja reflexo das orientações de Toronto. já seja reflexo das orientações de Toronto. 

Interstício – Na parte da tarde, deu-se prosseguimento Interstício – Na parte da tarde, deu-se prosseguimento 
ao debate sobre as alterações estatutárias, objetivo da Ple-ao debate sobre as alterações estatutárias, objetivo da Ple-
nária. Uma das questões mais polêmicas, o debate sobre o nária. Uma das questões mais polêmicas, o debate sobre o 
interstício, mecanismo estatutário que proíbe mais de uma interstício, mecanismo estatutário que proíbe mais de uma 
reeleição seguida para a diretoria da entidade, aconteceu reeleição seguida para a diretoria da entidade, aconteceu 
sem maiores problemas. Ambas as defesas, pela quebra e sem maiores problemas. Ambas as defesas, pela quebra e 
pela manutenção do mecanismo, foram respeitadas pelos pela manutenção do mecanismo, foram respeitadas pelos 
delegados e delegadas presentes. Contrariando as expec-delegados e delegadas presentes. Contrariando as expec-
tativas de alguns poucos pessimistas, a votação transcor-tativas de alguns poucos pessimistas, a votação transcor-
reu tranqüila com a manutenção do interstício por ampla reu tranqüila com a manutenção do interstício por ampla 
maioria do plenário. Apesar da derrota, ficou registrada a maioria do plenário. Apesar da derrota, ficou registrada a 
posição do Movimento Luta de Classes (MLC), corrente posição do Movimento Luta de Classes (MLC), corrente 
que por tradição e convicção política sempre defendeu a que por tradição e convicção política sempre defendeu a 
quebra do interstício.quebra do interstício.

PLENÁRIA ESTATUTÁRIAPLENÁRIA ESTATUTÁRIA

Democracia e muita discussão políticaDemocracia e muita discussão política
ABRIGO CRISTO REDENTORABRIGO CRISTO REDENTOR

O diretor Victor Madeira (segundo da direita para a esquerda) representando o Brasil e o Sintrasef na mesa do Encontro
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A história da Secretaria de Patrimônio da A história da Secretaria de Patrimônio da 
União (SPU) remonta à primeira lei de terras, União (SPU) remonta à primeira lei de terras, 
de 1850. Quatro anos depois surgia a “Re-de 1850. Quatro anos depois surgia a “Re-
partição Geral das Terras Públicas” que daria partição Geral das Terras Públicas” que daria 
origem, em 1909, ao órgão chamado Diretoria origem, em 1909, ao órgão chamado Diretoria 
de Patrimônio da União e que finalmente, em de Patrimônio da União e que finalmente, em 
1988, receberia a denominação que possui até 1988, receberia a denominação que possui até 
hoje. Mais de 150 anos depois, e o órgão ainda hoje. Mais de 150 anos depois, e o órgão ainda 
não dispõe de quadro próprio de servidores. não dispõe de quadro próprio de servidores. 
Em maio de 2009, a SPU tinha 1.610 servido-Em maio de 2009, a SPU tinha 1.610 servido-
res, sendo apenas 852 (53%) efetivos. A mídia res, sendo apenas 852 (53%) efetivos. A mídia 
conservadora, porta-voz dos interesses das conservadora, porta-voz dos interesses das 
elites, não se cansa em falar no “inchaço da elites, não se cansa em falar no “inchaço da 
máquina pública”. Mas a realidade é outra: boa máquina pública”. Mas a realidade é outra: boa 
parte da administração pública encontra-se parte da administração pública encontra-se 
sucateada e com déficit de servidores. Hoje, sucateada e com déficit de servidores. Hoje, 
com a instabilidade imposta, muitos profissio-com a instabilidade imposta, muitos profissio-
nais qualificados deixam a SPU. Por isso, os nais qualificados deixam a SPU. Por isso, os 
servidores defendem a criação de um Plano de servidores defendem a criação de um Plano de 
Carreira de Gestão Patrimonial.Carreira de Gestão Patrimonial.

A SPU é o órgão do governo federal res-A SPU é o órgão do governo federal res-
ponsável pelo registro e gestão dos imóveis ponsável pelo registro e gestão dos imóveis 
públicos federais incorporados ao patrimônio públicos federais incorporados ao patrimônio 
da União, utilizados pela Administração Pú-da União, utilizados pela Administração Pú-
blica Federal, pelas Fundações e Autarquias, blica Federal, pelas Fundações e Autarquias, 
pela destinação dos imóveis de uso especial, e pela destinação dos imóveis de uso especial, e 
pela fiscalização e gerenciamento dos imóveis pela fiscalização e gerenciamento dos imóveis 
dominiais, ou seja, as áreas de preservação dominiais, ou seja, as áreas de preservação 
permanente, as áreas de fronteira, as terras permanente, as áreas de fronteira, as terras 
indígenas, as florestas nacionais, os mangues indígenas, as florestas nacionais, os mangues 
e os rios federais, e pelo livre acesso às praias e os rios federais, e pelo livre acesso às praias 
que são bens de uso comum do povo, dentre que são bens de uso comum do povo, dentre 
outras áreas de interesse de segurança na-outras áreas de interesse de segurança na-
cional, tudo de maneira a favorecer a conser-cional, tudo de maneira a favorecer a conser-
vação de nossas riquezas naturais e do meio vação de nossas riquezas naturais e do meio 
ambiente. A Secretaria está presente em todo ambiente. A Secretaria está presente em todo 
o território nacional através de suas 27 repre-o território nacional através de suas 27 repre-
sentações regionais, estruturadas como Supe-sentações regionais, estruturadas como Supe-
rintendências, com atividades fim relativas às rintendências, com atividades fim relativas às 
receitas patrimoniais, à fiscalização do uso e receitas patrimoniais, à fiscalização do uso e 
gestão da base cadastral de imóveis incorpo-gestão da base cadastral de imóveis incorpo-
rados ao patrimônio da União.rados ao patrimônio da União.

Em abril de 2010, os servidores da Secreta-Em abril de 2010, os servidores da Secreta-
ria de Patrimônio da União entraram em greve ria de Patrimônio da União entraram em greve 
geral por tempo indeterminado por uma pauta geral por tempo indeterminado por uma pauta 
de reivindicações que resolvesse os proble-de reivindicações que resolvesse os proble-
mas históricos do órgão. Durante todo o mo-mas históricos do órgão. Durante todo o mo-
vimento, os atos, panfletos e manifestações vimento, os atos, panfletos e manifestações 
concentraram esforços na denúncia de a quem concentraram esforços na denúncia de a quem 
interessa o sucateamento da Secretaria. Inte-interessa o sucateamento da Secretaria. Inte-
ressa, sobretudo, aqueles que fazem uso de ressa, sobretudo, aqueles que fazem uso de 

imóveis pertencentes à União sem pagar um imóveis pertencentes à União sem pagar um 
preço justo por ele. Dos que fazem uso do bem preço justo por ele. Dos que fazem uso do bem 
público, inclusive arrendando-o a terceiros e público, inclusive arrendando-o a terceiros e 
não revertem nada em retribuição aos cofres não revertem nada em retribuição aos cofres 
públicos e a população brasileira.públicos e a população brasileira.

Nesse sentido, o Sintrasef e os servidores Nesse sentido, o Sintrasef e os servidores 
da SPU perceberam a necessidade de iniciar da SPU perceberam a necessidade de iniciar 
um trabalho de denúncias mais concreto e um trabalho de denúncias mais concreto e 
com base em informações factuais para expor com base em informações factuais para expor 
à população o descaso com o órgão e com os à população o descaso com o órgão e com os 
servidores. Uma dentre as inúmeras denúncias servidores. Uma dentre as inúmeras denúncias 
do descaso das autoridades em relação ao bem do descaso das autoridades em relação ao bem 
público ganhou especial relevância, a questão público ganhou especial relevância, a questão 
das antenas do Sumaré. Uma série de antenas das antenas do Sumaré. Uma série de antenas 
instaladas em uma área de localização singular instaladas em uma área de localização singular 
e de muito valor para as empresas que operam e de muito valor para as empresas que operam 
com a transmissão e retransmissão de dados. com a transmissão e retransmissão de dados. 
As torres que ficam no alto da Serra da Carioca, As torres que ficam no alto da Serra da Carioca, 
mais conhecido como morro do Sumaré.mais conhecido como morro do Sumaré.

A primeira iniciativa do sindicato será reque-A primeira iniciativa do sindicato será reque-
rer da Superintendência da SPU do Rio de Ja-rer da Superintendência da SPU do Rio de Ja-
neiro algumas informações em relação ao uso neiro algumas informações em relação ao uso 
das antenas do Sumaré para em seguida ouvir das antenas do Sumaré para em seguida ouvir 
o restante das partes envolvidas e oferecer ao o restante das partes envolvidas e oferecer ao 
povo carioca e brasileiro informações que os povo carioca e brasileiro informações que os 
permitam julgar a importância do órgão e a jus-permitam julgar a importância do órgão e a jus-
teza das reivindicações dos trabalhadores da teza das reivindicações dos trabalhadores da 
SPU. Um ofício solicitando as informações já SPU. Um ofício solicitando as informações já 
está sendo providenciado e o Repórter Sintra-está sendo providenciado e o Repórter Sintra-
sef estará de olho daqui pra frente em todos os sef estará de olho daqui pra frente em todos os 
desdobramentos do caso.desdobramentos do caso.

* Repórter Sintrasef* Repórter Sintrasef –  – O Jornal Movimento criou esta O Jornal Movimento criou esta 
sessão com o objetivo de fazer jornalismo investigativo e de-sessão com o objetivo de fazer jornalismo investigativo e de-
nunciar o descaso do governo em relação aos serviços pú-nunciar o descaso do governo em relação aos serviços pú-
blicos. Com isso, pretende dar uma dimensão cada vez mais blicos. Com isso, pretende dar uma dimensão cada vez mais 
política às reivindicações dos trabalhadores do serviço público, política às reivindicações dos trabalhadores do serviço público, 
combater os preconceitos veiculados pela grande imprensa combater os preconceitos veiculados pela grande imprensa 
em relação aos servidores e oferecer informação a partir da em relação aos servidores e oferecer informação a partir da 
ótica dos trabalhadores em contraposição à mídia burguesa.ótica dos trabalhadores em contraposição à mídia burguesa.
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