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Unificar as greves e campanhas
salariais contra o pacote de temer.
Construir o dia de atos e paralisções (27/10) rumo à greve no dia 10/11

Nos dias 01 a 03/09/2017
esteve reunida em Belém a
Diretora Colegiada Estadual do
Sintsep-Pa, momento em que
reúne toda a direção composta
do Sintsep-Pa. A reunião teve
como pauta debater a situação
internacional e nacional, discu r
as medidas de ajuste ﬁscal do
governo e apontar para o
conjunto da categoria a organização das lutas neste segundo
semestre. Esta é a segunda vez
que a Direção reúne este ano.
Também foi objeto de reﬂexão
da Direção do Sintsep-Pa processo recente de mobilização e
resistência da classe trabalhadora (como a greve do dia 28/04, a
caravana do Ocupa Brasília do
dia 24/05 e a greve frustrada do

dia 30/06, traída pelas centrais) e
o processo de reorganização
polí ca e sindical que essa
resistência provoca.
Diante da traição da CUT e da
CTB à greve do dia 30/06 é
inegável que se abriu uma crise
ainda maior de credibilidade da
base dos trabalhadores com as
direções dessas en dades. E
com isso surge a necessidade da
aﬁrmação de uma nova central
que assuma esse protagonismo.
Tem sido comum entre diversos
a vistas reconhecerem que a
CSP-Conlutas, apesar de seu
pequeno tamanho desempenhou um importante papel
durante esse primeiro semestre
de muitas lutas, assumindo uma
decisiva liderança na condução

da passeata no Ocupa Brasília
com enfrentamento à PM do DF.
Em uma postura nada corajosa,
os carros-som de outras centrais
(da CUT, por exemplo), que
encabeçavam a marcha “orientava os manifestantes a ocuparem
o gramado de forma organizada”, enquanto a polícia reprimia
de forma violenta os trabalhadores que protestavam por seus
direitos. Tendo acordo com essa
avaliação, a Direção do SintsepPa aprovou abrir a discussão com
a categoria sobre a ﬁliação do
Sintsep-Pa à Conlutas. E como
parte desse processo, a Direção
também aprovou que o SintsepPa par cipará do III Congresso da
CSP-Conlutas com a presença de
05 (cinco) observadores, já

eleitos em assembleia geral
realizada no úl mo dia 13/09. O
Congresso acontece nos dias 12
a 15 de Outubro em Sumaré-SP.
Para esse segundo semestre, a
classe já se mobilizou na paralisação do dia 14/09, cuja par cipação do Sintsep-Pa foi aprovada e construída por sua direção.
Foram registradas paralisações
no INCRA, Funasa e UFRA onde
dividimos base com o Sindi fes.
No entanto podemos muito
mais. É preciso construir pela
base a mobilização dos servidores públicos rumo a uma greve
uniﬁcada dos SPFs e outras
categorias que possa caminhar
para uma nova greve geral.

IX Congresso do Sintsep-Pa Será em Abril/2018
Em abril de 2018 a base do
Sintsep-Pa estará novamente
reunida em mais um Congresso.
Este Congresso, que será o nono
da história da en dade terá
como desaﬁo a fortalecer nossa
en dade sindical para mobilizar
e defender a categoria frente
aos ataques de TEMER. Nesse
sen do dois temas estarão em
pauta: nossa ﬁliação (ou não) à
CSP-Conlutas e a reformulação
do Estatuto do Sintsep-Pa,
período em que se convocará
assembleia geral para discu r e
aprovar sua versão ﬁnal. O

úl mo Congresso foi realizado
em Belém, em julho de 2013.
Concomitante ao Congresso
ocorre também a Plenária do
Sistema Dire vo. As diretrizes
quanto à eleição de delegados
(as) para o IX CONSINTSEP-PA
(eleitos na base da categoria)
será deﬁnido pela Execu va,
encarregada da organização do
evento, e será amplamente
divulgado no site. Acompanhe,
par cipe das assembleias, seja
delegado/a do congresso e
ajude a fortalecer o nosso
sindicato.

10/11 - greve para Derrotar o Temer e suas Reformas
O governo Temer, apoiando-se
na traição das direções burocrácas tenta aplicar reformas
estruturais contra os trabalhadores. A urgência do combate a
esses ataques foi um dos principais debates realizados na
reunião da Direção do SintsepPa. Fez parte do debate a
Reforma da Previdência (PEC
287/16), a MP 279/17 que trata
do PDV, a demissão de servidores efe vos por insuﬁciência de
desempenho (PLC 248/1998 e
PLS 116/2017) e a terceirização
(Lei 13.429/17), priva zação e
voluntariado no setor público.
Para esses temas foram aprovadas que o Sintsep-Pa con nua
priorizando, nesse segundo
semestre, a luta contra a
Reforma da Previdência. Para
isso iremos retomar as ar culações dos fóruns da luta contra a
PEC 287 em cada regional.
É preciso enfrentar esses
ataques de forma uniﬁcada,
construindo uma greve dos

servidores federais e coordenando ações com outras categorias.
É preciso apoiar greves e
mobilizações como um caminho
para retomar a uniﬁcação do
primeiro semestre e exigir que
as centrais sindicais apoiem os
calendários dos servidores
federais e metalúrgicos, uniﬁquem as greves e campanhas
salariais e que transformem o
dia 10/11 dos metalúrgicos e
servidores em greve geral tal.
Nesse sen do é importan ssimo
o calendário de lutas aprovado
no III Congresso da CSP Conlutas
que aponta o dia 27/10 como Dia
Nacional de lutas e paralisações
e preparação para o dia 11/10.
A campanha salarial dos SPF,
embora com o cio protocolado
desde fevereiro, ainda não
passou disso: o cios protocolados. O governo já disse desde
então que, devido a EC 95, não
vai dar aumento para a categoria. Não podemos aceitar reajuste zero com a desculpa de que

Plenária da Condsef
aprova greve geral
No úl mo dia 16/09 a Condsef realizou
sua terceira Plenária nacional deste
ano. Com a presença de 173 pessoas no
auditório do teatro Dulcina, em BrasíliaDF, os servidores representantes da
categoria de todo o país aprovaram
greve geral uniﬁcado com outras
categorias. No entanto a Plenária não
aprovou uma boa estratégia para
preparar essa greve. Parece-nos apenas
uma aprovação protocolar, para dar
corpo à campanha de coleta de assinaturas lançada pela CUT pela revogação
da referida reforma. Não que sejamos
contra a campanha, porém não há
como ter conﬁança na CUT que traiu a
greve geral do dia 30/06 e não fez
nenhum ato no dia 12/07, perdendo a
oportunidade de derrotar a reforma
trabalhista quando ela tramitava no
Congresso. Sobre a data da Plenária a
direção do Sintsep-Pa avaliou que a
data não era muito favorável, pois
ocorreu após a paralisação, o que não
ajudava em nada a armar a categoria
para o dia 14. Por isso, a Direção decidiu
enviar carta a Condsef protestando
contra a data da Plenária convocada
posterior ao dia de paralisação.
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não tem dinheiro, enquanto
fortunas escorrem para o bolso
dos corruptos ou são desviados
para os banqueiros por meio da
fraudulenta dívida pública. Em
agosto ocorreu a Reunião Ampliada do Fonasefe cuja principal
deliberação foi construir, junto
com outras categorias, a paralisação do dia 14/09, não conseguindo chegar ao necessário

calendário de greve da categoria,
principalmente em função da
postura da Condsef /CUT de
brecar essa luta uniﬁcada. Outra
decisão importante do Fonasefe,
que foi acatada pela Direção do
Sintsep-Pa, foi a de reconstruir
em cada regional os fóruns locais
que organizará a luta contra o
reajuste Zero e contra a Reforma
da Previdência.

muda condsef
Presente entre as preocupações da Direção do Sintsep-Pa, o Muda Condsef foi também
objeto de importantes deliberações, algumas já superadas por decurso do tempo. Mesmo
assim, a Direção reiterou deliberação da Execu va de que o Sintsep-Pa não par ciparia do
Seminário planejado para o RJ, mas que posteriormente foi adiado. Mas não par cipar do
Seminário não quer dizer encerrar o diálogo com as demais en dades desse Fórum, o que
será man do com o obje vo de construir uma oposição nacional no interior do serviço
publico federal e principalmente agora que volta à cena a possibilidade nova greve geral.

Filie-se ao sintsep-pa
Preocupada com o presente e o futuro dos servidores e dos serviços públicos tão atacados por
Temer, a Direção do Sintsep-Pa entende que a única forma de derrotar esses ataques e preservar os direitos já adquiridos é por meio da unidade cada vez mais forte dos servidores em sua
en dade sindical. Foi por força das mobilizações e das greves da categoria organizada em
sindicatos que os servidores conquistaram a incorporação da GDATA em 2004, da GAE em 2012
e das gra ﬁcações para os aposentados em 2015, além de muitas outras conquistas cole vas
(planos de carreira, condições de trabalho) e individuais (reintegrações de demi dos, ações
judiciais indenizatórias). Além disso, o governo criou uma verdadeira indústria de PADs cujo
obje vo também é pôr no olho da rua os servidores estáveis, principalmente aqueles que
estão na linha de frente na defesa dos direitos e interesses cole vos. Por isso, é fundamental
fortalecer o sindicato e uniﬁcar nossa luta, com a ﬁliação de todos os servidores aos SintsepPa. Sigamos o exemplo dos servidores de Cametá que animados com a inauguração da nova
sede, captamos seis novas ﬁliações em apenas um dia. Filie-se ao Sintsep-Pa.

Participação do Sintsep-pa em conselhos

sede campestre
A par r de deliberação da Direção do Sintsep, nossa vaga na Mesa
Local de Negociação do Ministério da Saúde passa a ser ocupada pela
coordenadora adjunta de Saúde do Trabalhador Miracy Nascimento.
A decisão levou em consideração a impossibilidade de o Sintsep-Pa
ser representado por uma Comissão, como aprovado pelo setor de
saúde. Nas regionais a representação na Mesa será por meio dos
nossos Diretores Regionais em cada Regional.

Intoxicados
Após reunião com servidores intoxicados hospedados em Belém
para Tratamento médico sob responsabilidade da FUNASA ( em
cumprimento as ações civis-públicas ganhas pelo Sintsep-Pa), a
assessoria jurídica enviou Pe ção a Funasa solicitando Audiência
com o superintendente do órgão a ﬁm de cobrar esclarecimentos e
apresentar os problemas que os tutelados têm enfrentado a cerca
principalmente do transporte e da autorização de exames laboratoriais, o que pode conﬁgurar descumprimento das decisões judiciais
em favor dos servidores.

Sintsep-Pa na Mesa Local de Negociação
do Ministério da Saúde
A par r de deliberação da Direção do Sintsep, nossa vaga na Mesa
Local de Negociação do Ministério da Saúde passa a ser ocupada
pela coordenadora adjunta de Saúde do Trabalhador Miracy
Nascimento. A decisão levou em consideração a impossibilidade de
o Sintsep-Pa ser representado por uma Comissão, como aprovado
pelo setor de saúde. Nas regionais a representação na Mesa será
por meio dos nossos Diretores Regionais em cada Regional.

Com o obje vo de atender de forma organizada a solicitação de
vários ﬁliados de diversos municípios do Estado do Pará, a Diretoria
Colegiada Estadual decidiu regulamentar a par cipação de representantes do Sintsep-Pa em conselhos ins tucionais, como os Conselhos
Municipais de Saúde. A par cipação dar-se-á mediante: solicitação
dos interessados para par cipar das conferencia e na disputa de
vagas nos Conselhos e prévia assinatura de “Termo de Autorização e
Compromisso”. Este Termo visa ﬁrmar o compromisso do representante ( que deverá ser eleito em assembleia de base) com o interesses do conjunto da categoria e em contrapar da oferecer salvaguarda e jurídica polí ca aos futuros conselheiros. Ficou aprovado ainda
que o Sintsep-Pa não par cipará de Conselhos biônicos, ou seja,
aqueles cujos componentes são indicados pelo gestor. Será atribuição da Execu va do Sintsep-Pa discu r os pedidos caso a caso, e
poderá ainda deliberar sobre eventuais subs tuições de
Conselheiros, orientando a realização de nova assembleia.

Agenda sintsePa
Outubro - Assembleias por local de trabalho
25/10- Julgamento do Processo Plano Collor – STF - Brasília
27/10 – Dia nacional de Lutas e Paralisações
10/11 – Dia nacional de lutas e indica vo de data da Greve
Geral
Novembro - Festa do dia do Servidor Público - Sede campestre do Sindi fes (data a deﬁnir)

Sintsep-Pa Responde | Por que as ações judiciais demoram tanto?
Uma cobrança constante dos
ﬁliados é por resultados em
ações judiciais. Isso é compreensível pois a polí ca de ajuste
ﬁscal dos governos (de FHC a
Temer) reduziu dras camente o
poder aquisi vo da categoria
impedindo uma recomposição
salarial frente à corrosão inﬂacionária nunca acompanhada a
altura. Assim, parte da categoria
recorre às ações judiciais nem
sempre tão fáceis de serem conquistadas.
Ações como as de 28,86%, de
3,17% de 1/3 de férias e de
Gra ﬁcações têm sido paula namente pagas. Mas a própria
Jus ça não tem dado a resposta
que os servidores desejam e que,
por conta disso, muitos acham
que essa demora é culpa dos
sindicatos.
Com a circulação rápida de
informações de diversas fontes
(e-mail, facebook, whatsapp)

nem sempre conﬁáveis, é
comum ouvirmos que em tal
lugar os servidores ganharam
milhares em ações judiciais ou
de que "todos ganham, menos o
Sintsep-PA".Por isso cabe esclarecer que: 1)Em qualquer lugar
do Brasil, o processo judicial
corre na mesma velocidade,
mesmo número de recursos
interpostos, independente da
vontade ou do número de advogados a nossa disposição. 2)
Cada en dade disponibiliza essa
informação da forma que julga
mais conveniente. O Sintsep-Pa
tem muitas ações judiciais de
caráter indenizatório ganhas. Por
exemplo, recentemente recebemos oﬁcio informando que a
ação de 3,17% será paga a 64
ﬁliados. Assim como esse, muitos outros são ganhos, mas nem
sempre divulgamos publicamente por questão de segurança do
ﬁliado beneﬁciado.

A Len dão da Jus ça
Segundo levantamento feito em
2016, 43% da população brasileira, deixou de requerer seus direitos na Jus ça por não acreditarmais na celeridade do Juizado.
As causas essa morosidade são
diversas: vão desde a falta de
servidores e de infraestrutura do
Poder Judiciário, até os ataques
pra cados pelo Estado que ao
invés de proteger o cidadão, age
de forma criminosa contra nossos direitos. Isso demonstra a
falência de um regime que tem
produzido uma Jus ça cada vez
mais sele va que, para os trabalhadores é cega, surda e muda.
Não conﬁamos no Judiciário
Entrar com ação indenizatória
contra o governo ﬁcou ainda
mais di cil. Ao invés de ter uma
polí ca social séria para atender
a sociedade, o governo quer
diminuir o número de processos

da revolução russa
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por meio do impedimento ao
acesso. Uma das medidas para
isso foi condicionar o reajuste
dos Advogados da União à quandade de processos contra o
governo federal que eles conseguirem derrotar. Para cada ação
que eles conseguirem ganhar ou
evitarem que o governo seja
condenado, eles ganham um
percentual sobre o honorário de
sucumbência a ser paga pela
parte derrotada. Uma espécie de
bônus por produ vidade, em
que o apenado é quem custeia
os serviços do advogado da
União. Por isso, o Sintsep-Pa tem
sido mais cauteloso ao entrar
com novas ações contra a União,
uma vez que a disputa está mais
acirrada, e que em caso de derrota é o servidor que vai ser condenado a pagar os honorários.

www.sintseppa.org.br

Pela Base | Setembro de Lutas em defesa da categoria
Neste mês de setembro a agenda de a vidade do Sintsep-Pa mantém o
mesmo fôlego intenso que tem sido a marca deste ano de 2017.
Nos dias 01 a 03 vemos reunião da Diretoria Colegiada Estadual.
No dia 06/09 es vemos par cipando da reunião da Frente Es-tadual
em defesa da Previdência Pública para organizar a paralisação do dia
14/09. No dia 07/09 marcamos presença no tradicional Grito dos
Excluídos que ocorre todos os anos no país.
No dia 13 realizamos a Assem-bleia Geral na qual foram eleitos os
observadores para o III Congresso da CSP-Conlutas e para a Plenária
Nacional da Condsef.
No dia 14/09 foi dia de atos, mobilizações e paralisações com uma boa
a vidade na porta da Funasa, em Belém e nas regionais.
No dia 16 es vemos na Plenária Nacional da Condsef e no dia 17
demos um forte Abraço no Museu Goeldi contra o seu fechamento.
Es vemos presentes nas lutas dos servidores da SRTE contra o desmonte do órgão. Além disso, também foram realizadas assembleias e
a vidades polí cas e jurídicas nas regionais e seguimos com nosso
acompanhamento e ﬁscalização do atendimento da FUNASA aos
servidores intoxicados. No início de Outubro foi realizada a comemoração do dia do Idoso com palestras, a vidades culturais e sorteio de
brindes.
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04 e 05/10- programação do dia do idoso

13/09 -protesto na srte
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