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vão às ruas exigir seus direitos

greve / paralisação / caminhada

café da manhã / ato público / resistência

GREVE é um instrumento sério. Nenhum servidor paralisa suas a�vidades por que quer 

brincar com a sociedade. Uma GREVE ocorre quando quem deveria estabelecer uma 

negociação com representantes do Sindicato da categoria, não o faz, ou ainda pior, recebe 

a pauta de reivindicações e não abre o diálogo com este setor,

NEGANDO O PRINCÍPIO DA DEMOCRACIA.

 O Governo Federal (Temer) 
iniciou desde a sua eleição congressis‐
ta, uma verdadeira avalanche contra a 
classe trabalhadora, com re�radas de 
direitos ou modificações brutais que 
certamente penalizará cada trabalha‐
dor e trabalhadora. Falamos de tal 
ofensiva baseada inicialmente em três 
projetos. Um deles já aprovado pela 
base do Governo Temer, a Emenda 
Cons�tucional nº 95/Dezembro/17, 
que congela salários do funcionalismo 
Público por 20 anos, reduz e limita 
inves�mentos em áreas essenciais 
para a população nos estados, como 
Saúde, Segurança, Educação, Transpor‐
te entre outras. Emenda essa que sofre 
várias Ações de Incons�tucionalidade.

Reforma da Previdência ‐ As demais 
propostas do Governo Temer tem 
como resultado, se aprovadas, a PEC 
287 (Previdência) que re�ra do traba‐
lhador (a) a possibilidade real de apo‐
sentadoria integral, elevando o tempo 
mínimo de contribuição para 49 anos e 
a idade mínima para 65 anos, igualan‐
do as regras da aposentadoria para 
homens e mulheres, penalizando o (a) 

trabalhador (a) Rural e quem tem mais 
de 50 anos de idade.
 Hoje, também sofrerá com o 
pedágio, o funcionalismo público que 
não se aposentará com as regras atua‐
is. Ou seja, 60 anos de idade e 35 de 
contribuição, no caso Homem e 55 
anos de idade e 30 de contribuição, se 
Mulher. Ainda acaba com as aposenta‐
dorias em regime especial, como o 
caso dos profissionais da Educação e 
Segurança, entre outras. No caso de 
empregados públicos que se aposen‐
taram e con�nuam trabalhando, esses 
também terão seu vínculo cancelado e 
serão desligados da empresa. Contra 
todo esse male�cio em rota de colisão 
com a classe trabalhadora em geral, 
caberá uma grande mobilização aos 
trabalhadores e trabalhadoras brasilei‐
ras para tentar barrar essa ofensiva do 
Governo Temer. E a forma de isso ocor‐
rer é nas ruas
 A verdade é escondida. A Pre‐
vidência Brasileira não é deficitária, 
pois integra o conjunto chamado de 
Seguridade Social, e esta é superavitá‐
ria. A questão é que o Governo Federal 
re�ra recursos da Seguridade Social 
para outros fins, deixando assim a 
nossa previdência isolada desse con‐
junto de polí�ca social. 

Reforma Rrabalhista‐ Proposta pelo 
(des) Governo Temer, temos muito 
que temer. O Governo intenciona 
ampliar a carga horária de trabalho 
sem aumento salarial, implementar o 
negociado sobre o legislado. Ou seja, 

mesmo sendo direito garan�do por lei, 
a classe trabalhadora poderá perder 
direitos caso os empregadores quei‐
ram negociar algo que esteja garan�do 
por lei, como é o caso de férias, 13º 
salário, redução do intervalo da jorna‐
da de trabalho para até 30 minutos e 
principalmente enfraquecer a repre‐
sentação sindical dos trabalhadores.

 Em dezembro de 2016, o 
governo encaminhou ao congresso um 
projeto de lei, onde constam vários 
itens que prejudicará o trabalhador, 
seja da inicia�va privada ou pública. 
Temos que nos mobilizar também 
contra essa outra ofensiva .       

Reformas previdenciária e trabalhista
Lute! Resista! Nenhum direito a menos!

 No dia 19 de janeiro/17, a 
Federação Nacional dos Servidores e 
Empregados Públicos Estaduais ‐ 
FENASEPE ajuizou no Supremo Tribu‐
nal Federal (STF), a Ação de Incons�‐
tucionalidade ‐ ADI de N° 5643, com 
pedido de antecipação de tutela, cujo 
obje�vo é a declaração de incons�tu‐
cionalidade da Emenda Cons�tucio‐

nal 95/16 de 15/12/16 que limita e 
restringe os gastos públicos, re�ran‐
do direitos e conquistas dos Servido‐
res e Empregados Públicos. Esta inici‐
a�va da nossa Federação é mais uma 
forma de luta e resistência. De acordo 
com a cer�dão emi�da pelo STF, no 
dia 23 de janeiro/17, os autos foram 
distribuídos ao ministro Edson Fachin.

FENASEPE Ingressa com ADI
contra a Emenda nº 95/2016
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JUCEPE
GOVERNO DE PE DESCUMPRE

ACORDO COM A JUCEPE, CAUSANDO

INSATISFAÇÃO DOS SERVIDORES E

DESENCADEANDO OPERAÇÃO

TARTARUGA DESDE O

INÍCIO DE MARÇO.

ASSEPE
 Nos dias  19 e 20 de 
abril/17, a Associação Civil de 
Assistência à Saúde dos Servido‐
res do Estado ‐ ASSEPE realiza 
eleição para eleger a nova Direto‐
ria ‐ triênio 2017/2020. Todos os 
associados em condições de votar 
e ser votado devem comparecer.
 A eleição é importante 
para o fortalecimento da par�ci‐
pação dos servidores no SASSEPE 
e a democra�zação dos serviços 
por ele prestados. Mais informa‐
ções: (81) 3032.2873



 A realização de uma GREVE 
POR TEMPO INDETERMINADO é 
sempre um grande desafio para qua‐
isquer categorias, seja no Setor Públi‐
co ou na Inicia�va Privada. Sem dúvi‐
da, greve no serviço Público sempre 
deixa interrogações para quem faz ou 
para quem sofre seus efeitos. Neste 
caso, a população que tem seus servi‐
ços e atendimentos suspensos.
 GREVE é um instrumento 
sério. Nenhum servidor paralisa suas 
a�vidades por que quer brincar com a 
sociedade. Uma GREVE ocorre quan‐
do quem deveria estabelecer uma 
negociação com representantes do 
Sindicato da categoria, não o faz, ou 
ainda pior, recebe a pauta de reivindi‐
cações e não abre o diálogo com este 
setor, NEGANDO O PRINCÍPIO DA 
DEMOCRACIA.
 Dessa forma, u�lizando deste 
precioso e inconfundível instrumento 
de luta, os servidores das Autarquias, 
Fundações e Secretarias da base do 
SINDSERPE, deram uma lição e uma 
demonstração de força, unidade e 
resistência nos momentos preparató‐
rios, com paralisações de 24h, 48h e 
72h, além dos dezesseis dias de greve 
que ocorreu entre 28 de novem‐
bro/16 e 12 de Dezembro/16. A greve 
foi encerrada no dia 13 de Dezem‐
bro/16, em Assembleia Geral da cate‐
goria, a par�r de acordo formal, assi‐
nado pela Secretaria de Administra‐
ção – SAD, que estabeleceu a retoma‐

da das negociações dos itens da pauta 
sem e com repercussão financeira, 
respec�vamente para os meses de 
janeiro/17 e fevereiro/17.

A luta con�nua
 No entanto, a luta con�nua. 
Sabemos que foi muito di�cil estabe‐
lecer tal acordo com a SAD, devido à 
intransigência do Governo e pelo tra‐
tamento discriminatório que vinha 
sendo dado ao SINDSERPE. Portanto, 
temos que con�nuar mobilizados com 
a mesma garra e disposição no ambi‐
ente de trabalho. Cumprimos a nossa 
parte no acordo e encerramos a Gre‐
ve. Agora cabe ao Governo cumprir a 
dele. Entrar numa Greve é fácil, porem 
sair dela com resultados é ainda mais 
di�cil. Evidentemente que cabe aos 
interlocutores da categoria, experiên‐
cia e muita habilidade negocial, além 
do poder de mobilização e par�cipa‐
ção da categoria.

Unidade e resistência
 Entramos no ano de 2017 
com duas reuniões em Janeiro. 
Porém, não foram conclusivas. Quere‐
mos alertar a categoria Estatutária 
q u e  e s t e  a n o,  T E M O S  Q U E 
CONCLUIR AVANÇANDO na nossa 
pauta antes da data base (1º de 
junho). Para isso, se for necessário 
pressionar novamente o Governo no 
cumprimento do acordo, vamos fazê‐
lo sem receio e com coragem de bus‐
car e exigir o que foi acertado em 
mesa de negociação.
 Na primeira reunião da mesa 
geral deste ano, que ocorreu no dia 10 
de Março, o Governo, através da fala 
do Secretario de Administração colo‐
cou que “o Estado vem enfrentando 
dificuldades financeiras, e que é 
necessário buscar o momento ade‐
quado para sentar e negociar e que 
algumas situações não poderiam ser 
resolvidas de forma tão rápidas”. O 
Sindicato deixou claro que a maioria 
da categoria que representa não tem 
majoração salarial e de bene�cios há 
mais de 700 dias e que o Governo 
precisa urgente estabelecer um calen‐
dário de reunião para construir as 
alterna�vas, caso contrário haverá um 
processo de “degradação salarial” em 
alguns setores do serviço público, 
forçando alguns servidores voltar a 
receber abono para completar o piso 
do salário mínimo.

E a luta con�nua... Cele�stas ‐ Resistência é a palavra de ordem
 O segmento Cele�sta, representado na nossa categoria pelos Empregados Públicos do Grande Recife 
Consórcio de Transporte – GRCT, ADDIPER e SUAPE também con�nuam na luta. Infelizmente, a falta de 
vontade polí�ca e intransigência do Governo, através da SAD, para com os acordos cole�vos 2015 e 2016 desses 
valorosos Empregados Públicos, levou o SINDSERPE a realizar diversas a�vidades de paralisações, assembleias, 
cafés da manhã e a�vidades externas na porta do Palácio do Governo e na SAD.

 O SINDSERPE, cumprindo o seu papel de 
negociador, apresentou em diversas reuniões de mesa 
negocial, alterna�vas para fechar os dois acordos que se 
encontram em aberto no GRCT Porém, a falta de 
habilidade do Governo nos levou a uma decisão 
acertada com a categoria e trilhamos os caminhos 
formais junto ao Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) no quesito de mediação.
 Contudo, ficou explícita a falta de vontade do 
governo em resolver tal pendência com os Empregados 
do GRCT. Quando convocadas, a SAD e a SEFAZ não 
compareceram. Dessa forma não houve alterna�va, a 
não ser percorrer a Procuradoria Do Trabalho do Minis‐
tério Público Federal e, em seguida, buscar no Dissídio 
Cole�vo na Jus�ça do Trabalho a reposição da inflação 
dos anos de 2015 e 2016.
 No úl�mo dia 02 de março, a categoria cansada 
de esperar mais de 700 dias, sob a coordenação do 
SINDSERPE, deliberou por uma greve por tempo 
indeterminado, sendo unicamente da responsabilidade 
do Governo de Pernambuco. Mesmo assim, o 
SINDSERPE sempre vai apostar no poder do diálogo 
para a resolução de conflitos existentes entre governo e 
servidores. 

GRCT SUAPE

 Nos acordos cole�vos de Suape e da ADDIPER, 
�vemos avanços diferenciados. Em SUAPE fechamos 
de forma habitual a pauta 2016. Porém, teremos uma 
batalha jurídica impetrada pelo SINDSERPE, em 
decorrência da não aplicação devida da revisão nas 
etapas do PLANO DE CARGOS, CARREIRA E 
SALÁRIOS – PCCS dos Empregados de SUAPE.
 E, mais uma vez, a falta de vontade polí�ca do 
Governo, através da direção dessa empresa irá gerar 
um passivo para o Estado de Pernambuco, com o 
desembolso financeiro a ser pago para a categoria de 
SUAPE, através de ação jurídica que será movida pelo 
SINDSERPE.

 Com o fechamento do acordo/2016 dos 
empregados da ADDIPER, finalmente conseguimos 
após uma luta de décadas, a implantação do Plano De 
Cargos, Carreira e Salários – PCCS e suas etapas para os 
Empregados Públicos. Tal instrumento garante um 
verdadeiro ajuste salarial, corrigindo distorções 
financeiras causadas na base do salário de empregados 
que tenham mesmo tempo e cargo na empresa, além 
de proporcionar um reconhecimento profissional nas 
suas etapas posteriores de enquadramento por 
�tulação e avaliação de desempenho.
 A negociação foi muito di�cil, mas, contamos 
com a experiência do SINDSERPE e com o apoio e o 
entendimento da categoria. A luta con�nua. Vamos nos 
mobilizar e pressionar para que verdadeiramente as 
negociações aconteçam.

AD DIPER
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