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É GREVE!
Servidores param em todo o Brasil e fazem 

caravana a Brasília pela abertura de negociação já

Os servidores públicos federais estão em GREVE desde o dia 2 de junho, num movimento que não 
tem data marcada para acabar. O funcionalismo público protesta contra a proposta do governo federal de 
reajuste salarial de 0,1% para este ano. Ainda no dia 2, representantes dos servidores públicos federais se 
reuniram com o ministro Paulo Bernardo (Planejamento). Não houve acordo entre as partes. O ministro 
disse que os reajustes serão dados dentro dos limites orçamentários. Os servidores reivindicam reposição 
salarial emergencial de 18% – correspondente às perdas acumuladas no governo Lula – e a recomposição 
das perdas salariais registradas na gestão de FHC. Os grevistas também reclamam da situação precária e 
condições de trabalho.

Os servidores federais em GREVE acamparam em Brasília de 20 a 23 de junho. No dia 18 de junho, 
às 21h, três ônibus saíram do SINTSEF/CE levando 120 grevistas para a Caravana. O acampamento 
organizado ao lado do Ministério do Planejamento pelos grevistas foi desmontado no final da noite 19/6, a 
pedido da Polícia Militar do Distrito Federal, por ordem da Casa Civil. A estrutura havia sido preparada para 
receber servidores que chegam de vários estados para a realização da Marcha Nacional. A polícia obrigou 
os manifestantes a retirarem tudo, senão iam passar o trator. Os manifestantes tiveram de acampar no 
estacionamento do estádio Mané Garrincha. 

Nos dias 20, 21 e 22 houve caminhadas na Esplanada, com atos em frente aos Ministérios - 
principalmente o MPOG - e no Palácio do Planalto. No dia 22, quando da Marcha, a passeata e o ato 
reuniram mais de 10 mil servidores. A caravana foi organizada pela Confederação dos Trabalhadores do 
Serviço Público Federal (CONDSEF) e a Coordenação Nacional de Entidades dos Servidores Públicos 
Federais (CNESF). 

No dia 23/6, houve nova reunião com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, responsável por 
conduzir as negociações com os grevistas. Trinta órgãos públicos já foram afetados pelo movimento. Mais 
de 75% dos servidores federais estão em greve no país. 

A intenção da categoria é forçar o governo a abrir negociações. O Governo tem o poder e as condições 
para atender as reivindicações. É inaceitável que, a cada audiência, nossas entidades representativas recebam 
sempre a mesma resposta: não há verbas. É público e notório que a questão não é falta de dinheiro, mas 
sim de prioridade, pois é sabido que somente em abril foram gastos R$ 16,3 bilhões com a dívida - uma 
política que fez o lucro dos bancos crescer em 52% somente no primeiro trimestre. Mais grave ainda é a 
utilização, pelos ministros, do Decreto nº1.480, de 1995, do ex-Presidente FHC, de constitucionalidade 
duvidosa, instituído tão somente para adotar o corte de ponto e cercear os servidores do exercício de seu 
direito de greve. 

Afora isso, estão se tornando rotina as infames tentativas de jogar a população contra os servidores... 
Não podemos aceitar isso! É hora de o governo ter responsabilidade e abrir a negociação, construindo 
novas relações com os servidores, corrigindo os rumos na administração da coisa pública.

 

Passeata percorreu todos os Ministérios em 
Brasília

Mulher exibe cartaz, dia 10/6, em protesto de 
servidores do Ministério da Agricultura por aumento 
salarial.

Ato em Fortaleza, dia 10/6, reuniu servidores de 
todos os órgãos na Praça do Ferreira.

Os servidores 
Públicos Federais, em 
manifestação em frente 
ao Palácio do Planalto, 
na caravana que levou 
10 mil servidores a 
Brasília.
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Quando o governo anterior assumiu, 
em 1995, os civis do Executivo que 
compõem o serviço público brasileiro 
contavam com uma relação de 55,26% 
de ativos para 44,74% de aposentados e 
pensionistas. O percentual comparativo 
atualmente reduziu-se abruptamente, 
pois há 45,97% de ativos para 54,03% 
de aposentados e pensionistas. Ou 
seja, deixou-se de contar com 630.763 
servidores ativos, quantidade que 
existia em 1995, para se passar a contar, 
em 2005, com 538.077 ativos, havendo 
assim, portanto, uma diminuição do 
conjunto dos trabalhadores ativos que 
atuam no serviço público brasileiro 
que corresponde ao setor dos civis do 
executivo.

Por outro lado, nota-se o crescimento 
ocorrido no que tange ao superávit 
primário frente ao PIB onde, em 1999, 
essa relação foi de 3,2% e em 2004 
saltou para 4,58%. Comportamento 
igualmente expressivo vem apresentando 
o comprometimento do governo com 
a questão dos juros que apresentou 
resultados comparativamente ao PIB 
bastante diferenciados a partir de 1999 
com picos nos anos de 1999 e 2002 e 
que nos últimos anos comprometeram 
mais de 7% do PIB. 

Enquanto isso, constata-se que os 
gastos com pessoal vêm apresentando 
resultados praticamente uniformes, na 
casa dos 5% do PIB, demonstrando 
que se o esforço fiscal tiver que ser 

GREVE: governo não dá reajuste digno 
porque não quer

intensificado, não é por conta das 
despesas com pessoal e encargos. 
Pelo contrário, já se verificou que há 
possibilidade, inclusive em termos 
legais, de maior destinação de recursos 
para as despesas com pessoal, pois os 
limites da LRF (Lei de Responsabilidade 
Fiscal) estão bem abaixo dos parâmetros 
estabelecidos. Basta, assim, que o 
governo estabeleça e também ponha em 
prática como uma de suas prioridades 
orçamentárias a valorização do serviço 
público.

Outro detalhe importantíssimo diz 
respeito ao desempenho da receita 
corrente que vem, sucessivamente, 
apresentando excelentes resultados. 
Segundo boletim do Tesouro Nacional, 
no quadrimestre que vai de janeiro a 
abril de 2005, o resultado do Tesouro 
foi 23,2% superior ao obtido em igual 
período de 2004. Associado à boa 
performance de arrecadação do imposto 
de renda, o aumento das transferências 
por conta dos royalties de petróleo e a 
repartição da CIDE resultaram em um 
aumento de 21,8% nas transferências 
para estados e municípios relativo ao 
primeiro quadrimestre de 2004.

Ainda quanto às receitas, segundo 
o relatório resumido da execução 
orçamentária do Governo Federal 
houve um crescimento de mais de 
R$ 22 bilhões em termos nominais 
no ano de 2005, o que representou 
uma elevação de 17% em relação ao 

quadrimestre anterior. Isso quer dizer 
que a arrecadação do governo superou o 
valor de R$ 157 bilhões no quadrimestre 
de janeiro a abril de 2005, enquanto no 
mesmo período do ano anterior o valor 
arrecadado foi de R$ 134,3 bilhões.

Desta forma, fica evidente que o 
governo não dá um reajuste digno para 
os servidores por um único motivo: não 
quer. Não quer porque tem medo de 
o FMI apertar o cinto. Tem medo de 
não pagar os banqueiros e o mensalão 
dos deputados. Tem medo de investir 
no serviço público digno, gratuito e de 
qualidade. Enfim, tem medo de mudar a 
realidade de nosso país. Quem foi que 
disse que a esperança venceu o medo?

A DIREÇÃO COLEGIADA

A GREVE no Ceará
QUADRO DE PARALISAÇÃO – No Ceará, continuam parados – total ou parcialmente – vários órgãos. A saber: AGU, Hospital 
de Maracanaú, DNOCS (Fortaleza, Tauá, Icó, Orós, Morada Nova), FUNASA (Fortaleza, Pacajus, Horizonte, Ocara, Chorozinho, 
Camocim, Tauá, Baturité, Crateús, Independência, Jaguaribe, Pereiro, Russas, Morada Nova, Quixeré, Palhano, Limoeiro do Norte, 
Juazeiro do Norte, Crato, Missão Velha, Brejo Santo, Sobral, Santa Quitéria, Ipu, Varjota, Pires Ferreira, Reriutaba, Iguatu, Icó e 
Mombaça), INCRA, FUNAI, IPHAN, SFA, Base Aérea, Colégio Militar de Fortaleza, Ministério da Fazenda (Fortaleza e no Cariri 
paralisação de 2 horas diárias), Procuradoria da Fazenda Nacional, INSS (Fortaleza, Camocim, Russas, Juazeiro do Norte, Crato, 
Brejo Santo e Campos Sales). Os servidores do DNIT estão em estado de GREVE. 

FIQUE ATENTO: O Comando de GREVE do SINTSEF/CE reúne-se todos os 
dias, às 16h, na sede do Sindicato.

• Definição de uma política salarial com correção das distorções e 
recomposição das perdas acumuladas de janeiro/1995 a dezembro/2004.

• 18% emergenciais, a título de antecipação da recomposição das 
perdas.

• Piso Salarial: salário mínimo do DIEESE (R$ 1.538,64 – em abril de 
2005).

• Diretrizes do Plano de Carreira.
• Paridade entre ativos, aposentados e pensionistas.
• Concurso Público.
• Reconstrução do Serviço Público.
• Reintegração imediata dos demitidos e anistiados (Lei nº 8878/94).

Principais reivindicações:

Pu
bl

ic
ad

a 
no

 jo
rn

al
 O

 D
IA

, e
m

 8
/6

/0
5

JUNHO 2005



EXPEDIENTE O Jornal do SINTSEF/CE é uma publicação mensal de responsabilidadeda Direção Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará. 
As matérias assinadas não refletem, nacessariamente, a opinião da entidade. Jornalista responsável: Demétrio Andrade – Mtb CE00974JP. Tiragem: 13 mil exemplares. Impressão e editoração: 
Expressão Gráfica (3253.2222). Rua 24 de Maio, 1201 – Centro – Fortaleza-CE. PABX: 254.4100 . CEP: 60.020-031. Site: www.sintsef-ce.org.br. E-mail: imprensa@sintsef-ce.org.br. DIREÇÃO 
COLEGIADA: Coordenação Geral: Luís Carlos Macêdo (FUNASA - CORE) e Eliseu Lima (CONAB - SUREG); Coordenação Jurídica: Ednir Lima (aposentado ex-SUDENE) e Lúcia Marques 
(FUNASA - Jaguaribe); Coordenação de Imprensa: Helano Furtado (FUNASA – Micro Maracanaú), João Batista (FUNASA - Sobral) e Asevedo Quirino (FUNASA - Crato); Coordenação de 
Formação Política: José de Assis (FUNASA - Micro de Maracanaú), Francisco Gomes (Min. de Fazenda) e Afonso Barbosa (FUNASA – Micro I – Secretaria Executiva Regional V); Coordenação 
de Finanças: Alfredo Moreira (Base Aérea) e Josemar Martins (CONAB - Crateús); Coordenação Cultural: Rômulo George (IBAMA - Superintendência) e Germano Moreira (DNOCS - Icó); 
Coordenação de Aposentados e Pensionistas: Geraldo Costa (aposentado DNOCS), Carlos Eugênio (FUNASA – Canindé) e Aírton Cardoso (DNIT -Fortaleza); Coordenação Administrativa: 
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Pereira (DRT). CONSELHO FISCAL: Fátima Girão (FUNASA - Micro Olavo Bilac), Francisco Chaves (INSS - Crato), José Ribamar (FUNASA - Centro de Zoonose - Conj. Ceará), José Pinheiro 
(FUNASA -Iguatu), José Amorim (Min. Da Agricultura), Maria de Fátima Ribeiro(DNOCS - Jaibaras) e Mauro Feliciano (Min. da Fazenda). SUPLENTES: Raimundo Cândido (CONAB – Juazeiro 
do Norte) e José Araújo (DNOCS -Amanari).
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Ato na Praça do Ferreira 
mobiliza servidores

Cerca de 1.000 servidores federais em GREVE 
realizaram, dia 10/6, uma manifestação unificada. A 
atividade tomou toda a manhã, iniciada com concentração 
da categoria na Praça Clóvis Bevilácqua (Faculdade de 
Direito da UFC). Depois, os grevistas saíram em passeata 
pelas principais ruas do Centro de Fortaleza, indo até a 
Praça do Ferreira, onde houve um ato político, com a 
presença de diversas lideranças sindicais. 

Além dos ativos, os aposentados e pensionistas 
filiados ao SINTSEF/CE estiveram no ato. Organizaram e 
participaram do evento a CUT e as entidades que fazem 
parte do Comando Unificado de GREVE dos Servidores 
Públicos Federais no Ceará, SINTSEF/CE e SINPRECE.

GREVE: um direito fundamental
A Constituição Federal de 1988 ele-

vou o direito de greve à categoria dos 
direitos fundamentais. Não há como se 
fazer distinção entre trabalhadores do 
setor privado e do setor público. As-
sim, o direito de greve de ambos deve 
ser exercido nos mesmos termos, isto 
é, com os mesmos direitos e limites. 
Portanto, enquanto não é editada a “lei 
específica” de que trata o inciso VII, 
do art. 37 da Constituição Federal de 
1988, deve ser aplicada, por analogia, a 
Lei n° 7.783/89, que, na verdade, nada 
mais é do que uma lei específica sobre 
direito de greve. 

Esse é o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) que aponta 
que o direito de greve dos servidores 

públicos civis pode ser exercido ampla-
mente mesmo enquanto não for editada 
a lei específica de que trata o inciso VII 
do art. 37 da Carta Magna. Tratando-se 
de direito fundamental do trabalhador, 
mesmo aqueles servidores ainda não es-
táveis, submetidos ao chamado “estágio 
probatório”, têm direito de greve nos 
mesmos termos dos servidores está-
veis. Não há como ser aplicada pena de 
demissão a tais servidores, uma vez que 
tal pena só pode ser imposta quando o 
servidor comete alguma das irregulari-
dades estabelecidas no art. 132 da Lei 
n.° 8.112/90, não constituindo, a partici-
pação em greve, uma delas. 

Assim, a única maneira de caracteri-
zar a greve como ato passível de demis-

são seria entendê-la como “falta grave”, 
cuja pena é a demissão. Entretanto, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) há mui-
to já editou súmula no sentido de que 
“a simples adesão à greve não constitui 
falta grave” (STF, Súmula 316). 

Importa salientar que eventual pena 
de demissão imposta a tais servidores só 
poderá ser aplicada após o regular pro-
cesso administrativo no qual seja asse-
gurado o contraditório e a ampla defesa 
(CF, art. 5°, LV) e os recursos a ela ine-
rentes, sob pena de considerar-se nula 
de pleno direito tal penalidade. 

Assim, não há fundamento jurídico 
que impeça ou ameace o exercício do 
direito de greve dos servidores públicos 
civis estáveis e não estáveis.

Seminário preparou a categoria para a GREVE
 O SINTSEF/CE realizou, 
dia 1º/6, o Seminário Estadual sobre 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS), de 8h às 18h, na Casa de Retiro 
N. S. de Fátima (Av. Alberto Craveiro, 
2222 – Castelão). O evento, aberto a 
todos os servidores públicos federais, 
recebeu cerca de 300 inscritos. O 
objetivo foi discutir as diretrizes de 
PCCS e elaborar uma estratégia 

conjunta para reivindicarmos uma 
proposta que atenda aos interesses 
dos servidores. O Seminário contou 
com a participação de Eduardo Alves, 
assessor da CONDSEF. Participaram 
servidores da FUNASA, CONAB, SFA, 
IBAMA, Ministério da Fazenda, Base 
Aérea, Exército, Marinha, INCRA, 
DNOCS, AGU, HGF, MPOG, IPHAN 
e INSS. Evento reuniu 133 servidores

JUNHO 2005
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A GREVE em fatos & fotos
A GREVE dos servidores federais começou forte no Ceará. A FUNASA 

e o INCRA paralisaram as atividades por tempo indeterminado logo no 
dia 2/6. Na Coordenação Regional da FUNASA e nos demais locais de 
trabalho do órgão em Fortaleza – como no setor de transportes, na 
Av. Francisco Sá –, também foi dado início à paralisação, inclusive com 
piquete na entrada. As 1.189 agências do INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) em todo o país fecharam as portas. No DNOCS, uma 
assembléia também parou os trabalhos naquela repartição.

Servidores do DNOCS entraram na GREVE também logo no primeiro 
dia e realizam atos significativos. No dia 7/6, os grevistas do DNOCS 
fizeram um ato que reuniu dezenas de servidores e moradores de áreas 
irrigadas pelo órgão.

No dia 7/6, os grevistas foram até o aeroporto Pinto Martins, pela 
manhã, “recepcionar” o ministro da saúde, Humberto Costa, e os 
parlamentares presentes, solicitando a intervenção dos mesmos junto 
ao governo, tentando abrir um canal de negociação. Em Fortaleza para 
uma atividade da Prefeitura, o ministro chegou a receber – sob protestos 
– uma comissão de grevistas.

No dia 10/6, em Juazeiro, na Praça da Prefeitura, às 16h, houve 
ato unificado com os federais em GREVE, Polícia Civil e servidores 
municipais. No dia 13/6, novo ato unificado dos servidores em GREVE na 
Praça Siqueira Campos, no Crato, a partir das 8h, consolidou a GREVE 
na região. A Delegacia Sindical do Cariri decidiu que durante a GREVE 
o alojamento será reservado exclusivamente para os servidores que 
aderirem ao movimento.

No dia 13/6, uma passeata saiu da Coordenação Regional da FUNASA, 
às 10h, indo até o prédio do Ministério da Fazenda e, de lá, para a praça 
do Cristo Rei, em frente ao Colégio Militar, onde ocorreu um ato com 
servidores dos três órgãos.

Os servidores da Base Aérea de Fortaleza, em GREVE, realizaram 
manifestação em frente ao órgão nos dias 14, 15 e 16 de junho, pela 
manhã, parando a Av. Borges de Melo.

No dia 17/6, pela manhã, uma grande manifestação em frente ao 
INCRA, paralisou por mais de duas horas o trânsito na avenida José Bastos. 
Cerca de 500 manifestantes, entre servidores federais de vários órgãos 
em GREVE e integrantes do Movimento dos Sem Terra participaram da 
ação, coordenada conjuntamente pelo SINTSEF/CE e pelo MST.

Nesta data, os servidores da FUNASA foram obrigados, pela Polícia 
Federal, a desfazer o piquete, numa clara demonstração de autoritarismo. 
A categoria realizou depois, dia 23/6, o Forró da GREVE, mantendo a 
mobilização. No dia 24/6, foi realizada panfletagem, com distribuição de 
carta à população no cruzamento das avenidas Santos Dumont com Br. 
de Studart.

No dia 20/6, foi a vez dos servidores em GREVE deslocarem-
se até a Superintendência Federal de Agricultura (SFA), na Av. dos 
Expedicionários. Nesta data, entraram na GREVE também os servidores 
da AGU e do Hospital de Maracanaú. Neste último local, no dia 27/6, os 
grevistas realizaram nova manifestação.

Servidores do PCC do Ministério da Fazenda em 
GREVE desde o dia 2/6

Assembléia dos servidores da DFA, dia 9/6

Servidores da FUNASA fizeram piquete na 
Coordenação Regional

Grevistas na quadra de esportes da Regional 
IV, na Parangaba, para forçar audiência com 
Ministro da Saúde

Servidores do Cariri em GREVE em ato na 
Praça

Servidores do CMF em ato na praça do Cristo 
Rei, dia 8/6

Servidores da BAFZ, em ato dia 15/6

Manifestação no DNOCS no dia 2/6
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Cerca de quatro horas. Esse foi o 
tempo que durou a reunião entre governo 
e servidores públicos federais, dia 23/6, no 
Ministério do Planejamento (MPOG). As 
negociações não avançaram. 

O ministro do Planejamento, Paulo 
Bernardo, recebeu em audiência a CUT e as 
entidades nacionais dos servidores na Mesa 
Nacional de Negociação Permanente. Na 
abertura da reunião, Paulo Bernardo decla-
rou ter total disposição para negociar, mas 
adiantou que qualquer impacto financeiro 
nas negociações incidirá apenas sobre o 
orçamento de 2006. Disse também que 
é favorável às duas emendas apresentadas à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias que, se aprovadas, per-
mitirão a concessão de reajuste para os servidores 
em 2006. 

A seguir, o ministro retirou-se da audiência, 
deixando-a sob o comando do secretário de Recursos 
Humanos do MPOG, Sérgio Mendonça. Quanto aos 
planos de carreira e às gratificações emergenciais, 
que constam das pautas específicas de vários setores, 
o Governo afirmou que toda proposta que envolva 
incremento salarial será negociada entre o órgão de 
origem e o MPOG. 

A bancada dos servidores pediu a revogação do 
corte de ponto e o desconto dos salários dos servi-
dores em greve. Em contrapartida, Sérgio Mendonça 
pediu a suspensão da greve. Segundo a CONDSEF 
e a FENASPS, a greve continua. Os mais de 3.000 

manifestantes que estavam em vigília no local, desde 
o início da tarde de ontem (23/6), às 14h30, saíram 
revoltados com o resultado da reunião. 

O ministro Paulo Bernardo concordou em 
receber os sindicalistas novamente dia 29/6. Até lá 
os servidores esperam intensificar o movimento gre-
vista. O governo não apresentou nenhuma proposta. 
Nenhuma saída. Nenhuma esperança. Somente a 
ladainha de que “não tem recursos financeiros” para 
melhorar nossos salários.

PLENÁRIA NACIONAL 

No dia 25/6, às 9h, houve uma Plenária entre 
os servidores públicos da base da CONDSEF que, 
sozinha, representa 70% do universo de servido-
res públicos federais de todo o Brasil, lotados no 
Executivo. Na Plenária os servidores definiram novas 
estratégias para a greve.

GREVE continua!
Governo não negocia e servidores 
mantêm movimento

Servidores acampados no estacionamento do Estádio Mané Garrincha, em 
Brasília

Marcha a Brasília, quando do ato no Palácio do Planalto, dia 22/06.

Sintsef-CE levou 120 servidores na caravana a Brasília.
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O Ministro da Saúde, Humberto Costa, 
recebeu, dia 23.06, uma comissão de servidores em 
greve do Ministério da Saúde e Funasa, para tratar da 
pauta emergencial da categoria. O ministro debateu 
cada uma das seis reivindicações:

1- Lotação dos Servidores da Funasa que, 
nos municípios, estão suburdinados aos prefeitos 
e, no DF, ao governador – O ministro solicitou a 
criação de uma Comissão Paritária dos servidores 
e do MS, que fica responsável por estudar, entre 
outros assuntos, uma saída para a MP 231, que veda 
a redistribuição dos servidores no âmbito do MS;

2- Transformação da Indenização de 
Campo em Gratificação de Controle de 

Endemias – O ministro informou que aguarda a anuência do MPOG para apresentar uma proposta;

3- Saúde do Trabalhador - No dia 29.06, iniciam-se os exames médicos nos estados do Pará, Maranhão, 
Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Para dar continuidade aos exames nos demais estados, Humberto Costa disse 
depender da liberação de verbas;

4- Redução da Carga Horária para 30 horas semanais – O ministro 
disse que a implantação depende de um estudo do Grupo de Trabalho e do 
estabelecimento de um Pacto de Gestão com governadores e prefeitos;

5- Extensão de 47,11% aos servidores da Saúde e Funasa – Costa 
é favorável a concessão do reajuste e está viabilizando reunião com os titulares 
das pastas do Planejamento, Previdência e Trabalho para apresentar uma 
proposta;

6- Plano de Carreira da Saúde – O ministro declarou que tem total 
interesse em discutir a questão e que espera que a Comissão Temática retome 
os seus trabalhos imediatamente.

Ministro da Justiça ignora 
servidores da FUNAI

Marcada para dia 23/6, às 11h45, a audiência da 
comissão de servidores em greve da FUNAI foi ignorada 
pelo ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos. Com 
o pretexto de atender a uma convocação do Palácio 
do Planalto, ele enviou à audiência dois assessores e o 
presidente da FUNAI, Mércio Pereira Gomes. Porém, 
nenhuma proposta foi apresentada. 

Os servidores foram informados apenas que 
Thomaz Bastos é contra a formação de uma Mesa Setorial 
no MJ e que existe a possibilidade dês e se reunir com 
o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, dia 28/6, 
para tratar do Plano de Carreira Indigenista. O Governo 
ainda teve a ousadia de pedir ao Comando de Greve para 
desbloquear as entradas da FUNAI.

Ministro da Saúde recebe servidores e 
discute pauta específica 

Proposta gratificação para 
servidores da Cultura

 O Comando de Greve dos servidores da Cultura 
foi recebido dia 22.06, em reunião informal, pelos 
representantes do MPOG, Sérgio Mendonça e Wladimir 
Nepomuceno. Foi debatida a proposta de criar uma 
Gratificação Especial para os servidores do MinC de todo 
o país. A gratificação seria incorporada ao salário a partir 
de janeiro de 2006, prazo que pode ser antecipado se 
houver sobra no orçamento. 

O Comando vai aguardar a manifestação das 
bases em relação à proposta apresentada. No dia 28, 
o Comando Nacional de Greve da Cultura e a Condsef 
voltam a se reunir com os representantes do MPOG, desta 
vez em uma mesa de negociação oficial.

Servidores acampados no estacionamento do Estádio Mané Garrincha, em 
Brasília

Seguranças do governo federal impedem mulheres de 
militares de invadir a cerimônia de aniversário de 140 
anos da Batalha de Riachuelo, em Brasília, dia 10/6.

4

JUNHO 2005


