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Servidores demitidos durante governo 
Collor reivindicam retorno ao trabalho 
em audiência na Câmara dos Deputados

Servidores demitidos durante o governo Collor ti-
veram sua situação debatida, ontem, 10/05, em audiên-
cia na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço 
Público (CTAPS) da Câmara dos Deputados. Convocada 
pela deputada federal Érika Kokay, a audiência contou 
com presença da Condsef/Fenadsef, o Sindsep-DF, além 
de outras entidades e associações. 

Em 1994, uma lei anistiou servidores que tiveram 
demissão, mas também provocou situações de injustiça. 
De cerca de 40 mil que conquistaram o direito a anistia 
naquele período, apenas 10% conseguiram retornar 
ao serviço público e também enfrentam problemas que 
precisam ser discutidos. Mais de 120 mil foram demiti-
dos naquele período.

Aqueles que conquistaram direito de retornar es-
tão na CLT e pleiteiam a volta ao Regime Jurídico Único 
(RJU). As diferenças salariais também são uma questão 
já que muitos recebem salários que chegam a 1/3 do 
valor referente a cargos que exigem suas funções e 
atribuições. Os 90% anistiados, mas que não consegui-
ram retornar; reivindicam a reabertura de prazo para 
regresso ao serviço público já que argumentam que em 
1994 houve um prazo de apenas 60 dias para pleitear 
anistia e muitos sequer tiveram acesso a essa informa-
ção à época.

A deputada Erika Kokay sugeriu que fossem encami-
nhados ofícios ao Ministério do Planejamento e AGU 
solicitando a abertura de uma mesa de negociações 
específica para tratar essas questões. Além da reaber-
tura do prazo para anistia, da equiparação salarial e 
retorno ao RJU dos servidores anistiados, o objetivo é 
buscar garantias para que esses servidores tenham re-
conhecidos seus direitos também para fins de aposenta-
doria e os demais assegurados pela Lei 8.112.

A Condsef/Fenadsef também vai encaminhar ofício 
reforçando a pauta específica aprovada pela categoria 
em encontro setorial que aconteceu no último dia 3, 
em Brasília. A expectativa é de que com a mediação da 
CTASP, na Câmara dos Deputados, se alcance a reaber-
tura do diálogo em busca de avanços nesse tema ga-
rantindo justiça a todos os demitidos e anistiados do 
governo Collor.

Escrito por www.condsef.org.br

Três climas realiza assembleias e elege 
delegados (as) do 12º Congresso
A Delegacia Sindical dos Três Climas 

(DESTREC) realizou assembleias durante toda 
a semana e elegeu 10 delegados (as) para o 12 
Congresso do Sintsef/CE que vai acontecer 
entre os dias 19 e 21 de outubro de 2018, no 
Hotel Parque das Fontes, em Beberibe. 

Já escolheram seus representantes: 
Paraipaba (09/05 - 2 ativos e 1 aposentado);  

Pentecoste (10/05 - 1 ativo da Gerência 
do DNOCS e mais 3 
aposentados e 2 ativos) e 
Itapajé (1 ativo).

Para saber sobre 
as assembleias no seu 
órgão ou região,  basta 
procurar informações 
com os delegados de 
base, os dirigentes do 
Sindicato, 
na sede 
do Sintsef 
e/ou da 
delegacia 
sindical.

Domingo  - 13/05 - é dia das mães!
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