
“O CENÁRIO DA GREVE NACIONAL E AS 
NEGOCIAÇÕES COM O GOVERNO”

Salvador/APUB
15 de julho de 2015



“Um pouco da Conjuntura”

Greve 2012
Dia: 14 de maio de 2012.

Pautas de reivindicações:

1 – Reestruturação da carreira.

2 – Melhoria das condições de 
trabalho.



“O Braço Sindical do Governo no Movimento Docente”
Governo Federal assina acordo com o PROIFES







Conforme divulgado pelo Sindicato 
Nacional em dossiê de 2004, na 
iniciativa que conduziu à presente 
encenação, teve protagonismo o 
governo e um grupo de docentes 
que perdeu as eleições do ANDES-
SN naquele ano, de acordo com os 
documentos produzidos na reunião 
havida na ocasião entre aqueles 
docentes e os então Ministro da 
Educação, Tarso Genro, e 
Secretário Executivo do MEC, 
Fernando Haddad. É esse mesmo 
grupo de docentes que agora, à 
portas fechadas, pretende se 
legitimar na direção de um novo 
sindicato.



Brasil 2015
•Fim do ciclo de crescimento, com claros sinais de 
recessão à vista.

•Maiores problemas:
• Inflação persistente, endividamento e risco de aumento 

do desemprego.

• Toda crise implica um reaajuste da relação 
capital-trabalho e da ação do Estado.

• 2015 será o ano dos “ajustes fiscais”:
Direitos sociais adquiridos e assegurados na Constituição: Auxílio 
Doença, Seguro Desemprego, reajustes do Salário Mínimo, Pensão por 
Morte, Benefícios Previdenciários, todos eles, sem exceção, sofrerão 
duríssimos cortes, com o objetivo de incrementar o superávit primário 
(receitas menos despesas fiscais).



Congelamento da Folha de Pagamento
Gasto Pessoal/Receita Corrente Líquida (%)
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Fonte: STN/MF. A partir de MPOG. Boletim Estatístico de Pessoal no. 219 (Julho 
de 2014).

Limite legal (LRF)



6100 5700

2178

300
1200

2770
4035

Comparativo entre o que já foi pago e o estoque da dívida pública federal nos governos FHC, Lula e Dilma (em R$)

Pagamento da Dívida Estoque da Dívida

Fonte: SIAFI - STN/CCONT/GEINC. Banco Central e SIGA BRASIL - Senado Federal. Elaboração: ILAESE

Desde 
FHC, 
foram 

pagos R$ 
14 

trilhões 
em 19 

anos com 
a dívida 
pública.

Isso 
equivale a 

48 
Petrobrás

!
Ou 1,25 

PIB







Mateus (cobrador de 
impostos) 13:12: 
“A quem tem será 
dado, e este terá em 
grande quantidade. 
De quem não tem, 
até o que tem lhe 
será tirado.”



Lei 13135/2015(MP 664) e Lei 
13134/2015(MP 665)

• As novas regras que cortam o acesso dos trabalhadores ao seguro-
desemprego, abono salarial, auxílio doença e pensão por morte. 

• A medida representa uma Reforma da Previdência que vai retirar ainda mais 
direitos dos trabalhadores.

• Juntas, estas medidas vão afetar, sobretudo, o trabalhador mais jovem, que 
inicia no mercado de trabalho em serviços precarizados, temporários e com 
característica de alta rotatividade.

• Segundo dados do próprio governo, 74% dos que recorrem ao seguro-
desemprego são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. 

• Estudo feito pelo Dieese no último ano apontou que 55% dos trabalhadores no 
Brasil não chegam a completar nem um ano no mesmo emprego.

• Longe de combater a alta taxa de rotatividade no trabalho, com a medida, o 
governo retira os poucos direitos





Tabela de duração das pensões aos cônjuges, fixando como base a 
idade, e não a expectativa de vida dos pensionistas, fica da seguinte 
forma:
- 3 anos de pensão para cônjuges com menos de 21 anos de idade
- 6 anos de pensão para cônjuge com idade entre 21 e 26 anos
- 10 anos de pensão para cônjuge com idade e entre 27 e 29 anos
- 15 anos de pensão para cônjuge com idade entre 30 e 40 anos
- 20 anos de pensão para cônjuge entre 41 e 43 anos
- Pensão vitalícia para cônjuge com mais de 44 anos

Os cônjuges só 
poderão requerer 
pensão por morte do 
companheiro se o 
tempo de união 
estável ou casamento 
for de mais de dois 
anos e o segurado 
tiver contribuído para 
o INSS por, no 
mínimo, um ano e 
meio.

Blairo Maggi (PR-MT) - Sim José Medeiros (PPS-MT) - Sim





Mentiras (PL 
4330/PLC 30)

Verdades

Modernização Terceirização não é nada além do que a intermediação de mão-de-obra que já existia nos 
momentos iniciais da Revolução Industrial, e cujo reconhecimento da perversidade gerou, na 
perspectiva regulatória corretiva, a enunciação do princípio básico do Direito do Trabalho de que 
“o trabalho não deve ser considerado como simples mercadoria ou artigo de comércio” (Tratado 
de Versalhes, 1919), 

Preserva direitos 
trabalhistas

Ora, as pessoas e instituições que defendem a ampliação da terceirização com essa afirmação 
são exatamente as mesmas que até dias atrás se valiam dos argumentos retórica e 
historicamente construídos de que os direitos trabalhistas foram outorgados por Vargas sem que 
houvesse uma necessidade real para tanto, de que são excessivos e de que impedem o 
desenvolvimento econômico

Gera emprego O que se verificaria com a ampliação da terceirização seria apenas a transformação dos atuais 
empregos em subempregos, de modo, inclusive, a favorecer o processo de acumulação do 
capital e até da evasão de divisas, vez que o grande capital está sob domínio de empresas 
estrangeiras. Até dias atrás diziam que o trabalho não existe mais, que estávamos vivendo a 
sociedade do fim do trabalho, sendo que utilizavam essa retórica exatamente para dizer que 
quem possuía emprego era um privilegiado e que privilégios não se coadunam com direitos.

Terceirização não 
precariza

Dizer que a terceirização não precariza é tentar fazer todo mundo de idiota, afinal, a situação 
das condições de trabalho dos terceirizados na realidade brasileira tem sido, há mais de 20 
(vinte) anos, a de um elevadíssimo número de acidentes do trabalho, inclusive fatais; de 
trabalho em vários anos seguidos sem gozo de férias; de jornadas excessivas; de não 
recebimento de verbas rescisórias; de ausência de recolhimentos previdenciários e fundiários, 
sem falar do assédio provocado pela discriminação e, mais propriamente, pela invisibilidade.

Preocupação com 
o negócio 
principal

a grande empresa moderna, nos termos do projeto, é meramente um ente de gestão voltado a 
organizar as formas de exploração do trabalho, buscando fazer com que cada forma lhe gere 
lucro. O seu “negócio principal”, que pretende rentável, é, de fato, o comércio de gente (Ex Nike, 
Apple e a indústria calçadista)

Dupla garantia 
para os 
trabalhadores

o PL permite que a própria prestadora terceirize. Em suma, com a terceirização, o trabalhador 
não está duplamente garantido, mas verá multiplicar em várias vezes a sua dificuldade de fazer 
valer seus direitos, que, vale repetir, já serão reduzidos. Quanto mais o capital se organiza em 
relações intermediadas, mais o capital das prestadoras de serviço se fragiliza



Vem de todos os lados os que pavimentam os degraus que Eduardo Cunha usa 
para galgar postos mais elevados. Do segmento evangélico, das empresas do 
setor de mineração, planos de saúde, construção, telefonia, veículos tradicionais 
de comunicação. Até juízes federais são representados pelo deputado. Bancada 
BBB.
Os ataques: orgulho hétero, Maioridade Penal(segundo dados da Onu menos de 
1% dos homicídios são praticados por menores, 36% das vítimas são 
adolescentes), PL 4330, Aposentadoria compulsória do STF (passa para 75 anos), 
PEC 215 (retira do executivo a prerrogativa de demarcação de terras indígenas) e 
vem muito mais!!!





Marco da 
internet

Código de 
Mineração

Marco da 
internet

Código de 
Mineração



•Fragmentar a classe trabalhadora;

•dificultar a formação da consciência de classe;

•estimular a concorrência entre os trabalhadores;

•difundir com mais facilidade as estratégias de gestão baseadas em 
fixação de metas impossíveis de serem alcançadas e assediantes, 
detonadoras da auto-estima;

•incentivar práticas individualistas e, consequentemente, 
destrutivas da solidariedade;  

•inibir a capacidade de organização coletiva;

•minar o poder de resistência e de luta dos trabalhadores;

•aumentar a submissão (juridicamente apelidada de subordinação) 
do trabalhador;

•facilitar a mercantilização da mão-de-obra.

•Diminuir o risco do capital

Falando de forma mais clara da realidade
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 Detalhes que a nova carreira esconde: Anomia



 Detalhes que a nova carreira esconde: Anomia



Distorções da Carreira

A Retribuição por Titulação dos doutores não segue nenhum 
padrão lógico.

O caráter deliberado dessa quebra de isonomia se depreende do 
modo sistemático como a RT afunda na classe Adjunto, com estes 
pagando os salários do associados e titulares.



Titulares: 23 docentes (1,86%)
Associados: 176 docentes (14,24%)

Total:

1236 Docentes
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Variação:
Máximo 53,92%
Mínimo 28,29%
ANDES-SN 55% para todos

Percentual de DE mais uma anomia!!!

1. Este percentual não é mais especificado em uma regra como uma 
porcentagem do VB;

2. O percentual de doutor aumenta (sem regra linear) com os níveis, enquanto, 
que para as outras titulações diminui;

3. O percentual do mestre no início da carreira é maior que o do doutor;
4. Os professores adjuntos (a maioria) são os mais prejudicados em todas as 

titulações.

De 1987 até 1991 – 50%
De 1991 até 2008 – 55%



Não custa lembrar 
que os valores da Retribuição
por Titulação e percentual de DE, na 
proposta do governo, não
são definidos por fatores explícitos — estão
apenas embutidos nas tabelas .

Isso quer dizer que, 
no caso de qualquer reajuste linear 
eventualmente concedido ao conjunto dos 
servidores, não há nenhuma garantia de 
que para nós o reajuste incida sobre a RT 
— legalmente o reajuste pode incidir 
somente sobre o Vencimento Básico.

Quer dizer também 
que a RT pode ter seus valores facilmente 
alterados conforme a conveniência do 
governo — basta editar nova tabela.

Distorções da Carreira



Também não há nenhum fator constante entre os regimes de trabalho, e 
passar do regime de 20h para o de 40h não significará o dobrar do salário:

Distorções da Carreira



Os esforços do governo para garantir piso e teto sedutores, e contemplar segmentos estratégicos 
do professorado, levam-no sistematicamente a prejudicar outros segmentos menos prioritários. 

Uma lógica gerencial sem o menor respeito 
nem pelo trabalho dos professores, nem 
pela reivindicação de uma carreira bem 

estruturada.

Distorções da Carreira

Veja o que o regime de trabalho faz com a 
RT dos Mestres, relativa à dos doutores no 
mesmo regime de trabalho:



Reestruturação da carreira apresentada 
pelo ANDES-SN:

Situação PROPOSTA ANDES-SN:

1) Quantidade de níveis = 13 níveis.

2) Interstício para ascensão = 2 anos.

3) Critérios internos para ascensão = Média 
de 140 pontos. Obrigatoriedade de ministrar 
8 horas aula por semana e atuar em 
pesquisa ou extensão.

4) Qualificação é critério para ascender mais 
rápido na carreira.

5) Chegar ao nível 13 é uma consequência 
da carreira. Todos poderiam atingi-la.

DENOMINAÇÃO 
DO CARGO

NÍVEIS

PROFESSOR 
FEDERAL
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Proposta do Andes



Proposta do Andes

Reestruturação da carreira apresentada 
pelo ANDES-SN:

DENOMINAÇÃO 
DO CARGO

NÍVEIS

PROFESSOR 
FEDERAL
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Situação PROPOSTA (Continuação):

6) Tempo máximo para chegar ao topo da 
carreira 24 anos.

7) Salário base estabelecido pelo índice do 
DIEESE para o cargo do T-20, dobrando 
para o T-40 e acrescentando 50% para o 
DE.

8) Diferença máxima entre quem entra no 
primeiro nível e quem sai no último nível 
de 3 a 3 vezes e meia.

9)  Única linha no contra-cheque e paridade 
entre ativos e aposentados.



Quadro de equivalência do Magistério Superior
Situação atual Situação Nova
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Quadro de equivalência do Magistério do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico

Situação atual Situação Nova
Cargo Classe Nível Nível Carreira
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Comparação

Período
Salário 
mínimo 
nominal

Salário 
mínimo 

necessário
2015

abril
R$ 

788,00
R$ 3182,81

Dieese
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O que estamos deixando de receber!!!

















A Situação do  
Funcionalismo Federal 
no Contexto de Crise



Orçamento Federal

•Continua elevada a capacidade de arrecadação do 
governo federal:

• Receita corrente em 2012: R$ 1,13 bi

• Receita corrente em 2013: R$ 1,22 bi

• Receita corrente em 2014*: R$ 1,38 bi

• As dificuldades de financiamento público aparecem nos 
elos mais fracos: estados e municípios;

• A arrecadação só não é maior devido à política de 
isenção fiscal (Com esta desoneração, a Previdência 
deixou de receber R$ 16,5 bilhões em 2013).

Fonte: CGU. Portal Transparência. * Os valores de novembro e dezembro de 2014 são a média projetada dos meses anteriores 
de 2014.

Aumento de 
20,5% na 

arrecadação.



• Acordo de 2012: reajuste de 15,8% em três vezes, até 
março de 2015.

• Inflação de 2012-2014 (IPCA): 18,8%.
• Perda salarial: -3%

• Aumento da arrecadação entre 2012-2014: 20,5%
• Defasagem: -4,7%

Perdas salariais e orçamento

Março/12 Março/13 Junho/14

Crescimento 

nominal dos 

salários

2012-2014

Crescimento real 

dos salários 

2012-2014

Crescimento 

salário/recei

ta 2012-

2014
Remuneração 

média

carreiras 

selecionadas 

(SINDSEF-SP)

R$ 

1.811,23
R$ 1.847,75

R$ 

1.924,33
6,23% -11,6% -14,26%

Fonte: MPOG. Elaboração ILAESE.



Faixas Salariais (SPF civis, 2014)

Ativos Aposentados
Até R$ 2.000 3,5% 4%

R$ 2.001 – 5.500 44,5% 49%
R$ 5.501 – 7.500 14% 14,5%

R$ 7.501 – 13.000 25,5% 21%

Mais de R$ 

13.000

12,5% 11,5%

Fonte: MPOG. Boletim Estatístico de Pessoal no. 219 (Julho de 2014).



Congelamento da Folha de Pagamento
Gasto Pessoal/Receita Corrente Líquida (%)
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Fonte: STN/MF. A partir de MPOG. Boletim Estatístico de Pessoal no. 219 (Julho 
de 2014).

Limite legal (LRF)



Fonte: 
http://www.servidor.go
v.br/publicacao/boleti
m_estatistico/bol_est
atistico_13/Bol201_J
an2013.pdf - Pág 28

Congelamento da folha de pagamento



Emprego público em relação à 
população total

2000 2007

Brasil 5,1% 5,36%

FONTE: MATTOS, Fernando. Emprego Público no Brasil. IPEA. Texto para Discussão, no. 1582, Fevereiro de 2011, p. 63 e 67.



Inchaço do Estado brasileiro?
Emprego público em relação ao total de 
ocupados (em %)

2006

Dinamarca* 39,2

Suécia* 30,9

França** 24,9

Uruguai 16,3

Argentina 16,2

Portugal* 15,1

Estados Unidos* 14,8

Espanha* 14,3

Paraguai 13,4

Brasil 10,7

Chile 10,5

IPEA. Comunicado da Presidência no. 19. 29 de Março de 2009, p. 03-04. * refere-se à 2005. ** refere-se à 2000.



Nível de escolaridade dos servidores
(civis ativos do executivo, no ano de ingresso - 
2014)

Masculino Feminino

1º grau 7,5% 3,5%

2º grau 25% 22%

Superior 44% 49%

Especialização 4% 5,5%

Mestrado 8% 8,5%

Doutorado 11,5% 11%

Total Superior ou 
mais

67,5% 74%

Fonte: MPOG. Boletim Estatístico de Pessoal no. 219 (Julho de 2014).
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Pauta (eixos)

1. Politica salarial permanente com correção das distorções e reposição das perdas inflacionárias

2. Índice linear de 27,3%

3. Data-base 1 de maio

4. Direito de negociação coletiva (convenção 151 OIT)

5. Paridade Salarial entre ativos e aposentados

6. Retirada dos projetos do congresso nacional que atacam os direitos dos servidores;

7. Aprovação imediata dos projetos de interesse dos servidores

8. Isonomia salarial e de todos os benefícios entre os poderes. 

9. Anulação reforma da previdência realizada através da compra de votos dos parlamentares. 

10. Extinção do fator previdenciário

11. Incorporação de todas as gratificações produtivistas

12. Fim da terceirização que retira direito dos trabalhadores. 

13. Concurso público pelo RJU.

14. Combate a toda forma de privatização. 

15. Pela aprovação da PEC 555/06 que extingue a cobrança previdenciária dos aposentados

16. Pela aprovação do PL 4434 que recompõe as perdas salariais.

17. Regulamentação da jornada de trabalho para o máximo de 30 horas para o serviço público, sem redução salarial.

18. Pec 170/2012 – aprovação de aposentadoria integral por invalidez.

19. Liberação de dirigentes sindicais com ônus para o estado, sem prejuízo as promoções e progressões na carreira.

20. Pela revogação do FUNPRESP e da EBSERH



PROJETOS DE LEI QUE SÃO DE INTERESSE DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO 
FEDERAL E QUE PRECISAM SER APROVADOS:
 
*Política de valorização dos aposentados (tramita o PL 4434/2008, que recupera o valor das 
aposentadorias);
 
*Jornada de trabalho (PEC 231/1995 e PL 4653/1994);
 
*Fator previdenciário (3299/2008);
 
*Igualdade de gênero no trabalho (PL 6653/2009 e PLS 136/2011, entre outros);
 
*Trabalho escravo (PEC 57- A/1999);
 
*Demissão imotivada (MSG 59/2008);
 
*Regulamentação da Convenção 151 da OIT;
 
*Extinção da contribuição de inativos (PEC 555/2006);
 
*Assédio moral no serviço público (PLS 121/2009);
 
*Estabilidade do dirigente sindical (PL 6706/2009).





Mateus (cobrador de 
impostos) 13:12: 
“A quem tem será dado, 
e este terá em grande 
quantidade. De quem 
não tem, até o que tem 
lhe será tirado.”



• Formas da precarização do emprego público
• Aumento nominal dos salários, mas congelamento 

da folha de pagamento.

• Último acordo já acumulou perdas salariais de, no 
mínimo, 3%.

• Expansão da municipalização, terceirização e 
privatização.

• Precarização dos serviços públicos: “serviços pobres 
para os pobres”.

• Ajuste fiscal seletivo e permanente

Em resumo...




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Brasil 2015
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	A Situação do Funcionalismo Federal no Contexto de Crise
	Orçamento Federal
	Perdas salariais e orçamento
	Faixas Salariais (SPF civis, 2014)
	Slide 56
	Slide 57
	Emprego público em relação à população total
	Inchaço do Estado brasileiro?
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Em resumo...
	Slide 67

