
Conjuntura política e o ataque neoliberal aos trabalhadores



Organização Sindical no Serviço 

Público

É livre a organização sindical dos trabalhadores públicos da 

administração direta e indireta de qualquer dos poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, podendo 

se organizar por órgão, por carreira, por ramo de atividade 

finalística ou por categoria profissional

Os sindicatos - ou em sua ausência a Federação ou a 

Confederação - são sujeitos da Negociação Coletiva.



Desafios atuais dos 

Trabalhadores(as) Públicos

❖ Regulamentação da Convenção 151 da OIT

Liberdade e autonomia sindical

Procedimentos para a negociação coletiva

Aplicação do Direito de Greve

❖ Luta pela ascensão funcional

PEC 34/07

PEC 257/95



Desafios atuais dos 

Trabalhadores(as) Públicos

 Processo Orçamentário

 LRF

 PEC 55

 Direito de Greve

 Ascensão funcional e PCC’s

 Controle do Inchaço da Máquina e Desvios

 Terceirizações (ONG’s, OS’s)

 Precarizações

 Assédio Moral

 Saúde do Trabalhador/CIPA

 Equilíbrio Previdênciário



O golpe de 2016 e os ataques de 

Temer

 Golpe midiático-jurídico-parlamentar

 Manipulação, espetacularização, criminalização do antiético.

 Ponte para o Futuro

 Retorno ao neoliberalismo

 Um Brasil que não cabe no orçamento : expressão da luta de 

classes

 Derrotada: classe trabalhadora



O golpe de 2016 e os ataques de 

Temer

 PEC 55

 Estabelece teto de gastos por 20 anos

 Correção pelo IPCA (menor índice)

 Duração por mais de um governo (roubo da soberania)

 Não se aplica às despesas financeiras (48% do Orçamento)

 Lei de Terceirização

 Atinge atividades fins

 Contratação por falsas cooperativas, OS’s e OSCIP’s

 Escapa dos direitos conquistados pelos servidores



O golpe de 2016 e os ataques de 

Temer

 REFORMA TRABALHISTA

 Quebra do sistema de proteção à relação exploratória entre 

empregado e empregador

 Enfraquecimento da Justiça do Trabalho e do Sistema sindical

 Ainda não passou no Senado

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA

 Ainda não passou na Câmara



O golpe de 2016 e os ataques de 

Temer

 Frente ampla pela democracia e contra o neoliberalismo e o 

capital rentista

 Divulgar em todos os pequenos aparelhos de reprodução 

ideológica que tivermos.

 Reproduzir a mesma informação diversas vezes.

 Criar condições para novas articulações para 2018, que retomem 

o diálogo com a classe trabalhadora e reestabeleçam a 

democracia.

 Criar ambiente de retomada de direitos.
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