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Fórum dos Servidores entrega
documento à presidenta Dilma
A PRESIDENTA Dilma Rousseff, que
disputa a reeleição, foi a primeira candidata a
receber o documento que o Fórum Nacional dos
Servidores Federais pretende entregar a todos os
presidenciáveis nas eleições de outubro próximo.
Dilma participou, na quinta‐feira passada, da Ple‐
nária Nacional da CUT, em São Paulo. No docu‐
mento, os servidores elencam os principais eixos
da pauta de reivindicação da categoria, que passa
pela regulamentação da negociação coletiva,
direito de greve, liberdade e organização sindical,
valorização do servidor, condições de trabalho e
investimento no serviço público.
«O governo federal tem todas as con‐
dições, inclusive política, para inovar na matéria
relativa à forma de gestão na administração
pública, de modo a deixar de vê‐la apenas como
uma despesa, passando a tratá‐la como instru‐
mento imprescindível para a adoção das políticas
do Estado», afirma o documento. «A adoção
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deste novo conceito, entretanto, impõe também
a utilização de salvaguardas que assegurem a
efetiva democratização das relações de trabalho
no setor público, que se passe a ver os servidores
como cidadãos dotados de deveres, mas também
de direitos», diz outro trecho.
Reivindicações como definição de data‐
base para 1º de maio, política salarial permanente
com correção das distorções, paridade entre
ativos, aposentados e pensionistas e política de
equiparação dos benefícios dos servidores dos
três poderes também constam no documento. A
lista de prioridades pede ainda a retirada de pro‐
jetos contrários aos interesses dos servidores que
tramitam no Congresso, realização de concursos,
fim das terceirizações e o apoio à aprovação de
projetos que resgatam direitos e fortalecem o
setor público. Até outubro, o mesmo documento
será entregue aos demais candidatos a presi‐
dente da República.
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