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Condsef/Fenadsef lança carta aos presidenciáveis
A Condsef/Fenadsef lançou esta
semana a plataforma dos servidores federais
aos candidatos à Presidência da República. A
ideia é ﬁrmar compromisso com eles para,
quem for eleito, se comprometer com a retomada do fortalecimento do serviço público e
das políticas sociais, valorização do funcionalismo e a melhoria de vida da população.
A Carta aos Presidenciáveis defende
itens como a revogação da EC 95/16 (20 anos
de arrocho no serviço público); ﬁm das privatizações; uma política salarial permanente
para os servidores federais com paridade
entre ativos, aposentados e pensionistas;
regulamentação da negociação coletiva;
discussão de reformas necessárias como a
tributária e política; e retirada de projetos no
Congresso Nacional que prejudicam os
trabalhadores e o serviço público.
É preciso ter atenção com as eleições.
Em levantamento feito pelo Sindsep-PE,
apenas cinco presidenciáveis (Lula, Guilherme Boulos, Ciro Gomes , João Vicente Goulart e
Vera Lúcia) se comprometem com a revo-

gação da EC 95/16. A maioria dos candidatos
exalta o mercado e defende o Estado mínimo,
numa forma ainda mais neoliberal do que a
que já está em curso.
Nos programas de Geraldo Alckmin,
Álvaro Dias, João Amoêdo e Henrique Meirelles, por exemplo, uma das prioridades é a
privatização. Para se ter uma ideia do risco de
eleger um presidente neoliberal, Álvaro Dias
diz com todas as letras que vai reduzir o tamanho do Estado e que “a iniciativa privada é a
origem do crescimento”. Já Amoêdo promete,
sem disfarce, privatizar todas as estatais.
Assim como a Condsef/Fenadsef, o
Sindsep-PE não abre mão de defender um
serviço público gratuito, universal e de qualidade. “Temos presenciado servidores públicos defendendo propostas e candidatos neoliberais. Isso é um contrasenso. O neoliberalismo representa a falência do serviço público,
o que signiﬁca também o ﬁm da função pública do servidor. Precisamos reﬂetir sobre essas questões”, destaca o coordenador geral
do Sindsep, José Carlos Oliveira.

