TESE APRESENTADA

Tese Número: 0034020017
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Par cipante: 000000004 - BRÁULIO SANTIAGO CERQUEIRA
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Tipo: EIXO III - Polí ca e Organização Sindical
Assunto: Integração do UNACON Sindical com outras en dades dos servidores federais
Autor: 552.645.900-44 - RUDINEI MARQUES - UNACON

Introdução/Considerações/Abordagem sobre o tema
Atualmente há mais de 400 en dades representa vas de servidores públicos federais, sendo estes distribuídos em mais de
300 carreiras na Administração Pública Federal. Se a proliferação de carreiras e en dades fez sen do num momento de
criação e consolidação de vários órgãos do Governo Federal, por outro, do lado da gestão, diﬁculta o melhor
aproveitamento da força de trabalho e, do lado da organização sindical, pulveriza demais os interesses e diﬁculta a
acumulação de forças nos temas comuns relacionados ao trabalho no serviço público. Fóruns, federações, confederações e
centrais de trabalhadores também proliferaram no serviço público, por vezes suprindo as lacunas mencionadas, outras
vezes não.
De todo modo, está em curso a chamada reforma administra va do Governo Federal que não apenas tenta impor grandes
prejuízos aos servidores – ﬂexibilização da estabilidade, possibilidade de redução compulsória de jornada e salário, revisão
completa das progressões, ampliação de todo po de controle sobre a força de trabalho -, mas prevê expressiva redução
do número de carreiras.
Em concomitância aos processos descritos, a prevalência do individualismo sobre o associa vismo, a redução do número
de concursos, o envelhecimento da força de trabalho e a perspec va de congelamento nominal dos salários nos próximos
anos apontam para um cenário de restrição ﬁnanceira das en dades, independentemente de novos ataques da
Administração à organização sindical.

Proposta/Diretriz a ser deba da nos Grupos de Trabalho
Discu r poli camente com en dades representa vas de carreiras de Estado a oportunidade e conveniência da
integração/fusão dos respec vos sindicatos.
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