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ASSEMBLEIA NO INPI APONTA RUMOS DA 

LUTA EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO 

para a demissão. O agente pro-
pulsor desta política no governo 
Bolsonaro tem um nome, Paulo 
Guedes, cuja agenda ultraliberal 
visa a concentrar o gasto públi-
co em atividades que atendam 
ao mercado financeiro, ainda 
que para isso canibalize a má-
quina pública. 

O desmonte, porém, já seguia 
acelerado com Temer. As ativi-
dades das diversas áreas meio 
dos órgãos do governo federal 
estão sendo esvaziadas, com a 
perda de atribuições, cada vez 
mais centralizadas no MPOG, 
com auxilio de sistemas eletrô-
nicos que substituem a relação 
próxima entre servidores. A 
crescente centralização realiza-
da pelo MPOG tem o efeito 
deletério de estrangular o espa-
ço de negociação dentro dos 
órgãos, retirando o que sobrava 
de autonomia normativa das 
autarquias, fundações e minis-
térios, passam a apenas repetir 
o que lhes é imposto, sem con-
siderar as especificidades de 
cada local de trabalho. 

Na disputa entre o liberais clás-
sicos e os ultraliberais de Paulo 
Guedes, o empresariado, ou ao 
menos grande parte dele, se 
contenta em ser mero revende-
dor, assumindo um papel peri-
férico no capitalismo, de base 
exportadora de produtos pri-
mários, relegando o Brasil a 
crise e o povo ao desemprego e 
miséria, por gerar crescimento 
econômico sem a necessária 
distribuição da renda resultante 
deste mesmo crescimento en-
tre a população. 

Não é clara a natureza do INPI 
que esses setores ultraliberais 
precisam. Terceirizado? Auto-
matizado? Esvaziado? Este 

“novo” INPI poderia ter o sim-
ples papel de ratificar decisões 
de patentes estrangeiras, defe-
rir marcas sem exame de méri-
to aprofundado, assumindo 
uma natureza meramente car-
torial, pois, apesar de enfraque-
cido, ainda geraria direitos a 
serem garantidos em esfera 
judicial. 

Dentro deste cenário, o que 
resta para o INPI, em especial à 
luz da provável transferência 
do Instituto para ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia, MCTI, 
seria o de uma mudança de 
rumo, cujo resultado para os 
trabalhadores não é claro. O 
MCTI concentraria diversas 
carreiras com patamares salari-
ais semelhantes (Inmetro, INPI, 
C&T etc.), podendo indicar uma 
reunificação destas, com a cria-
ção de novos degraus de pro-
gressão, abaixo do atual pata-
mar, tornando, no futuro, a 
progressão mais longa. Tal pro-
vidência estaria em harmonia 
com o discurso tanto do gover-
no Temer, quanto do futuro 
Bolsonaro. 

O processo de pulverização de 
carreiras iniciado em FHC e 
ampliado por Lula, dividiu os 
servidores na busca de ganhos 
imediatos. O INPI e as demais 
carreiras oriundas de C&T são 
um exemplo disso, pois a alega-
da facilidade de negociação 
nunca se confirmou, pelo con-
trário, mesmo divididas eram 
tratadas como um único bloco 
pelo Ministério do Planejamen-
to. Agora, resta a dúvida se 
este movimento do novo go-
verno indica a reconstrução da 
antiga carreira de C&T ou nada 
mudará e ainda seguiremos 
separados. 

A assembleia foi coordenada 
por Raul B. Pedreira e Wladmir 
Batista de Lara, sendo informa-
do pelo Sindisep/RJ conta com 
uma sede na Rua das Marrecas, 
na qual, toda a quinta-feira a 
tarde, é realizado um plantão 
da assessoria jurídica. Estão 
sendo providenciados convê-
nios com associações e empre-
sas para fornecer vantagens e 
descontos aos associados. 

Dentro da ação política, o Sin-
disep/RJ participa do Fórum 
dos SPFs no Rio de Janeiro, do 
movimento Rio Contra a Refor-
ma da Previdência, do Fórum 
Estadual do Idoso, dentre ou-
tros movimentos, sempre em 
defesa dos servidores e traba-
lhadores em geral. 

A CONJUNTURA 
O governo que assume em 1 de 
janeiro gera várias certezas e 
incertezas quanto ao rumo do 
serviço público e do país. As 
certezas se traduzem em claros 
ataques aos servidores públicos 
civis do governo federal, com 
uma constante disputa entre a 
ala militar e a ala “liberal” (sob 
o aspecto econômico apenas), 
as incertezas concentram-se 
nos ditos e desditos, na falta de 
planejamento e no despreparo 
que o futuro governo deixa 
transparecer. 

O cenário que se coloca para 
nós é o da luta pela sobrevivên-
cia do serviço público, no qual o 
cenário “positivo” seria o do 
congelamento salarial, já esta-
belecido pela EC95 do Teto de 
Gastos, e o “negativo” seria a 
redução de gratificações, a 
suspensão de progressões, a 
extinção de carreiras e pressão 

O SINDISEP/RJ, Sindicato 

Intermunicipal dos Servidores 
Públicos Federais dos Municí-
pios do Rio de Janeiro, nasceu 
no final de 2017 como uma 
resposta de setores insatisfeitos 
com o imobilismo do movimen-
to sindical, a falta de ação polí-
tica e o desrespeito a princípios 
democráticos, ao cenário de 
falência política, no qual alguns 
ditas lideranças demonstravam 
mais preocupação com o fim do 
imposto sindical do que o com-
bate aos ataques aos serviço 
público. 

Podem se filiar ao SINDISEP/RJ, 
o servidor público ou o pensio-
nista deste sediado nos municí-
pios do Rio de Janeiro, Niterói, 
São Gonçalo, Duque de Caxias, 
Nova Iguaçu, Cabo Frio, Petró-
polis e Teresópolis. 

Sede: Rua das Marrecas, n.º 
39, sala 502, Centro, Rio de 
Janeiro - RJ, 20031-120, Brasil. 

Telefones: (21) 2544.1043 

Whatsapp: (21)9855.6.0262  

https://www.sindisep-rj.org.br 
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Realizada no último dia 13/dez, os servidores analisaram a conjuntura e as 

dificuldades que serão enfrentadas pelos trabalhadores nos próximos anos. 



PEC DO TETO DOS GASTOS 
Recentemente, com a PEC do Fim do 
Mundo para os serviços públicos, a 
EC95, nasceu mais um elemento de 
divisão dos servidores, dentro e fora dos 
órgãos e instituições. Assim, uma fatia 
cada vez mais minguada do orçamento 
público será destinada aos serviços pú-
blicos, reposta apenas pelo IPCA, deve 
dar contra do atendimento a população 
e as demandas salarias dos servidores. 

Isso não significa que a arrecadação será 
limitada, pelo contrário, todo o exce-
dente pode ser destinado a remunera-
ção da especulação financeira. Essa limi-
tação tende a fazer com que apenas 
algumas carreiras, historicamente favo-
recidas e politicamente fortes, tenham 
possibilidade de reposição de perdas 
inflacionárias ou mesmo ganhos reais, 
sem qualquer simetria para com os de-
mais servidores. 

O QUE FAZER? 
É indispensável fortalecer as instâncias 
de organização e debates internas, em 
especial a sindical, dotada de garantias 
próprias e indispensável ferramenta de 
diálogo com o lado patronal, rompendo 
com a lógica do diálogo individual que 
expõe os servidores e os torna vulnerá-
veis às mais diversas formas de pressão. 

O fortalecimento da ação sindical de-
manda a necessidade de elevar o grau 
de conscientização interna, em especial 
quantos aos direitos e garantias dos 
servidores, quanto externa, reiterando à 
sociedade a importância do serviço pú-
blico. Nesse sentido, é indispensável 
dialogar com setores ligados ao novo 
governo, mas especificamente com o 
MCTI, buscando atores ligados ao novo 
ministro ou a sua comissão de transição, 
para compreender seus planos e apre-
sentar o contrapondo dos servidores. 

Assim, reitera-se a natureza plural que a 
organização dos trabalhadores deve ter, 
baseada em organizações por local de 
trabalho, que atuem de forma estrutu-
rada em rede, cada uma delas focando 
em suas principais forças e reforçando 
as das demais células sindicais. 

A unidade para resistir ao cenário de 
adversidade é fundamental. Se a divisão 
já fragilizava o movimento nos governos 
Lula/Dilma, pior será em um governo 
claramente hostil aos sindicatos e asso-
ciações e que anuncia grandes ataques 
aos interesses dos servidores e trabalha-
dores privados. Portanto é necessidade 
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de fortalecer e criar uma convergência 
de atuação para explorar as fragilida-
des do novo governo e construir novos 
espaços de participação. 

DELIBERAÇÕES 
Ao final da assembleia, foram aprova-
das as seguintes deliberações: 

1. Eleição da Comissão Sindical Local, 
composta por Edgar Barros, Jorge 
Carlos Fernandes Campos, Marcelo 
Tredinnick e Wladmir Batista de Lara, 
para organizar o trabalho sindical 
como organização do local, de traba-
lho em conjunto com os diretores do 
Sindisep/RJ lotados no INPI, até a 
realização de nova assembleia em 
fevereiro ou março. 

2. A Comissão Sindical Local buscará 
outros setores da casa para construir 
a unidade em defesa do INPI, com 
pauta convergente; 

3. Solicitar a criação de um Fórum no 
site do Sindisep/RJ;* 

4. Melhorar a comunicação com o 
servidor por meios eletrônicos; 

5. Priorizar a criação de comunicados 
mais curtos e objetivos; 

6. Campanha de filiação com ida aos 
servidores nos seus setores, apresen-
tando os serviços do sindicato; 

7. Buscar diálogo com atores da área 
de Ciência e Tecnologia.  

*O fórum já havia sido criado e está em 
funcionamento no sítio do Sindisep/RJ. 

ORGANIZAÇÃO, LUTA E DIÁLOGO EM DEFESA DO INPI 

Sede do INPI , Rua Mayrink Veiga n.º9, fonte: internet 

NOTA DE REPÚDIO À FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO 

D O N O V O  C O N T R O L E  D E  P O N T O  D O  I N P I 

O Sindisep/RJ vem por meio dessa con-
denar a falta de transparência e de diálo-
go por parte da direção do INPI que mais 
uma vez toma decisões importantíssimas 
para o funcionamento do órgão sem 
qualquer debate com os servidores e o 
movimento organizado. 

A forma como os dirigentes reiterada-
mente agem demonstram inaceitável 
desapreço pelo corpo funcional, o qual é 
tratado como mera ferramenta descartá-
vel, obrigado a obedecer seus comandos, 
sendo considerado útil apenas, quando 
muito, para o alcance de metas e resulta-
dos. 

Ora, enquanto todas as normas que vi-
sam ao público externo são submetidas a 
amplo debate com a sociedade, por meio 
de consultas públicas abertas à manifes-
tação dos interessados, para as normas 
que afetam aos servidores de carreira do 
órgão, em contraste, resta apenas a sur-
presa e o estarrecimento, em especial 
por ser imposta às vésperas das festivida-
des de final do ano e da entrada do próxi-
mo governo, que pode mudar todo o 
quadro de gestores e a forma de opera-

ção dos órgãos públicos. 
Trata-se da velha e carcomida prática do 
“manda quem pode, obedece quem tem 
juízo”, da “diplomacia” da Blitzkrieg que 
tenta pegar a todos de forma despreveni-
da, com a finalidade de deixar sua marca 
como gerente, alinhado aos interesses e 
concepções do governo que se encerra, e 
também da sua evidente continuidade. 

Esperamos que esse triste rumo seja cor-
rigido prontamente, através do adiamen-
to da implementação do sistema de pon-
to, dando espaço e tempo razoáveis para 
o indispensável e respeitoso diálogo com 
os servidores de carreira do Instituto, que 
enfrentam (e, tudo indica, enfrentarão 
ainda mais) salários defasados, trânsito 
caótico, sobrecarga de trabalho, violência 
urbana, cobranças da sociedade, e tantos 
outros problemas da vida cotidiana, mas 
que nunca deixaram de defender o INPI e 
o serviço público contra os mais diversos 
ataques, e sempre se empenharam em 
contribuir para a boa reputação e para o 
sucesso da autarquia. 

Saudações sindicais, 
Sindisep/RJ 


