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RESUMO 

Este trabalho aborda a construção do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Santa Bárbara (SINSSB). Como o sindicato reivindicava as pautas da categoria frente 

ao executivo local e de que forma a dinâmica das relações entre a diretoria do 

organismo sindical e a prefeitura se desenvolviam; outro elemento trabalhado foi de que 

maneira o sindicato se organizou em um contexto de descenso das lutas sindicais no 

Brasil, com a emergência do projeto neoliberal a partir do governo Collor; De que 

forma o Partido dos Trabalhadores e seus militantes de Feira de Santana e Santa Bárbara 

contribuíram e/ou influenciaram na organização da luta sindical e o que motivou 

lideranças sindicais à se filiarem ao PT local, fazendo parte da sua reativação em 1995 e 

disputando o pleito municipal de 1996. 

Palavras-Chave: Organização sindical, Partido dos Trabalhadores e projeto neoliberal. 
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ABSTRACT 

  

This work focuses on the development of the Union of Municipal Public Employees of 
Santa Barbara ( SINSSB ) . How the union claimed the guidelines of the local executive 
category front and how the dynamics of the relationship between the board of the trade 
union body and the city were developed ; other worked element was how the union was 
organized in a decrease of the context of union struggles in Brazil , with the emergence 
of the neoliberal project from Collor government; How Workers' Party (PT) and its 
militants of Feira de Santana and Santa Barbara contributed and / or influence the 
organization of trade union struggle and what prompted union leaders to affiliate to the 
local PT , as part of its reactivation in 1995 and fighting for municipal elections 1996. 

  

Keywords : Trade Union Organization , Workers' Party and Neo-liberal Project . 
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Introdução. 

Primeiramente, ressalta-se que o objeto pesquisado se constitui como o primeiro 

trabalho historiográfico sobre organização sindical e partidária no município de Santa 

Bárbara. Portanto, essa novidade trouxe uma relevância científica e social, pois 

contribuirá para a compreensão de um período histórico importante que precisava ser 

reconstruído através do estudo das fontes (atas das reuniões sindicais e depoimentos de 

sindicalistas e líderes partidários), com o intuito de fazer a geração que de alguma 

maneira viveu o período (assistindo ou atuando de forma ativa) rememorarem e para 

que as gerações atuais e futuras conheçam um pouco da história política do município. 

As fontes utilizadas para a construção deste trabalho são compostas pelas atas de 

reuniões de direção do sindicato, atas de assembleias gerais de filiados (período que 

corresponde aos anos 1990 à 1996), atas das reuniões ordinárias da Câmara Municipal 

de Vereadores e depoimentos de líderes petistas (feirenses e barbarenses) e sindicalistas. 

Este conjunto de fontes; serviu para elucidar as problemáticas levantadas a respeito do 

objeto. 

O referido trabalho é composto por dois capítulos, que através de seus diversos 

tópicos, buscaram resolver os questionamentos levantados. 

No primeiro capítulo encontraremos uma parte da trajetória do PT local, como o 

organismo partidário foi constituído e qual sua participação na fundação e organização 

do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa Bárbara; a criação da 

Comissão Pré-Sindical, que foi responsável por aglutinar o funcionalismo público em 

torno da ideia de fundar o SINSSB e cumpriu ainda com a função de unir militantes 

petistas e sindicalistas; veremos como se deu a fundação do sindicato em julho de 1990. 

No segundo capítulo encontraremos o processo que culminou com a deflagração 

do movimento grevista de 1991; as pautas reivindicadas pelo sindicato frente à gestão 

municipal; a dinâmica das relações entre o SINSSB e a prefeitura (momentos de 

enfrentamento e tensão, momentos de negociação e diálogo); contextos político-

econômicos em que o sindicato estava inserido; filiação de lideranças sindicais ao 

Partido dos Trabalhadores, a reativação da Comissão Provisória Municipal , em 1995 e 
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a disputa das eleições municipais no ano seguinte (que contou com a participação de 

lideranças sindicais no pleito). 

O trabalho monográfico traz uma parte significativa da história política do 

município de Santa Bárbara, reconstruindo momentos de conflitos entre os 

trabalhadores do serviço público e o patronato. 

A metodologia utilizada consiste em fazer cruzamentos entre os depoimentos e 

as atas, com o intuito de conseguir com que se complementem e possam em conjunto 

sustentar as argumentações levantadas. As bibliografias utilizadas serviram como 

instrumentos de consolidação das informações trazidas pelas fontes primárias. 
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I Capítulo: A Comissão Pré-Sindical e a influência do PT na gênese 
sindical. 

 

 Elementos iniciais. 

Este capítulo analisa o processo de formação do Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Santa Bárbara1 (SINSSB). Contamos com dois elementos para a 

compreensão da temática, são os seguintes: a trajetória do Partido dos Trabalhadores no 

município, suas ligações com o PT feirense e de que maneira o organismo partidário 

contribuiu para a formação do Sindicato; o outro elemento é a Comissão Pré-Sindical, 

que segundo os registros das entrevistas contou com a significativa contribuição de 

militantes do PT de Santa Bárbara e Feira de Santana. Portanto, este capítulo tem a 

função de demonstrar ao leitor como foi construído o SINSSB. E ainda analisar como o 

sindicato foi criado em contexto de arrefecimento das lutas sociais no Brasil. 

Devido à grande relevância do Partido dos Trabalhadores no processo de 

idealização e fundação do sindicato em Santa Bárbara, é necessário abordar nestes 

elementos iniciais a formação do partido em nível local e qual a sua configuração social, 

isto é, quais segmentos atuaram na formação e condução do organismo partidário. 

Ainda é preciso expor de que forma o PT barbarense estava conectado com o Diretório 

Municipal de Feira de Santana, pois de acordo com o relato de militantes do partido e 

do sindicato, as lideranças do PT feirense e de outros organismos sindicais da referida 

cidade deram suporte à criação do SINSSB. 

Igor Gomes dos Santos em seu artigo aborda a composição do Partido dos 

Trabalhadores para além do ABCD2 paulista e do segmento operário. Segundo Santos: 

 

Quem tentar procurar operários no PT do Pará certamente se decepcionará- 
ou não- , pois irá se defrontar com a construção do partido através das lutas 

                                                           
1 O município de Santa Bárbara está localizado na região nordeste do Estado da Bahia, sua área urbana 
fica às margens da BR 116 Norte, distante da Capital baiana, Salvador, por 141 km. Santa Bárbara foi 
emancipada politicamente em 14/12/1961, anteriormente era o maior distrito do município de Feira de 
Santana, 33 km separam os dois municípios atualmente. A base econômica do município é constituída de 
agricultura, pecuária e comércio.  
2Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Centro industrial paulista, local 
onde iniciaram as campanhas por reajustes salariais reivindicados pelo operariado. E conhecido por ser o 
espaço geográfico do nascedouro do Sindicalismo “Autêntico”. 
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dos camponeses, seringueiros, índios além de uma forte participação de 
aparelhos privados da sociedade civil como a FASE (Federação de Órgãos 
para a Assistência Social e Educacional), IPAR (Instituto de Pastoral 
Regional) onde militavam vários sujeitos vinculados a organizações 
clandestinas, principalmente Maoístas. No Acre, sociedade altamente rural, o 
PT local foi o primeiro nacionalmente a ficar legal na justiça eleitoral devido 
a um forte trabalho de padres e freiras. Em Feira de Santana operário mesmo 
somente Seu Arnaldo, Ferroviário, e Ovídio Gonçalves, de resto, muitos 
estudantes universitários, alguns profissionais liberais e muitas organizações 
clandestinas. Isso só para citar alguns casos “anômalos” que contrariam o 
modelo. 3 

 

A citação acima traz a diversidade formadora do Partido dos Trabalhadores, pois 

a idéia do “Mito fundador do PT” generalizava a experiência de criação do PT paulista 

para os demais núcleos no restante do país. Ao trazer as outras configurações da gênese 

partidária o autor pode incluir a realidade feirense que não dispunha de um segmento 

operário expressivo, mas como o Acre e o Pará contribuíram para a formação do partido 

com uma diversidade de segmentos sociais. 

 O trecho da entrevista de Gerinaldo Costa, também relata a configuração social 

do PT feirense, neste sentido concorda com a análise realizada por Igor Gomes dos 

Santos no que concerne a pouca participação do segmento operário na construção 

partidária. 

 

Do movimento operário foi pouca coisa, parte dessa militância que fundou o 
PT veio do movimento estudantil ou de outros movimentos fora, por 
exemplo, nós tivemos aqui um ferroviário que já faleceu, Arnaldo Ferreira, já 
um senhor, um dos fundadores do PT, nós tivemos pessoas ligadas ao 
movimento social, associações. Nesse período, foi um período muito 
crescente, por que essa militância veio com vontade de organizar os 
trabalhadores, no seu sindicato, na sua associação de bairro, na sua escola, 
através do movimento estudantil, e no partido. 4 

 

Não podemos dizer que a constituição do PT nos municípios de Feira de Santana 

e Santa Bárbara se baseou no segmento operário industrial. Assim como na maioria dos 

estados do Norte e Nordeste do Brasil, havia a forte participação de sindicatos rurais, 
                                                           
3 SANTOS, Igor Gomes dos. MEMÓRIA E CONFLITO NO PT: O PODER DO “MITO FUNDADOR” 
www.uesb.br/anpuhba/artigos/anpuh_iii/igor_gomes.pdf 
4COSTA, Gerinaldo. Gerinaldo Costa: depoimento [Set. 2013]. Entrevistador: Helder Cerqueira Lima. 
Feira de Santana, 2013. 1 arquivo sonoro.  Entrevista concedida ao Trabalho de Conclusão de Curso. Sic. 
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estudantes universitários, profissionais liberais e servidores públicos. A concentração 

industrial na Bahia estava situada nos municípios da região metropolitana de Salvador, 

nas proximidades do Pólo Petroquímico de Camaçari e Dias D’Ávila, em 1978, portanto 

Feira de Santana e os municípios próximos não eram afetados de forma direta e não 

surgia com isso um operariado industrial na região que fosse suficientemente numeroso 

e concentrado que servisse de base para a fundação do PT, como foi no ABCD paulista. 

O núcleo petista de Feira de Santana contribuiu para a formação do partido em 

Santa Bárbara, através da articulação de Alberto Campos Boaventura5, que foi 

companheiro no organismo partidário e colega de Gerinaldo Costa no curso de 

Engenharia Civil. Guaracy Simões6 retrata a participação de Alberto Campos nas 

primeiras reuniões para a constituição do partido: 

 

Essa reunião participou eu, Beto “Foia”, o companheiro Cau Figueiredo que 
era companheiro lá da oposição sindical dos petroleiros conosco, se eu não 
me engano Kimura também participou dessa reunião, isso são as pessoas que 
eu tô lembrando nessa primeira reunião,acho que também Zito Gama, isso foi 
bem antes da fundação do partido, que a fundação efetiva se deu em 1981. 7 

 

Gerinaldo Costa fala da tarefa que os petistas tinham de fundar núcleos do 

partido onde houvesse possibilidade. Santa Bárbara foi um desses lugares que contou 

com a participação efetiva de “Beto Folha”, pois era ele que realizava as articulações 

entre o PT feirense e o núcleo barbarense, que em 1981 foi fundado.  

 

Exatamente por conta das raízes dele né. E o pessoal dele tinha uma fazenda 
ali junto da rua. Assim que fundou o partido aqui em Feira, a tarefa dos 
petistas era sair por aí, levando a proposta e fundando o partido e em Santa 
Bárbara não foi diferente. Beto cuidou logo em fundar uma comissão 
provisória, não sei se existe esse material ainda em Santa Bárbara, livro de 

                                                           
5Alberto Campos Boaventura, conhecido como “Beto Folha”, era barbarense, estudante do curso de 
engenharia civil da UEFS, primeiro presidente da comissão provisória do PT de Feira de Santana e 
presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia Civil da UEFS. Faleceu em 1985, em um acidente 
automobilístico. 
6Primeiro presidente do PT de Santa Bárbara. Ele foi estudante da Escola Politécnica, em Salvador, 
membro do Sindicato dos petroleiros da Bahia, desde o final da década de 1970. 
7FREITAS, Guaracy Simões de. Guaracy Simões de Freitas: depoimento [Fev. 2010]. Entrevistadora: 
Luciária Costa dos Santos. Santa Bárbara, 2010. 1 arquivo de vídeo. Entrevista concedida em 
comemoração do aniversário de 30 anos do Partido dos Trabalhadores. Sic. 
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atas etc. Eu me lembro que ele andava com esse livro de atas do PT de Santa 
Bárbara. Eu não me lembro muito bem, mas acho que Guaracy foi um dos 
primeiros a participar da direção do PT de Santa Bárbara. Foi o primeiro 
presidente. Daí pra cá, fundou-se o partido lá né. 8 

 

Os núcleos petistas de Feira de Santana e Santa Bárbara tinham primeiro uma 

relação de proximidade geográfica (Santa Bárbara dista 33 km de Feira de Santana), as 

origens do presidente da Comissão Executiva Municipal do PT feirense, “Beto Folha” 

que era barbarense. Esses elementos citados levaram a uma ligação entres os diretórios 

municipais que resistiu à morte de “Beto Folha” em 1985. Marluce Macedo e Guaracy 

Simões eram as figuras tidas como referência para a manutenção desta relação de 

cooperação.  

 

Com o falecimento de Beto, as pessoas do grupo, o grupo que era ligado a 
“Beto folha” mantiveram esse contato com Santa Bárbara, o PT, a questão do 
sindicato dos servidores municipais, eu não lembro se esse sindicato já existia 
ou foi feito algum trabalho de fundação desse sindicato. Pessoas com Elísio 
Santa Bárbara, ou desculpe, Elísio Santa Cruz, Ivanide Santa Bárbara, Jaime 
Cruz, eu, começamos a fazer um trabalho aí já com a professora Marlice, 
Marluce Macedo, que foi vamos dizer assim recrutada para esse trabalho[...] 9 

 

Marluce Macedo10 foi figura importante tanto na fundação do PT barbarense 

quanto no processo de criação e trajetória inicial do SINSSB, pois devido à perseguição 

política exercida pelos gestores municipais, ela precisou mudar de cidade para manter 

sua sobrevivência. É importante ressaltar a sua postura ativa na constituição do 

organismo sindical, sendo a presidente da Comissão que formaria o SINSSB. 

 

 

 

                                                           
88COSTA, Gerinaldo. Gerinaldo Costa: depoimento [Set. 2013]. Entrevistador: Helder Cerqueira Lima. 
Feira de Santana, 2013. 1 arquivo sonoro.  Entrevista concedida ao Trabalho de Conclusão de Curso. Sic. 
99COSTA, Gerinaldo. Gerinaldo Costa: depoimento [Set. 2013]. Entrevistador: Helder Cerqueira Lima. 
Feira de Santana, 2013. 1 arquivo sonoro.  Entrevista concedida ao Trabalho de Conclusão de Curso. Sic. 
10Marluce de Lima Macêdo foi professora da rede municipal na década de 1980 e início de 1990, na 
comunidade de Sítio das Flores, onde ele se envolveu com núcleos da Igreja Católica e com o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais. Ela presidiu a Comissão Pré-Sindical. 
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Comissão Pré-Sindical. 

 

A Comissão Pré-Sindical, criada em 1989, foi um instrumento utilizado para 

articular os servidores públicos em torno da proposta de criação do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Santa Bárbara (SINSSB). Mesmo antes da fundação 

da entidade, a comissão realizou o papel de mobilizar os trabalhadores do setor público 

ao liderar a paralisação dos serviços e ocupar o prédio da prefeitura municipal, em 

resposta às demissões de funcionários que estavam engajados nas lutas por melhores 

condições salariais e de trabalho.  

Segundo Marcelo Badaró Mattos os movimentos grevistas tinham como pauta 

principal o reajuste salarial corroído pelos planos econômicos que concentravam renda e 

arrochavam ou congelavam os ganhos dos trabalhadores. Na citação abaixo fica 

evidente como essa pauta era apresentada: 

 

Já nos primeiros governos civis, os “tratamentos de choque” para a inflação 
centraram-se sempre em congelamento de salários. Nas greves por reajustes, 
o movimento sindical mostrava à sociedade que a lógica de classe dos planos 
econômicos era a mesma da política da ditadura: os trabalhadores pagam a 
conta. Dessa forma, mesmo quando limitadas em sua pauta a reivindicações 
econômicas, as paralisações do período 1978-1989 recolocavam o 
movimento dos trabalhadores no centro do debate político nacional. 11 

 

De acordo com as fontes que pesquisei, o ano de 1989 marca o início das 

mobilizações dos trabalhadores no serviço público em Santa Bárbara. Não posso 

precisar o mês exato, pois os entrevistados não conseguiram rememorar com exatidão, 

mas foi neste ano que a paralisação dos servidores municipais, comandada pela 

Comissão Pré-Sindical, aconteceu. Esta paralisação foi uma resposta da categoria contra 

as demissões de funcionários públicos que cobravam melhores condições de trabalho. O 

que eles consideravam mais gritante era o não recebimento do salário mínimo. 

 

                                                           
11MATTOS, Marcelo Badaró. Trabalhadores e sindicatos no Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 
2009. p. 122. 
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[...]8 dias, 14 professores, 14 professores foram, tiveram uma suspensão, mas 
foi dessa suspensão que o , a situação ganhou corpo né, sensibilizou outras 
pessoas, afetou outras também, mas daí sim, que eu posso dizer que foi o 
marco é que protagonizou né, a necessidade de se marcar a data e a hora para 
agilizar a fundação do sindicato. 12 

 

Maria do Socorro Araújo relata como a referida paralisação serviu enquanto 

impulso para a organização de um instrumento de luta dos funcionários públicos de 

Santa Bárbara. 

 

Com certeza, por que é, só o fato de a gente pensar em participar do 
sindicato, nós éramos punidos por isso, inclusive esses, essas 14 pessoas 
chegaram realmente a sofrer essas punições, e daí foi onde criou realmente 
uma revolta, uma angustia muito grande nessas pessoas, que perceberam que 
precisava tomar uma atitude mais séria quanto ao gestor, que foi uma 
paralisação né. 13 

 

A paralisação referida acima foi em 1989, um ano de intensas mobilizações pelo 

país. Foram principalmente greves e paralisações por empresas, mas “novas” categorias 

estrearam na luta sindical, a exemplo do funcionalismo público. Segundo Mattos: 

 

Greves nacionais (como as dos bancários em 1985, e diversas paralisações 
dos professores universitários ao logo da década) e paralisações de categorias 
“novas” na atividade sindical, como os funcionários públicos, também 
marcaram essa fase. Entre 1983 e 1989, foram convocadas, ainda, quatro 
grandes greves gerais nacionais. 14 

 

Guaracy Simões relata a sua preocupação em fundar um sindicato de servidores 

públicos, independentemente do resultado das eleições municipais de 1988 (foi a 

primeira eleição disputada pelo PT com candidaturas ao executivo e legislativo, obteve 
                                                           
12SANTOS, Jailson C. Jailson Costa dos Santos: depoimento [Out. 2013]. Entrevistador: Helder 
Cerqueira Lima. Santa Bárbara, 2013. 1 arquivo sonoro. Entrevista concedida ao Trabalho de Conclusão 
de Curso. Sic. 
13ARAÚJO, Maria do Socorro E. Maria do Socorro Estrela Araújo: depoimento [Nov. 2013]. 
Entrevistador: Helder Cerqueira Lima. Santa Bárbara, 2013. 1 arquivo sonoro. Entrevista concedida ao 
Trabalho de Conclusão de Curso. Sic. 
14MATTOS, Marcelo Badaró. Trabalhadores e sindicatos no Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 
2009. p. 121. 
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pouco mais de 300 votos para a chapa majoritária). Ele enquanto presidente do PT local 

deixava esse indicativo, pois já não poderia ajudar na sua formação devido à sua 

transferência para o estado do Amazonas (ao se engajar na oposição sindical dos 

petroleiros da Bahia, teria sofrido perseguição política devido a sua posição). 

 

E uma coisa que falei com a turma antes de viajar. Eu falei turma é o 
seguinte: Antes de ganhar ou ganhe quem ganhar, o trabalhador tem que se 
organizar também em sindicato, a gente tem que pensar na fundação...na  
criação de um sindicato dos trabalhadores públicos de Santa Bárbara[..] 15 

 

O encaminhamento de Guaracy Simões tem prosseguimento. Juntaram-se a 

Marluce Macedo na realização da tarefa de construir o sindicato outros filiados ao PT 

barbarense desde a fundação em 1981, como Boaventura de Jesus e futuros militantes a 

exemplo de Jailson Costa dos Santos e Ana Lúcia Torquato de Lima16. A organização 

para fundar o SINSSB foi um processo que consumiu várias reuniões. Segundo Maria 

do Socorro Araújo17 o convencimento era “de boca em boca”, aos poucos e com 

persistência era necessário convencer os servidores públicos municipais que sua 

situação de não recebimento do salário mínimo e a sonegação de outros direitos 

trabalhistas, exigiam organização e união. 

 

Bom, primeiro lugar a gente convidou os trabalhadores, os funcionários da 
prefeitura a participar de reuniões, a gente se reunia na sede do sindicato né. 
Começou aquele trabalho de boca em boca né, de corpo a corpo como a gente 
chamava, de ir até as pessoas e convencer a eles a se filiar ao sindicato, qual a 

                                                           
15 FREITAS, Guaracy Simões de. Guaracy Simões de Freitas: depoimento [Fev. 2010]. Entrevistadora: 
Luciária Costa dos Santos. Santa Bárbara, 2010. 1 arquivo de vídeo. Entrevista concedida em 
comemoração do aniversário de 30 anos do Partido dos Trabalhadores. Sic. 
16 Boaventura de Jesus, professora da rede municipal, liderança comunitária do Distrito de Sítio das 
Flores; Jailson Costa dos Santos, foi o primeiro presidente do SINSSB, filiou-se ao PT em 1995, 
candidatou-se a vereador em 1996 e 2000, sendo eleito nessa última, candidatou-se a prefeito pelo mesmo 
partido, em 2004, 2008 e 2012, sendo eleito o em 2008, mas não alcançou a reeleição no pleito seguinte; 
Ana Lúcia Torquato de Lima, agente técnico, no início de sua atuação sindical filiou-se ao PT, em 1995, 
sendo candidata a vereadora em 1996 e 2000, não logrando êxito em ambas, foi superintendente da 
Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), no primeiro Governo de Jacques Wagner (2007-2010), 
atualmente é assessora parlamentar, membro do Diretório Estadual do PT/BA e presidente do PT de Santa 
Bárbara. 
17 Maria do Socorro Araújo, agente administrativo da prefeitura municipal de Santa Bárbara. Fez parte da 
direção sindical durante vários anos, principalmente nos anos iniciais. Nunca foi filiada ao PT, mas 
sempre militou pela eleição dos seus candidatos. Sendo uma das exceções dos diretores do sindicato que 
não se filiaram ao partido. 
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importância do sindicato, que precisava ter uma classe que nos representasse. 
Um órgão que nos representasse. Aí a gente foi convidando as pessoas, 
fazendo elas compreender quanto era importante ter uma entidade que nos 
representasse diante da gestão, entendeu? 18 

 

Corroborando com a citação acima, no que se refere ao desenvolvimento do 

processo de construção do SINSSB, que teria se dado através de várias reuniões em um 

período aproximado de 1 ano e 6 meses, Jailson Costa do Santos afirma: 

 

A gente criou uma comissão pré-sindical, uma comissão pré-sindical. E foi 
mesmo, foi logo após as eleições de 88, tanto é que a gente só foi criar o 
sindicato em 1990. Então de 88 até 90 foi esse trabalho de bastidores, de 
mobilização, de sensibilização das pessoas pra gente construir o dia né, dia 
real de construção do sindicato. 19 

 

Ana Lúcia Torquato de Lima relata sua experiência na construção do Sindicato. 

Podemos perceber em sua fala dois elementos, o primeiro de como ela chegou a até a 

luta sindical, o segundo quem organizava o núcleo inicial. Fica evidenciado em seu 

relato a participação ativa do PT barbarense na construção do organismo sindical. 

 

Então, primeira, primeira coisa era a forma como os patrões tratavam os 
empregados [ ...] Aí depois eu entrei pra o serviço público via prefeitura, em 
89 como agente comunitária de saúde, pra colaborar com o trabalho da LBA 
na época. E a prefeitura não pagava nem salário mínimo aos funcionários 
então era um negócio louco! A pessoa não ganhar o mínimo estabelecido, o 
salário mínimo. E a gente começou a discutir, tinha um núcleo do Partido dos 
Trabalhadores nesse período aqui, eu não era filiada ainda, nem eu nem 
Jailson. Quem na época cuidava desse núcleo era Marluce Macêdo e Dalva. E 
eles começaram também a discutir junto conosco. Me lembro que Jaciete 
também fazia parte dessa turma. E a gente começou a discutir a necessidade 

                                                           
18ARAÚJO, Maria do Socorro E. Maria do Socorro Estrela Araújo: depoimento [Nov. 2013]. 
Entrevistador: Helder Cerqueira Lima. Santa Bárbara, 2013. 1 arquivo sonoro. Entrevista concedida ao 
Trabalho de Conclusão de Curso. Sic. 
19 SANTOS, Jailson C. Jailson Costa dos Santos: depoimento [Out. 2013]. Entrevistador: Helder 

Cerqueira Lima. Santa Bárbara, 2013. 1 arquivo sonoro. Entrevista concedida ao Trabalho de Conclusão 
de Curso. Sic. 
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de brigar pra pelo menos garantir que a lei dizia, que era o salário mínimo 
que não era garantido. 20 

 

Ana Lúcia Torquato de Lima cita duas figuras importantes para a construção da 

luta sindical em Santa Bárbara, são elas: Dalva Macêdo, irmã de Marluce Macêdo, 

professora do município e uma das fundadoras do PT local. A outra é  Jaciete Barbosa 

dos Santos, pedagoga e membro do corpo docente da rede pública municipal, ela foi 

uma das pessoas incluídas no grupo de funcionários suspensos por reivindicarem 

melhorias salariais para o segmento. Essa suspensão foi no ano de 1989 e causou uma 

paralisação organizada pela Comissão Pré-Sindical que ocupou o prédio da prefeitura 

municipal por dois dias, manifestação duramente reprimida pela gestão municipal que 

utilizou força militar com a cavalaria para dispersar o movimento. Foi a partir daí que a 

mobilização em torno da criação de um Sindicato de Servidores ganhou uma maior 

adesão do funcionalismo. Maria do Socorro Araújo cita o confronto do funcionalismo 

com a gestão municipal: 

 

Chegamos a ter uma paralisação é, é, houve um confronto com, com a gestão 
da época, então, mas aí mostrou que, fez com que as pessoas vissem que a 
única forma da gente reivindicar nosso direito, de garantir era através da 
,de...eu ainda não considerava como uma greve,mas é, é, uma paralisação 
para que o gestor visse a importância que tinha os funcionários (...) Fomos à 
porta da prefeitura e acampamos um, ou dois dias, e onde houve muita 
repressão, dos gestores, das, das pessoas que trabalhavam na época né, houve 
muita repressão muitas pessoas foram demitidos, mesmo sendo concursados 
(...) Foi em 89 no governo de Mário Almeida, me lembro muito bem. 21 

 

Jailson Costa dos Santos relata as condições em que estavam os servidores 

públicos municipais, a forma como ele e os demais funcionários ou simpatizantes se 

organizavam para construir um instrumento capaz de reivindicar as pautas dos 

servidores públicos: 

                                                           
20 LIMA, Ana Lúcia T. de. Ana Lúcia Torquato de Lima: depoimento [Dez. 2013]. Entrevistador: 
Helder Cerqueira Lima. Santa Bárbara. 2013. 1 arquivo sonoro. Entrevista concedida ao Trabalho de 
Conclusão de Curso. Sic. 
21ARAÚJO, Maria do Socorro E. Maria do Socorro Estrela Araújo: depoimento [Nov. 2013]. 
Entrevistador: Helder Cerqueira Lima. Santa Bárbara, 2013. 1 arquivo sonoro. Entrevista concedida ao 
Trabalho de Conclusão de Curso. Sic. 
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Naquela época o funcionário da prefeitura era muito maltratado ele tinha 
pouca atenção de quem governava e muito menos valorização por parte da 
sociedade, né? O funcionário que ganhava melhor em Santa Bárbara tinha 
rendimento de metade de um salário mínimo, se ele tivesse uma carga horária 
de 40 horas. O professor por exemplo, que tinha o trabalho de um turno ele 
recebia ainda menos, entendeu? Ainda menos e quando teve essa 
possibilidade da gente ter um apoio, ter uma forma de se organizar, aí isso 
instigou a gente é...deu pra gente uma esperança, fomos organizamos, 
pensando, as dificuldades apareciam do mesmo jeito que aparecem hoje, 
apareciam também naquela época, mas nós contamos com uma rapaziada 
boa, uma companheirada boa que se dispôs a organizar, tinha Jaciete, 
Almerinda, Boaventura, Orlanda, do Sítio das Flores, que não era funcionária 
da prefeitura, mas já ingressou com esse trabalho com a gente, quem não era 
funcionário da prefeitura ajudava organizando na comunidade onde morava.22 

 

Na citação acima podemos ver a presença de Orlanda de Jesus Nogueira, 

liderança comunitária da comunidade de Sítio das Flores, aonde Marluce Macêdo atuou 

como docente. Juntamente com sua irmã Maria de Lourdes de Jesus Nogueira23 e 

Boaventura de Jesus auxiliaram na organização do Sindicato e mais tarde as duas irmãs 

se filiaram ao Partido dos Trabalhadores. 

Marluce Macêdo, assim como os demais também apresenta sua versão dos 

motivos que levaram à criação de um organismo sindical para os servidores públicos do 

município de Santa Bárbara, além de demonstrar que o processo foi construído com 

outras entidades sindicais, atuantes no município de Feira de Santana. 

 

Mas em Santa Bárbara nós não tínhamos sindicato, nós éramos trabalhadores 
e tínhamos problemas sérios não só do ponto de vista salarial, mas de outros 
pontos de vista organizacionais. Então, eu como já falei antes e esses outros 
grupos que já tínhamos uma certa militância em outras áreas, nós começamos 
a perceber a importância né? E aí nós convidamos também outras pessoas 
que já tinham sindicatos formados, não só sindicatos na área de educação, 

                                                           
22SANTOS, Jailson C. Jailson Costa dos Santos: depoimento [Out. 2013]. Entrevistador: Helder 
Cerqueira Lima. Santa Bárbara, 2013. 1 arquivo sonoro. Entrevista concedida ao Trabalho de Conclusão 
de Curso. Sic. 
23 Maria de Lourdes Nogueira, professora na comunidade de Sítio da flores, filiou-se ao PT em 1995, 
compôs o SINSSB. 
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principalmente daqui de Feira e começamos a nos reunir, discutir a formação 
do sindicato como uma necessidade real. 24 

 

A discussão no que concerne à defasagem salarial do servidor público 

barbarense encontrou espaço nas sessões legislativas da Câmara Municipal. A oposição 

aproveitava a pauta com intuito de criticar o governo local e a situação buscava 

desqualificar a Comissão Pré-Sindical, tentando retirar do prefeito a responsabilidade 

pelo não pagamento do mínimo devido. Teodolinda Campos Lima (PFL), líder da 

bancada de oposição, relata o problema enfrentado pelos servidores: 

 

Disse ainda que os funcionários da prefeitura estão revoltados com os 
salários que recebem, tendo alguns ganhando até $600,00[...] e afirma que os 
vereadores devem reivindicar uma melhora salarial para estes trabalhadores 
municipais. 25 

 

O líder do governo na Câmara Municipal, o vereador Jomilson de Oliveira Lima 

(PDC), utiliza a desconstrução da Comissão Pré-Sindical para defender os gestores 

locais: 

 

Usou da mesma o vereador Jomilson Oliveira Lima, fazendo um pequeno 
relato sobre a administração atual dizendo ser o marco de desenvolvimento, 
competência e dinamismo embora venha sofrendo inúmeras dificuldades com 
a crise que ora atravessamos, criticou a comissão pré-sindical chamando-os 
de palhaços. 26 

 

  

 

 

                                                           
24MACÊDO, Marluce de L. Marluce de Lima Macêdo: depoimento [Mai. 2012]. Entrevistador: Helder 
Cerqueira Lima. Feira de Santana, 2012. 1 arquivo sonoro. Entrevita concedida ao Trabalho de Conclusão 
de Curso. Sic. 
25SANTA BÁRBARA (Bahia). Câmara Municipal de Vereadores. Ata da Sessão ordinária. Santa 
Bárbara, 1990. 27 p. Sic. 
26 SANTA BÁRBARA (Bahia). Câmara Municipal de Vereadores. Ata da Sessão ordinária. Santa 
Bárbara, 1989. 4 p. Sic. 
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Fundação do SINSSB. 

 

Após vários encontros entre a Comissão Pré Sindical e os servidores públicos, 

diálogo com outras entidades sindicais e até mesmo experiências na condução de lutas, 

a exemplo da paralisação dos servidores em 1989, o SINSSB foi fundado em 22 de 

Julho de 1990. 

O organismo sindical foi fundado com a presença de 135 funcionários públicos 

municipais que almejavam enquanto objetivo central, o recebimento do salário mínimo 

entre outras reivindicações. Como foi mencionado anteriormente existia a participação 

de membros do Partido dos Trabalhadores na composição do sindicato e principalmente 

na sua Comissão Pré-Sindical, a exemplo de Marluce de Lima Macêdo que presidiu a 

referida comissão e também foi fundadora do PT local. 

 

Presidiu a mesa diretora dos trabalhos, a servidora Marluce de Lima Macêdo, 
como presidenta da Comissão pré-sindical dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Bárbara, que convidou os outros membros da Comissão 
pré-sindical, Roberto Francisco Coutinho de Jesus, para secretariar, Jailson 
Costa dos Santos, Ana Lúcia de Lima Torquato, Francisco Alves dos Anjos, 
para compor a mesa assim como os companheiros Gerinaldo Costa do 
Sindicato dos Engenheiros de Feira de Santana, Elísio Santa Cruz, 
representante da CUT- Central Única dos Trabalhadores- BA, Joselito Jesus 
de Assis do Sindicato dos Vigilantes de Feira de Feira de Santana e José 
Silva Santos do Sindicato dos Pedreiros também de Feira de Santana 27 

 

As reuniões posteriores aconteceram com o intuito de organizar a estrutura de 

funcionamento do sindicato. Foram debatidas questões como a filiação à CUT, o 

cronograma de atendimentos ao público e quais servidores ficariam responsáveis por 

essa tarefa. A direção do sindicato se prevenia para futuras represálias do patronato, por 

isso constituiu uma assessoria jurídica, que foi responsável por impetrar ações na 

justiça, além de contribuir na elaboração do plano de reivindicações que seria entregue 

ao poder executivo local.  

 

                                                           
27SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA. SINSSB: Ata 
de Fundação. Santa Bárbara, 1990. 3 fls. Sic. 
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Posteriormente a vice-presidente Ana Lúcia Torquato de Lima comunicou 
que contactou com o advogado José Neto28, o qual demonstrou muita 
coragem para iniciar o trabalho, colocando-se à disposição de todos os 
sócios, para (reivindicar), digo, diagnosticar as principais reivindicações da 
categoria. Disse também que a Diretoria irá levar as fichas de filiação dos 
sócios do Sindicato, a fim de garantir a segurança da direção contra as 
eventuais represálias do patrão.  29 

 

O plano de reivindicações construído pelos sindicalistas e sua assessoria jurídica 

trazia a seguinte pauta como relata Jailson Costa dos Santos, o presidente do sindicato 

naquele período: 

 

A meta principal era conquistar o recebimento do salário mínimo. Por 
incrível que pareça! Tinha outras pautas: salário família, pasep, férias, 
estabilidade, descanso semanal para os diaristas (Garis, pedreiros, ajudantes 
de pedreiros/serventes, guardas). 30 

 

É importante ressaltar que no momento em que o SINSSB foi criado e 

organizado, as lutas sociais sofreram um descenso, a começar pela queda do número de 

paralisações. Se em 1989 mesmo ano da criação da Comissão Pré-Sindical e da 

paralisação de servidores públicos em Santa Bárbara, houve 3.943 greves em todo o 

Brasil, já em 1990, ano da fundação do SINSSB, houve apenas 2.357 paralisações, uma 

queda significativa na atividade grevista no cenário nacional. 

O governo de Fernando Collor de Melo, eleito em 1989, tinha como prioridade 

adequar o Brasil ao modelo político-econômico neoliberal em desenvolvimento desde 

1973, com a implantação dos governos de Augusto Pinochet, no Chile e Margaret 

Thatcher (1979, Inglaterra) e Ronald Reagan (1981, Estados Unidos), só para citar os 

exemplos mais conhecidos. Esse modelo consistia basicamente na diminuição do 

Estado, através de privatizações de empresas públicas, maior abertura da economia para 

                                                           
28 José Neto é advogado e político feirense, foi vereador do Município de Feira de Santana e atualmente é 
deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Obteve por vários anos uma estreita ligação política 
com o grupo de sindicalistas barbarenses, em especial o com o seu presidente, Jailson Costa dos Santos. 
29SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA. SINSSB: Ata 
de reunião da diretoria. Santa Bárbara, 1990. 1 fls. Sic. 
30SANTOS, Jailson C. Jailson Costa dos Santos: depoimento [Out. 2013]. Entrevistador: Helder 
Cerqueira Lima. Santa Bárbara, 2013. 1 arquivo sonoro. Entrevista concedida ao Trabalho de Conclusão 
de Curso. Sic. 



25 

 

o capital privado, flexibilização das leis trabalhistas e forte ataque aos movimentos 

sindicais. Mattos menciona algumas medidas tomadas pelo governo Collor já no seu 

primeiro ano de mandato: 

 

Mas a política econômica de Collor não estava baseada apenas no plano que 
apresentou em seu primeiro dia de mandato. Com um programa de demissão 
de funcionários públicos, privatização de empresas estatais e abertura do 
mercado brasileiro para importações, procurou-se ajustar o país às receitas 
neoliberais para a economia dos “mercados emergentes” (nova denominação 
para os países subdesenvolvidos), ditados pelos organismos financeiros 
internacionais- FMI e Banco Mundial. 31 

 

A organização sindical no setor público é oficializada com a promulgação da 

Carta Constitucional de 1988, o que tornou a sindicalização desse segmento algo novo, 

tanto para a categoria, quanto para o patronato. No caso barbarense, a construção 

sindical foi edificada de maneira bastante sólida, demorou-se mais de um ano no 

processo de mobilização e convencimento em torno de pautas comuns à categoria, a 

exemplo da garantia do salário mínimo e de outros direitos trabalhistas negados pela 

gestão municipal. O auxílio de outras entidades sindicais e a presença da Central Única 

dos Trabalhadores (CUT) se constituiu como algo significativo ao menos no período 

inicial do organismo sindical. Podemos ver na fundação do sindicato a disposição de 

entidades parceiras do município de Feira de Santana e da CUT: 

 

O companheiro Joselito de Jesus Assis usou da palavra, garantindo que não 
só daria o seu apoio a esta luta, mas também a vida, se preciso. Ressaltou a 
importância da presença de todos os servidores nesta luta e concluiu dizendo: 
“Trabalhadores unidos jamais serão vencidos”. Em seguida, se pronunciou o 
companheiro Gerinaldo Costa, enfatizando a importância daquele momento; 
ressaltou que o caráter da fundação deste Sindicato era um fato dignificante, 
que marcava uma nova página na História de Santa Bárbara[...]”Queremos 
fazer deste sindicato um exemplo para todos os servidores do Estado da 
Bahia, meus parabéns, estamos unidos com vocês, concluiu. 32 

 

                                                           
31 MATTOS, Marcelo Badaró. Trabalhadores e sindicatos no Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 
2009. p. 129. 
32 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA. SINSSB: Ata 
de Fundação. Santa Bárbara, 1990. 3 fls. Sic. 
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A CUT também se fez presente mais uma vez no ano de 1990, na primeira 

Assembleia Geral após a fundação do SINSSB. O membro da Direção Estadual na 

Bahia, Elísio Santa Cruz, falou sobre o seminário cutista que debateria questões 

fundamentais para a categoria dos servidores públicos e os demais segmentos da classe 

trabalhadora: 

 

O Sindicalista Elísio Santa Cruz deu alguns informes sobre o seminário, 
afirmando que seria uma reunião em que se discutiriam as dificuldades de 
qualquer categoria. Adiantou alguns pontos de que seriam tratados: A 
conjuntura em seus aspectos políticos e seus planos de Ação; A questão 
agrária a administração dos novos governos e um plano de ação, buscando 
todas as lutas da sociedade brasileira. 33 

 

A pauta comum entre a categoria dos servidores municipais, a disposição de 

organização, paciência na mobilização dos militantes, articulação com outras entidades 

sindicais e com a Central Única dos Trabalhadores foram elementos que possibilitaram 

a construção do SINSSB, sua organização e resistência em um contexto contraditório 

aos avanços das lutas sociais no país. 

 

 Conclusões parciais. 

 

Este capítulo trabalhou com elementos que possibilitaram concluir que a 

influência do Partido dos Trabalhadores foi de fato significativa, tanto na concepção da 

idéia de fundar o SINSSB, quanto em sua organização através da Comissão Pré-Sindical 

e posterior fundação. É preciso ressalvar que dirigentes partidários como as professoras 

Marluce Macedo, Dalva Macedo, Boaventura de Jesus entre outros também sofriam 

com a falta de pagamento de um salário digno e desrespeito aos direitos trabalhistas, 

portanto a pauta da criação do Sindicato dos Servidores lhes dizia respeito. Juntaram-se 

a elas futuros militantes do PT local, a exemplo de Jailson Costa dos Santos, Ana Lúcia 

Torquato de Lima, Ozinete Miranda das Mercês, entre outros. O SINSSB foi resultado 
                                                           
33SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA. SINSSB: Ata 
da 1ªAssembleia Geral.  Santa Bárbara, 1990. 1 fls. Sic. 
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da construção coletiva dos servidores públicos e militantes petistas, a partir da 

Comissão Pré-Sindical esses dois organismos passaram a ser interligados. 
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Capítulo II: Resistência sindical e organização política. 

 

Elementos iniciais. 

 

No segundo capítulo, iremos abordar alguns elementos significativos para a 

trajetória sindical. O primeiro ponto consiste na organização da primeira greve realizada 

pelo SINSSB, em 1991. Analisaremos o nível de mobilização, o contexto nacional em 

que estava inserida a greve e se houve atendimento da pauta reivindicada. O segundo 

ponto concerne em analisar o patamar da repressão (demissões, suspensões e ameaças) 

aplicada pelos gestores municipais aos trabalhadores em mobilização. Os últimos 

pontos devem ser resumidos em dois questionamentos: O sindicato serviu enquanto 

instrumento de luta da oposição ao governo municipal? Como se deu o processo de 

adesão e filiação de parcelas dos sindicalizados ao Partido dos Trabalhadores? 

Analisaremos ainda o papel do sindicato nas eleições municipais de 1996. 

Depois de sete anos inativo o PT local se reorganiza para disputar um pleito municipal. 

É necessário compreender em que nível as pautas do organismo sindical estavam 

inseridas nessa disputa. 

 
Greve de 1991. 

 

O processo de construção da greve dos servidores municipais de Santa Bárbara, 

contou com uma organização estruturada na base do sindicato, isto é, foram detectadas 

nos registros oficiais do SINSSB a realização de três assembleias gerais, em um curto 

espaço de tempo entre elas. Nessas reuniões estava evidenciado que as negociações com 

o executivo municipal estavam desgastadas, sendo a greve o último recurso para tentar 

conseguir o atendimento do plano de reivindicações elaborado pelo sindicato e sua 

assessoria jurídica. 

Na assembléia geral realizada em 11 de maio de 1991, a pauta ainda era a 

negociação salarial com a prefeitura, mas a idéia de deflagrar a greve já estava presente 
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de maneira muito intensa. Essa discussão trazia em seu cerne dois elementos muito 

importantes, são eles: a preocupação com a demissão de funcionários e o debate 

referente à forma com que a gestão municipal tratava os recursos por ela administrados, 

como podemos ver a seguir: “Aberta a discussão, Antonieta se pronuncia a favor da 

greve. João ratifica a opinião de Antonieta, coloca a questão da existência de uma lista 

p/ demitir em massa e o mal emprego do recurso público.”34 

O receio de demissão expresso por João Rodrigues35, nós podemos entender 

como uma resposta à tática do medo que, segundo os servidores, era utilizada pelo 

governo municipal para coibir a mobilização dos servidores em busca de melhorias nas 

condições de trabalho. Marluce Macêdo rebate o receio com uma proposta de 

enfrentamento ao gestor e a unidade da categoria: 

 

Marluce coloca várias questões a respeito das negociações relata os gastos 
desnecessários, e o dinheiro desviado e mal empregado da prefeitura. Diz que 
com ou sem greve o prefeito vai demitir os funcionários por isso a gente que 
se preparar p/ resistir e apoiar os companheiros demitidos. Deve-se continuar 
a negociação e paralelamente construir a greve, para que ela seja vitoriosa. 36 

 

Essa assembléia geral definiu em votação acatar a proposta de Marluce Macêdo 

e Ana Lúcia Torquato de Lima, que apontava para a organização da greve, mas 

paralelamente manteriam as negociações com o prefeito. De acordo a posição tomada 

era preciso de uma estratégia que ao mesmo tempo mantivesse o diálogo (pois sabiam 

os sindicalistas que o enfrentamento era algo que necessitaria de muita organização e de 

muita resistência) com o executivo municipal e se preparasse para a recusa ao 

atendimento das pautas sindicais. 

A assembléia geral realizada no dia 04 de Agosto de 1991, contou com uma 

pauta formada por três pontos, entre os quais cabe destacar o indicativo de greve. O 

presidente Jailson Costa dos Santos deu o primeiro informe da reunião: “Informou que 

                                                           
34 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA. SINSSB: Ata 
da Assembleia Geral.  Santa Bárbara, 1991. 1 fls. Sic. 
35 João Rodrigues dos Reis, eletricista, se filiou no Partido dos Trabalhadores em 1995. Sic. 
36 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA. SINSSB: Ata 
da Assembleia Geral.  Santa Bárbara, 1991. 2 fls. Sic. 
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deu entrada na Delegacia Regional do Trabalho de Feira de Santana a um documento, 

solicitando a convocação do Prefeito para a negociação do salário dos servidores, 

embora não tivesse êxito, pois o prefeito não compareceu.” 37 

Posteriormente a reunião se desenvolveu em um clima de forte tensão devido a 

duas questões levantadas pelo servidor João Rodrigues, a primeira consistiu em uma 

queixa referente à atuação da direção do Sindicato, que segundo o servidor demonstrou 

impotência em um ano de gestão. A segunda questão se referiu ao fato de servidores 

públicos municipais, do setor de obras e serviços (pedreiros, serventes, jardineiros e 

garis), terem negociado aumento salarial com o prefeito sem a intervenção do sindicato, 

atitude duramente criticada pelo presidente e outros membros. 

A assembléia terminou com a proposta de Marluce Macêdo que sugeriu uma 

reunião com todos os sindicalizados para a discussão de um único ponto que seria o 

indicativo de greve, proposta acatada. A referida reunião aconteceu no dia 13 de Agosto 

do corrente ano. Pois como já foi citado o processo de negociação com o prefeito não 

prosperou, restando ao sindicato acelerar o processo de mobilização da greve. 

A assembléia geral tendo como único ponto de pauta a organização da greve dos 

servidores públicos municipais, aconteceu no dia 13 de agosto de 1991, nove dias 

depois da última reunião de filiados do SINSSB. Todas as falas registradas apontaram 

para a necessidade de se deflagrar a paralisação. O relato da servidora Norma resume a 

situação de dificuldades do funcionalismo público barbarense: “O salário é tão pouco 

que vai pra escola sem tomar café, que tem que haver greve e temos que ser unidos, o 

salário é de fome, tem filhos para sustentar.” 38 

O indicativo de greve é aprovado por unanimidade dos presentes, a polêmica 

passar a girar em torno da melhor tática para deflagrar a mobilização, a data foi um 

elemento que gerou uma forte discussão. Marluce Macêdo apresentou uma proposta 

ampla de organização. 

 

                                                           
37

 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA. SINSSB: Ata 
da Assembleia Geral.  Santa Bárbara, 1991. 1 fls. Sic. 
38 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA. SINSSB: Ata 
da Assembleia Geral.  Santa Bárbara, 1991. 1 fls. Sic. 
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Todo trabalhador tem que estar presente na greve, mas temos que tirar um 
comando de greve. Deveríamos paralizar a partir do dia 19/08 e no dia 20 
levaríamos nossas propostas ao prefeito. Poderíamos convidar o sindicato 
rural e mobilizar a comunidade. A proposta é a seguinte: tirar o comando de 
greve hoje, paralizar a partir do dia 19 e o movimento de rua dia 20. 39 

 

Ao contrário de Marluce Macêdo, o servidor João Rodrigues opinou pela 

convocação urgente da greve, pois segundo ele a demora poderia gerar mais pressões 

sobre os funcionários e causar dispersão: “dia 19 é uma data distante, vai haver muita 

pressão. Seria melhor adiantar a data.” 40 

Ana Lúcia Torquato de Lima, ressalta a necessidade de se organizar com calma 

a greve e que era preciso esperar ao menos o pagamento do salário. Mesma preocupação 

expressa por Marluce Macêdo, pois o sindicato não contava com um fundo de greve. 

 

Temos que discutir todos os detalhes. Teremos um comando de greve um 
pouco grande, pois queremos pessoas de toda categoria. Teremos que fazer, 
pro movimento, cartazes, etc. Os país de família que recebem por semana 
talvez tenham mais dificuldades. Como não temos fundo de greve, teremos 
que estudar esse problema. 41 

 

A organização se manteve durante o processo de greve, segundo Ana Lúcia 

Torquato de Lima, durante todo o período que ocorreu a paralisação, ao final de cada 

dia o comando do movimento avaliava a atuação. “A gente se reunia no final do dia pra 

fazer o balanço da greve e os piquetes quanto é que é.” 42 

Outro elemento da organização do movimento grevista consiste na capacidade 

de articulação com outros sindicatos e até mesmo a imprensa baiana que estava presente 

na assembléia geral que deflagrou a greve. “Queria aproveitar a oportunidade e a 

                                                           
39 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA. SINSSB: Ata 
da Assembleia Geral.  Santa Bárbara, 1991. 2 fls. Sic. 
40 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA. SINSSB: Ata 
da Assembleia Geral.  Santa Bárbara, 1991. 2 fls. Sic. 
41

 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA. SINSSB: Ata 
da Assembleia Geral.  Santa Bárbara, 1991. 2 fls. Sic. 
42 LIMA, Ana Lúcia T. de. Ana Lúcia Torquato de Lima: depoimento [Dez. 2013]. Entrevistador: 
Helder Cerqueira Lima. Santa Bárbara. 2013. 1 arquivo sonoro. Entrevista concedida ao Trabalho de 
Conclusão de Curso. Sic. 
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presença do meio de comunicação e repudiar as atitudes do prefeito de não aceitar 

negociar com o sindicato.” 43 

 
Contexto da greve. 

 

A greve aconteceu em contexto de refluxo das lutas sociais, principalmente uma 

retração do movimento sindical no Brasil, devido ao processo de reestruturação 

produtiva (que já fora implantado em outros países desde a década de 1970, mas que 

chegou ao Brasil através do governo de Fernando Collor de Melo, a partir de 1990) que 

modificou a relação entre os trabalhadores e o patronato. Mattos aborda elementos desse 

processo de modificação da produção: 

 

a)a nova fase da internacionalização do capital, cuja a face mais visível é o 
capital financeiro especulativo, mas que é também marcada no nível de 
produção, por uma integração em escala planetária do processo produtivo das 
grandes empresas transnacionais; b) o encolhimento industrial, no que se 
refere ao percentual da população economicamente ativa empregada no setor 
fabril das economias de industrialização avançada (em face de uma 
ampliação do emprego em serviços) e à participação do setor na formação 
das rendas nacionais, embora em paralelo venha ocorrendo a industrialização 
acelerada de outras áreas do globo; c) a introdução, com inédita rapidez e 
generalização, de novas tecnologias poupadoras da mão de obra; d) as 
mudanças nas técnicas de gerenciamento do trabalho e da produção, com 
incentivo à polivalência do operário, bem como estímulo a novas formas de 
colaboração entre capital e trabalho no âmbito da empresa, por meio de 
estratégias gerenciais de compromisso dos trabalhadores com o aumento da 
produtividade (qualidade total, círculos de controle de qualidade etc.); e) uma 
mudança na composição da força de trabalho, processo contraditório, que 
significou, em alguns casos, um crescimento considerável das exigências de 
qualificação do trabalhador e , em outros, um retorno as formas mais 
selvagens de exploração da mão de obra infantil, acompanhados de um 
quadro geral de precarização das relações de trabalho. 44 

 

O governo Collor implantou o receituário neoliberal citado acima, com destaque 

para os pontos “a” e “b”, que tratam respectivamente da nova fase do capital financeiro 

                                                           
43 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA. SINSSB: Ata 
da Assembleia Geral.  Santa Bárbara, 1991. 2 fls. Sic. 
44 MATTOS, Marcelo Badaró. Trabalhadores e sindicatos no Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 
2009. p. 127. 
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e da desregulamentação do mercado de trabalho com a precarização dos postos de 

emprego, ressaltando a terceirização, que solaparam direitos e garantias dos 

trabalhadores. 

Segundo Schneider45, o primeiro ato do governo Collor, em Março de 1990 foi 

extinguir 11 empresas estatais, o que gerou demissão de 14. 500 trabalhadores. Ao 

privatizar Collor abriu para o capital privado nacional e estrangeiro setores da economia 

brasileira, fortalecendo o capital financeiro especulativo. O governo Collor buscou 

integrar o Brasil ao ritmo dos centros industriais através do encolhimento do Estado, 

pois países como Estados Unidos e Inglaterra já tinham implantado o modelo neoliberal 

a partir da década de 1980, antes deles o Chile em 1973 com o governo ditatorial de 

Augusto Pinochet. 

A diminuição do papel do Estado não se restringe a privatizar empresas públicas, 

o papel de regulador da economia também é entregue ao chamado “mercado” que 

permite a livre concorrência, a busca desenfreada pelo lucro, o desemprego estrutural e 

a o desapreço aos direitos trabalhistas. Mattos apresenta três elementos da política 

neoliberal: 

 

A reestruturação econômica fez-se acompanhar de um duro ataque a essas 
três áreas de atuação, com a chegada aos governos de dirigentes identificados 
com os projetos neoliberais, que se encarregaram de executar a privatização 
de empresas públicas, diminuíram a participação do Estado na regulação do 
mercado e cortaram direitos de seguridade. 46 

 

O processo de reestruturação produtiva obrigou o setor industrial a prestigiar a 

mão de obra qualificada. A política recessiva do governo Collor (que visava combater 

as altas taxas inflacionárias com arrocho salarial, perda de direitos trabalhistas e uma 

política de privatização intensa) que não ajudava na ampliação do consumo, 

consequentemente atingia a produção industrial que diminuiu postos de trabalho menos 

qualificados dentro da produção, lançando ao desemprego milhares de trabalhadores. 

                                                           
45 SCHNEIDER, Bem Rossi. A privatização no governo Collor: triunfo do liberalismo ou colapso do 
Estado desenvolvimentista? http://www.rep.org.br/pdf/45-1.pdf. Acessado em 17/11/2014. 
46 MATTOS, Marcelo Badaró. Trabalhadores e sindicatos no Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 
2009. p. 128. 
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Pacheco Filho no seu artigo, fala sobre o impacto da política econômica da 

administração de Collor nesse setor: 

 

O maior legado do governo Collor, no rastro de sua política econômica 
recessiva, foi o excessivo corte nos postos de emprego e o incremento das 
taxas de desemprego. A queda no nível da atividade industrial levou muitas 
empresas à reorganização interna para reduzir os custos da produção, 
racionalizando os processos produtivo e administrativo. Ao diminuírem a 
quantidade de postos de trabalho, as empresas procuram, no entanto, manter a 
mão-de-obra mais qualificada e produtiva, na busca de maior eficiência e 
produtividade. A conseqüência desse processo foi um significativo aumento 
de produtividade, principalmente nas empresas de grande porte. 47 

 

O aumento significativo nas taxas de desemprego, consequentemente 

enfraqueceram as lutas sindicais, colocando o operariado e suas representações na 

defensiva, ou seja, quem perdeu o posto de trabalho tinha como foco principal conseguir 

sustento para si e sua família, fosse um posto formal ou informal. Já quem conseguiu 

conservar seu emprego buscava não perdê-lo. A conseqüência foi a queda no número de 

movimentos grevistas nos anos de 199048 (apenas 2357 paralisações) e em 1991 

(somente 1399 paralisações), índices muito abaixo dos aferidos no ano de 1989 (3943 

greves registradas). 

Os sindicatos que foram exemplos de combatividade no Brasil, durante mais de 

uma década (final da década de 1970 e o decênio de 1980), recuaram 

significativamente, causando um grande prejuízo ao conjunto dos trabalhadores. 

Antunes fala sobre esse novo momento vivido pelo sindicalismo brasileiro: 

 

Os primeiros, os sindicatos, foram forçados a assumir uma ação cada vez 
mais defensiva, cada vez mais atada à imediatidade, à contingência, 
regredindo sua já limitada ação de defesa de classe no universo do capital. 
Gradativamente foram abandonando seus traços anticapitalista, aturdidos que 
estavam, visando a preservar a jornada de trabalho regulamentada, os direitos 
sociais já conquistados e, quanto mais a “revolução técnica” do capital 
avançava, lutavam para manter o mais elementar e defensivo dos direitos da 

                                                           
47PACHECO FILHO, Calino. EMPREGO E SALÁRIO: Saldos do Governo Collor. 
http://revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/viewFile/709/957. Acessado em 17/11/2014. 
48 MATTOS, Marcelo Badaró. Trabalhadores e sindicatos no Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 
2009. p. 120. 
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classe trabalhadora, sem os quais sua sobrevivência está ameaçada: o direito 

ao trabalho, ao emprego. 49 

 

Em 1991, na esteira deste processo de implantação das políticas neoliberais no 

Brasil, com a precarização dos postos de trabalho, e a conseqüente flexibilização dos 

direitos trabalhistas, surge a Força Sindical, conhecida como propositora do 

sindicalismo de resultados, que continha no centro de sua estratégia a negociação com o 

patronato por ganhos puramente econômicos, sem se preocupar com uma mudança nas 

estruturas sociais, políticas e econômicas, portanto um sindicalismo que não 

incomodava o patrão. Antunes fala desse novo contexto: 

 

É nesta contextualidade adversa que se desenvolve o sindicalismo de 

participação em substituição ao sindicalismo de classe. Participar de tudo..., 
desde que não se questione o mercado, a legitimidade do lucro, o que e para 

quem se produz, a lógica da produtividade, a sacra propriedade privada, 
enfim, os elementos básico do complexo movente do capital. 50 

 

Neste mesmo ano, a Central única dos Trabalhadores (CUT) realizou seu 4° 

Congresso Nacional da CUT (Concut). A Central fez um balanço amplo da conjuntura 

nacional e internacional, avaliou o governo Collor e suas políticas recessivas e 

contrárias ao trabalhador, reafirmou ainda sua estratégia para combater o sistema 

vigente. 

 

A CUT é uma central sindical classista, democrática, autônoma, unitária, de 
massas e pela base. Fundamentada nessa concepção, fruto do acúmulo de 
experiências obtidas nas lutas e nos avanços teóricos de nossas resoluções, o 
desafio estratégico hoje consiste em avançar na consolidação da Central, 
articulando reivindicações imediatas com as de interesse histórico da classe 
trabalhadora. Assim a CUT, ao afirmar seu objetivo de superação do 
capitalismo e pelo socialismo, assume o papel estratégico de agente 
fundamental na construção de um projeto de sociedade democrática, 

                                                           
49 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 
mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 2008. p. 167. Sic. 
50 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 
mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 2008. p. 167. Sic. 
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organizando autônoma e independentemente os trabalhadores, condição sine 

qua non para se chegar ao socialismo. 51 

 

Mesmo em um momento de postura defensiva do movimento sindical a CUT 

reafirmava seu compromisso com a luta contra o sistema de acumulação capitalista. Em 

seu plano de ação, construído neste Congresso, reafirma sua posição contrária ao 

desmonte do Estado brasileiro, implantado pelo governo de Fernando Collor. 

 

 Combater o desmonte e a privatização do Estado, respaldando os interesses 
dos trabalhadores num programa de desprivatização do Estado que recupere 
sua função pública, preserve os setores estratégicos e sociais e garanta a 
melhoria dos serviços à população. A CUT deverá constituir comitês de luta 
nos órgãos atingidos, articulando esses comitês entre si e promovendo 
manifestações gerais. Lutar pelo controle dos trabalhadores sobre o 
patrimônio público. Buscar a mais ampla solidariedade social a essas lutas. E 
promover campanhas em defesa da Usiminas, Embraer e outras atingidas. 52 

 

Diante desse contexto de dificuldades para o movimento sindical combativo, nos 

deparamos com greves do funcionalismo público, que já se organizava em meados da 

década de 1980, mas que só pode se mobilizar oficialmente a partir da promulgação da 

Constituição Federal de Outubro de 1988 (CF/88). Em tese os funcionários públicos 

contavam com estabilidade no vínculo empregatício, que impossibilitava o patrão 

demiti-los por participar de movimentos grevistas ou paralisações curtas. Outro fator 

consistiu na novidade de organização da categoria. A greve dos funcionários da 

prefeitura de Santa Bárbara conteve dois elementos significativos: o SINSSB tinha sido 

formado a pouco tempo e contou com um amplo e detalhado processo na organização 

da greve de 1991. 
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 Resolução do 4° Congresso Nacional da CUT. http://cedoc.cut.org.br/resolucoes-de-

congressos. Acessado em 21/11/2014, 7 p. Sic. 
52 Resolução do 4° Congresso Nacional da CUT. http://cedoc.cut.org.br/resolucoes-de-congressos. 
Acessado em 21/11/2014, 20 p. Sic. 



37 

 

Repressão. 

 

Após a greve, e mesmo durante ela, houve demissões de funcionários engajados 

nas mobilizações por melhores condições de trabalho e pagamento do salário mínimo. 

Essas demissões tinham o objetivo de coagir os servidores municipais, fazendo com que 

eles recuassem ou não se movimentassem na luta por seus direitos. Alguns relatos de 

dirigentes e as atas de reuniões do sindicato retratam o uso da repressão e suas 

consequências.  

A reunião de diretoria, realizada no dia 02/11/1991, tratou sobre o 

posicionamento do SINSSB em relação às demissões de funcionários que participaram 

da greve. Segundo o presidente: “Dando início a reunião, o presidente informou sobre a 

continuidade do processo referente às demissões de funcionários, no período da 

greve.”53 

Nessa mesma reunião o presidente fala da importância da organização, pois as 

demissões causaram receio em muitos funcionários. A fala do presidente Jailson Costa 

foi no sentido de chamar as bases para a resistência. 

 

Afirma que a prefeitura não está disposta a pagar os bons salários aos seus 
funcionários. Todos os sindicatos estão andando, pela organização e efetiva 
luta. Greve, movimento, lutar frente à frente ao patrão. O advogado não 
conseguirá nada se não houver conscientização de cada servidor. 54 

 

Outra forma de reprimir era o corte de salário do servidor que participasse das 

movimentações do sindicato. Mesmo antes da greve o prefeito já utilizava tal 

procedimento que foi denunciado pelo vereador Manuel Hamilton Vilas Boas Amorim 

(PSC), em uma sessão ordinária da Câmara municipal: “Criticou o prefeito pela atitude 
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irresponsável que teve, ao cortar o salário da professora França, a qual está passando 

fome com o filho, inclusive, precisou do candidato a pref. Fernando dá-lhe uma feira.”55 

Essa situação de fragilidade em que o servidor era colocado abria a possibilidade 

dele ser manipulado politicamente.  

Uma das consequências que os servidores públicos municipais enfrentaram por 

participar da mobilização grevista, foi a demissão, forma de punição que tinha como 

intuito, primeiro demonstrar o que poderia acontecer com aqueles que insistissem em 

lutar por seus direitos ou contestar o poder dos gestores, e em segundo desarticular o 

movimento ou desorganizar as ações do sindicato, já que os servidores demitidos teriam 

que buscar sobrevivência, portanto poderiam ficar dispersos no que tange à luta sindical. 

A servidora Ana Lúcia Torquato de Lima, fala da sua demissão e da forma como ela 

encarou esse processo: 

 

Em 91 eu me lembro que fui demitida a primeira vez já, por causa do 
movimento. Eu fui demitida no segundo semestre de 91. Eu me lembro que 
eu fui vender geladinho pra poder pagar as contas, Luciano que é vereador 
hoje, era criança, vendia geladinho pra mim ganhando comissão. Tudo por 
que eu não aceitava, eu também não cedia as pressões, demitia, eu ficava 
demitida e continuava brigando, eu não abandonava não. 56 

 

Ana Lúcia Torquato de Lima continuou na direção do Sindicato mesmo 

demitida, e juntamente com outras companheiras envolvidas na organização da greve de 

91 foram readmitidas três anos após, em 1994 por meio de uma negociação entre o 

sindicato e a prefeitura. 

O processo de repressão continuou na gestão do prefeito Fernando de Fabinho,57 

mas ele não se expunha pessoalmente (utilizava os chefes do setores para impor o medo 
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nos funcionários), pois diferente de Mário Almeida, que ia pessoalmente impedir 

piquetes de greve e ameaçou jogar a cavalaria da polícia sobre servidores em 

paralisação, Fernando de Fabinho utilizava a política do medo, como relata o presidente 

do SINSSB Jailson Costa dos Santos: 

 

Olha os chefes de setor, que eram os chamados “cabos de turma”, eles 
ameaçavam direto o funcionário, e se ele viesse a participar do sindicato, 
teria suspensão, perderia o emprego e etc. Na questão se o funcionário não 
fosse trabalhar um dia, ele suspendia três dias, quatro. E ele não era do tipo 
de valorizar funcionário como peça importante do governo não, teve gente 
que largou, depois de tanto tempo como funcionário, largou a função para 
não tolerar ele como patrão. Teve casos inclusive de ele ir no setor, digamos 
assim hospital, tem um guarda lá, ele ir lá no setor, no hospital, pegar um 
filtro escondido do guarda, pra depois punir o guarda. 58 

 

A repressão exercida pelo governo municipal sobre os funcionários públicos foi 

ponto de pauta na Assembleia Geral de filiados, no dia 23/07/1994. Segundo o então 

presidente do sindicato Jailson Costa dos Santos, a resistência à repressão passava pela 

organização dos filiados. “Falou da repressão do patrão que procura por todos os meios 

dispersar os trabalhadores, escravisando, maltratando e punindo, daí mais uma vez ele 

mostra a necessidade da organização.” 59 

Na Assembleia Geral realizada no dia 15/10/1995, um dos pontos de pauta é a 

repressão do poder executivo municipal sobre o funcionalismo barbarense. Podemos ver 

na citação a seguir um exemplo dos instrumentos utilizados para reprimir os servidores 

e o sindicato: 

 

Leu o rascunho da carta que enviou a Agnaldo Santos, locutor da Rádio 
Carioca onde relatara a situação atual do servidor barbarense que não está 
sendo respeitado. Comunicou o desrespeito da punição do executivo com o 
Sindicato em suspender o desconto sindical dos servidores por ser exibida a 
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carta em rádio. Leu o ofício enviado ao executivo exigindo a volta do 
desconto, pois a ação feita é ilegal. 60 

 

Esse processo de repressão apresentou dois lados de uma mesma moeda: ao 

mesmo tempo em que o prefeito impunha a cultura do medo no funcionalismo, 

consequentemente o Sindicato ganhava um peso muito significativo, pois tornou-se um 

abrigo para os servidores que desejavam proteção e informação. A fala de Jailson Costa 

dos Santos aponta para esse elemento. 

 

De certa forma atrapalhava, mas por outra ajudava. Por que o funcionário 
quando ele se sentia ameaçado, ele via no sindicato um instrumento de 
acolhimento, de apoio dele, de defesa, principalmente quando levava uma 
“bordoada”, o sindicato era o lugar a ser procurado. Não ajudava no âmbito 
geral por que pairava a questão do medo, mas quando acontecia situações de 
prejuízo pontual aqueles serviam como exemplo, e a gente acabava 
divulgando e alertando os demais, que podia acontecer com outros. 61 

 

Sindicalismo em um novo momento. 

 

Após a greve de 1991 podemos observar através da documentação oficial e das 

entrevistas uma mudança de perfil do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Santa Bárbara. A combatividade notada no ano de 1991, foi substituída pelo 

instrumento da negociação direta com a prefeitura, as diversas audiências com o chefe 

do executivo local e um número significativo de Assembleias Gerais de sindicalizados, 

marcaram os anos de 1993 e 1994, a grande arma do SINSSB foi o diálogo interno e 

com o patrão. 

No ano de 1992 podemos constatar essa transição do Sindicato para uma postura 

mais negociadora. O referido ano foi o último da gestão de Mário Almeida, onde 

ocorreram as eleições municipais (que conduziu ao poder executivo municipal, 
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Fernando de Fabinho). O prefeito recém-eleito acenou no sentido de chamar a direção 

sindical para o diálogo. Mas como observamos anteriormente, o gestor era negociador 

com a direção, porém implacável com a base de funcionários, aos quais, através de seus 

cargos de confiança, impunha a cultura do medo. Na última Assembleia Geral do ano de 

1992 podemos notar o inicio deste processo de diálogo que se estendeu por quase toda a 

gestão de Fernando de Fabinho: “Fernando convocou o sindicato para uma reunião no 

dia 19/11. Não sendo possível, o sindicato sugeriu o dia 26/11. O secretário de Fernando 

disse que não seria possível nessa data por que já tinham compromisso. Sugeriram dia 

30/11.” 62 

Analisaremos cada ano de gestão, para compreender sua relação com o 

organismo sindical. Trataremos das pautas que foram levantadas pelo SINSSB, o que 

foi realmente atendido pela gestão, os conflitos que surgiram principalmente a partir do 

momento que parcelas do sindicalismo local optaram por explicitar a sua posição 

político-partidária, que se diferenciou da opção do gestor. Para o complemento da 

análise utilizaremos as entrevista de Jailson Costa dos Santos, presidente do SINSSB 

,por seis anos (1990-1996). Isto é, fez parte de todos os processos de negociações com o 

governo municipal da época. 

Na Assembleia Geral, realizada no dia 29/08/1993, o presidente Jailson Costa 

dos Santos, apresenta as pautas atendidas pelo prefeito na última reunião entre o 

executivo e a diretoria sindical: 

 

[...]relatou os pontos conseguidos com o prefeito, como: reajuste de salário; 
repouso semanal remunerado; reajuste de salário e adicional de salubridade. 
Ele explicou que o prefeito está de acordo com a CLT e a parti de agora, uma 
falta de professor será descontada (se não for justificada) sendo que, não terá 
oo direito de faltar três vezes no mês e ter doze no ano.. Passou também que 
o sindicato conseguiu adicional de salubridade para os garis e telefonistas. 63 

 

Luta por pagamento de salários dignos e reajuste, constituem-se enquanto pauta 

frequente nas audiências entre o prefeito e a direção do sindicato. O atraso de 
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pagamento é ponto de discussão em uma reunião realizada entre o Chefe do Executivo 

local e os representantes do sindicato, no dia 15/09/1993. A justificativa do gestor para 

essa falta de pagamento vem transcrita na ata da referida reunião. 

 

Espera que o dinheiro dê para pagar a folha a qual não terá reajuste. Pede que 
conscientizem os funcionários que por uns 5 meses não haverá reajuste. 
Alega que a prefeitura está em débito por causa dos carros-pipas, folhas da 
semana, fornecedor, folha de pagamento e bloqueio do INSS. 64 

 

O reajuste citado pelo presidente Jailson Costa dos Santos, na última Assembleia 

geral, realizada no dia 29/08/1993, foi descartada pelo prefeito em Audiência com a 

direção sindical, no dia 15/09/1993. Pode-se reafirmar, contudo, que o reajuste salarial 

se torna sempre uma pauta recorrente entre o sindicato e a prefeitura. 

Na assembleia de filiados do dia 11 de Dezembro de 1993, o ponto referente ao 

reajuste salarial reaparece.  

 

Analisando o reajuste, ficou decidido em se fazer panfletos com a opinião do 
sindicato para serem distribuídos na assembleia e para o povo em geral para 
eles se informarem da situação do funcionário, pois só foi comunicado o 
aumento mas não divulgaram o salário. 65 

 

O servidor Jailson Costa dos Santos, apresenta sua versão do novo momento que 

o sindicato vivia, um período dominado pelas negociações diretas com o patronato. 

Segundo Jailson Costa dos Santos, a direção sindical tinha como inimigo o medo que 

pairava sobre o funcionalismo, medo de perder seu posto de trabalho, o sustento de suas 

famílias, e a consequente aposentadoria.  

 

Na época era justamente dois pólos: o querer de um ganho melhor, e por 
outro lado a situação do quadro não ter uma formação muito privilegiada, 
isso pairava a questão de perder o emprego, não era nem o salário, era o 
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emprego, por que as pessoas no entendimento da gente, acabavam se 
submetendo por que ia chegar a um tempo que cada um ia ter sua 
aposentadoria. 66 

 

Envolto na conjuntura de coerção do funcionalismo pelos chefes de setores e até 

mesmo pelo próprio prefeito, o sindicato tentava demonstrar aos servidores que seria 

possível enfrentar o medo do patrão através da organização permanente da base. Jailson 

Costa dos Santos apresenta esse alto volume de reuniões com o executivo municipal, 

enquanto um elemento que garantiria retorno às pautas do funcionalismo, isto é, as 

negociações com o prefeito eram realizadas e seus resultados sempre demonstrados nas 

reuniões de filiados, pois era preciso convencer a base sindical que a organização surtia 

efeitos práticos. 

 

Então a gente tinha que trabalhar o estímulo pra a pessoa participar da 
organização, por outro lado fazer ela perder o medo de perder o emprego, por 
que acabava passando a ideia como se cada um estivesse sozinho. Ainda não 
se tinha consolidado aquele sentimento de companheirismo, de organização, 
de fortalecimento, de “um por todos e todos por um”. A gente continuava 
negociando para fazer também o funcionário entender que tava dando 
resultado. Certo? Ele não tava sendo o alvo direto de quem tava governando, 
e a gente torcia para que resultados acontecessem. Foi muito mais difícil esse 
período, justamente pela cultura do medo e pela falta de outras oportunidades 
de empregos, as pessoas viam a prefeitura como sendo o único, o único local 
que cada um poderia ter um emprego. 67 

 

Através das atas de reuniões de filiados e diretores, é possível observar que as 

discussões realizadas no ano de 1994 trouxeram pautas responsáveis por um 

acirramento nas negociações entre o poder executivo local e o SINSSB. Na Assembleia 

Geral do dia 04/06/1994, encontramos falas que apontam para uma aparente tensão na 

base e a insatisfação com a administração municipal, que não cumpria com a 

implementação de diversos direitos trabalhistas, a exemplo do não pagamento do salário 

mínimo. 
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Com a palavra o presidente mostra sua insatisfação junto ao descompromisso 
dos companheiros que se comprometeram em se fazer presente à assembleia 
e não compareceram. Com isso a companheiro Jaciara diz que dá vontade de 
lavar as mãos e deixar o sindicato acabar. Dalva discordando, encoraja os 
demais presentes e diz que o justo motivo é que os companheiros ainda não 
tem consciência formada para tanto e o que precisa é de nossa colaboração 
para essa formação. Fazendo uma explanação dos pontos Jailson cita que: O 
prefeito não respeita a medida provisória implantada pelo U.R.V, quer dizer 
não paga com o U.R.V do dia; Não respeita a constituição e a Lei Orgânica 
não nos pagando o salário mínimo; Não respeita o nosso direito de férias (...) 
Não remunera as substituições! 68 

 

A Assembleia Geral, realizada no dia 13/06/1994, discutiu uma pauta, tendo 

como ponto principal, um plano de reivindicações que seria entregue ao executivo 

municipal. Dentro desse plano estava incluída a reintegração dos diretores do sindicato, 

que foram afastados de suas funções públicas, devido a participação dos mesmos no 

movimento grevista de 1991. Esse ponto, segundo registro em atas, foi atendido pelo 

gestor. Elísio Santa Cruz, representante da CUT/BA (Central Única dos Trabalhadores- 

Bahia), opinou no sentido da ampliação de uma pauta mais ousada, que cobrasse mais 

do que o necessário e direciona a ação do sindicato no que concerne a uma fiscalização 

mais rigorosa das verbas administradas pelo poder executivo municipal. 

 

O companheiro Elízio dando a sua opinião, diz que a nossa pauta é muito 
humilde, sabe que está de acordo com as nossas necessidades mas está 
faltando, um pouco de ousadia, quer dizer, exigirmos mais do que 
necessitamos. Falando sobre destino das verbas da prefeitura o companheiro 
saliente que o sindicato e os trabalhadores devem verificar a entrada e a saída 
das mesmas [...] 69 

 

Existiam diversas pautas que foram constantemente debatidas ao longo do ano 

de 1994, com o destaque para os reajustes salariais, o salário mínimo e os demais 

direitos trabalhistas que os servidores municipais de Santa Bárbara nunca tinha 
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experimentado. Em seu depoimento o então presidente do SINSSB, Jailson Costa dos 

Santos, expõe os elementos mais reivindicados pelos servidores: 

 

O salário mínimo era uma pauta principal, o cadastro dos funcionários em 
PIS/PASEP, que apesar de não ter desconto algum pra prefeitura, o 
desconhecimento dos prefeitos, e até do próprio Fernando de Fabinho 
inicialmente, eles se negavam a cadastrar o funcionário. Não cadastrava, o 
funcionário trabalhava dez, quinze, vinte anos e não recebia. Eles escolhiam 
determinadas pessoas para cadastrar, aí é como se fosse prêmio deles para o 
funcionário, e não um prêmio do funcionário conforme a lei prevê, essa era 
uma pauta (...) Outra pauta que se trabalhava bastante, era a questão do 
pagamento, muitas vezes atrasava, atrasava e muito. Teve época de o 
funcionário trabalhar metade do mês e receber o anterior, eles tinham sempre 
o sentimento de estar trabalhando dois meses e recebendo um. E acabava 
acontecendo mesmo por que era uma forma da prefeitura se beneficiar às 
custas do funcionário. 70 

 

Outro ponto muito relevante da pauta de reivindicações, constituía no não 

pagamento do descanso semanal remunerado. No caso específico dos garis, nem 

descanso semanal existia, pois eles trabalhavam todos os dias da semana, eram 

altamente explorados. Inseridos nesse plano de reivindicações ainda constavam a luta 

pelo adicional noturno e o décimo terceiro salário. 

A reivindicação do salário mínimo foi atendida em 1994, depois de uma longa 

reunião com o prefeito e a direção sindical. Porém a luta por melhores condições de 

trabalho e salários dignos não parou, pois era sempre preciso reajustar os ganhos dos 

servidores. O pagamento do salário mínimo foi conseguido pela categoria, através de 

um acordo coletivo com a prefeitura, o resultado de cada ponto do acordo foi lido em 

Assembleia Geral, realizada no dia 18 de Junho de 1994. 

 

Leu o acordo analizando cada ponto que ficou assim firmado: Reintegração 
dos diretores afastados foi aceita (...) O pagamento do adicional de 
deslocamento foi conseguido dez por cento; O adicional noturno de vinte por 
cento; O pagamento do repouso semana remunerado; Pagamento do adicional 
de férias correspondente a um terço se o servidor fazê-lo com sessenta dias 
de antecedência; Redução da hora noturno para cinco horas e cinquenta 
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minutos; Pagamento do salário mínimo para todos os servidores que ainda 
não recebem [...] 71 

 

O presidente do SINSSB, Jailson Costa relata como foi exaustiva a reunião que 

conseguiu aprovar o acordo coletivo, que incluiu o salário mínimo há muito tempo 

desejado pela categoria: “No governo dele, 94 por aí, acho que 94 para 95. Uma reunião 

de quatro horas de duração, começou dez horas e foi até duas horas da tarde, nessa fase 

a gente fez várias reuniões por que virou questão de honra do funcionário.” 72 

Nem todos os pontos do acordo coletivo foram cumpridos imediatamente ou da 

maneira acordada entre a direção sindical e o prefeito. Quase três meses após a reunião 

que resultou no acordo sobre a pauta de reivindicações dos funcionários públicos, 

podemos observar na ata da Assembleia Geral, realizada no dia 10 de Setembro de 

1994, queixas sobre aquilo que não foi devidamente cumprido, desrespeitando desse 

modo o acordo coletivo assinado pelas duas partes. 

 

Falou do não cumprimento do acordo, onde o executivo não assumiu o 
prometido e assinado como os itens: adicional noturno; férias; salário mínimo 
que teremos de reclamar porque o salário mínimo só é pago caso o servidor 
esteja na ativa, se tiver de licença ou de férias só recebe 40 horas. Verá o caso 
do adicional de deslocamento que saiu como gratificação. 73 

 

No referido ano encontra-se ainda a existência de uma campanha de filiação, 

para ampliar a participação dos servidores municipais e fortalecer a base. Outra 

iniciativa foi a criação de Comissões por setor, com as seguintes motivações: agilizar a 

comunicação entre servidores e a direção sindical, pois quanto mais rápido os 

problemas fossem detectados poderiam ser resolvidos e aproximar a base da direção, ou 

seja, uma base organizada e conectada fortaleceria o SINSSB. Organização e disciplina 

dos filiados eram pontos cobrados pelo presidente Jailson Costa dos Santos e pela 1ª 
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tesoureira Dalva Macêdo, que se desligou da direção sindical neste mesmo ano, por 

compreender que a falta de combatividade do sindicato e o perfil negociador em 

excesso enfraquecia a luta dos servidores. Contudo a ideia de formar Comissões por 

setor de trabalho foi apresentada pelo servidor Jailson Costa dos Santos na Assembleia 

Geral, no dia 10/09/1994. 

 

Em discussão o primeiro ponto, falou do interesse do SINSSB em fazer 
eventos para uma aproximação com os servidores e da procura de servidores 
não associados que estão a busca de informações, por isso está tentando 
formar comissões com três representantes de cada setor de trabalho com 
servidores sindicalizados ou não onde esta comissão terá o objetivo de colher 
de cada setor e tentar esclarecer-los com ou sem ajuda do sindicato. Falou 
que já foi criada a comissão com os garis e o pessoal da construção civil, 
disse que tentou formar com o pessoal da saúde mas não teve êxito pois o 
pessoal temem o chefe da saúde. 74 

 

Segundo o presidente do sindicato, Jailson Costa dos Santos, as referidas 

Comissões por setor de trabalho não alcançaram o êxito desejado, as que obtiveram o 

melhor desempenho foram as dos garis e construção civil. Em seu depoimento Jailson 

Costa, justifica os motivos do pouco êxito da ideia: 

 

Muito no extraoficial, a gente tinha em cada setor alguém que nos relatava os 
fatos do dia-a-dia, o tratamento que o funcionário tinha. Ficou muito no 
superficial, não se tornou algo assim, que desse gosto de entender que a gente 
tava amparando o servidor através de uma comissão interna de cada local de 
trabalho. E mais uma vez eu vou a dizer, o medo fazia as pessoas se negarem 
a compor determinados grupos em cada setor. Achavam que iam ficar 
visados, marcados, era essa a linguagem da época. Mas pra você ver, já era 
pauta levantada nas próprias reuniões, o pessoal sentia essa necessidade (...) 
A da construção civil, essa aí teve mais efeito, que acabava auxiliando a da 
limpeza pública, acabava sendo suporte, foi a que mais surtiu efeito. E eles 
eram as mais vulneráveis, ganhavam pouco, o mercado tinha uma 
valorização, se sentiam lá embaixo, mas sempre olhando pra cima no que diz 
respeito a tabela de valores que eles mereciam. 75 

 

                                                           
74

 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA. SINSSB: Ata 
da Assembleia Geral.  Santa Bárbara, 1994. 1 fls. Sic. 
75

 SANTOS, Jailson C. Jailson Costa dos Santos: depoimento [Out. 2013]. Entrevistador: Helder 
Cerqueira Lima. Santa Bárbara, 2014. 1 arquivo sonoro. Entrevista concedida ao Trabalho de Conclusão 
de Curso. Sic. 



48 

 

Do Sindicato ao Partido. 

 

O Partido dos Trabalhadores estava inativo desde 1988, quando ele disputou e 

perdeu as eleições municipais. Como já foi citado no capítulo anterior o partido foi 

fragilizado por diversos motivos. Algumas lideranças petistas da cidade e de Feira de 

Santana (Gerinaldo Costa, por exemplo) se integraram ao processo de construção e 

organização do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Santa Bárbara. Devido 

à participação destas lideranças e a ligação com a CUT, na figura de Elísio Santa Cruz, 

setores do SINSSB não tardaram a aderir ao projeto de reativação do PT local, iniciado 

em 1995, como veremos nas atas do sindicato e nas entrevistas. 

No ano de 1995 ocorreu a reativação da Comissão Executiva Provisória do 

Partido dos Trabalhadores, e na ata das reuniões do sindicato são mencionados 

seminários e reuniões para discutir o partido no município. “Informou um seminário 

sobre o P.T à realizar-se no dia vinte e dois de abril deste mesmo ano [...]” 76 

A reativação do Partido dos Trabalhadores (PT), em Santa Bárbara, aconteceu 

com a presença de lideranças petistas do município de Feira de Santana, que tinham 

uma ligação com o núcleo petista barbarense desde a fundação em 1981 e contribuíram 

com a formação do sindicato. Tomamos como exemplo a presença de Gerinaldo Costa, 

que já foi amplamente citado no capítulo anterior. 

 

Na época o PT tava sem Diretório, sem Comissão Provisória, e eu nem sabia 
naquele período o que era partido, o que era PT, não tinha grandes 
conhecimentos não. Foi feito uma reunião, eu lembro que foi no Carlos 
Valadares, na reunião Gerinaldo estava, tinha outras pessoas também. E 
nessa reunião foi discutido política, partido, PT e foi dada a informação que o 
PT estava sem direção. E nessa discussão, foi colocada a ideia de que se a 
gente ficasse discutindo só sindicalmente o funcionário ia desfazer a cada 
eleição que vinha acontecendo, por que ele não tinha alternativa ligada à ele 
pra votar. E que era interessante a gente do sindicato a gente do sindicato, 
outras pessoas que não eram do sindicato entrasse pro PT, fortalecesse o PT, 
pra ser aliado, pra o PT ser instrumento de luta mais próximo da política 

                                                           
76 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA. SINSSB: Ata 
da Assembleia Geral.  Santa Bárbara, 1995. 1 fls. Sic. 
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partidária e o sindicato da política sindical aproximando-se do partido como 
seu parceiro. 77 

 

A parceria entre o sindicato e o partido, proposta na reunião que reativou o PT 

em nível local, de uma certa forma sempre existiu já que militantes como Marluce 

Macêdo (que fundou o partido em 1981, também presidiu a Comissão Pré-Sindical), 

Gerinaldo Costa ( que tinha ligações com um petista barbarense, seu colega de curso e 

primeiro presidente do PT feirense, Alberto Campos Boaventura, conhecido 

popularmente como “Beto Folha”), Dalva Macêdo (irmã de Marluce Macêdo, também 

participou da fundação do PT em Santa Bárbara e da construção do SINSSB, compondo 

sua direção até o de 1994), estavam inseridas na construção do sindicato e a partir de 

1995 incentivaram lideranças sindicais que ainda não contavam com uma filiação 

partidária a aderir a reativação do PT local. 

Em sua obra, a brasilianista Margaret E. Keck analisa a relação do Partido dos 

Trabalhadores com o movimento sindical brasileiro: 

 

A complexa dinâmica das relações entre o partido e o movimento sindical 
deve ser compreendida em relação à conjuntura na qual se colocaram as 
exigências dos trabalhadores. O relacionamento era triangular, envolvendo o 
partido e os sindicatos e vice-versa, bem como o impacto de cada um no 
contexto político e econômico geral. De particular importância era o nível – 
nacional ou local – em que os trabalhadores decidem pressionar por suas 
reivindicações. 78 

 

O triângulo citado por Keck (1991) é notado na realidade do município de Santa 

Bárbara, no que concerne a relação entre o partido e sindicato dos servidores, isto é, o 

sindicato surgiu da iniciativa de lideranças fundadoras do PT local, juntamente com os 

funcionário públicos e suas demandas de melhores condições de trabalho ( 

principalmente a reivindicação pelo pagamento do salário mínimo), e a partir de 1995 

lideranças forjadas no bojo da luta sindical, lideraram a reativação do partido. 
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democracia. São Paulo: Editora  Ática, 1991. p. 195. 
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A reativação do PT barbarense antecedeu o ano eleitoral de 1996, quando o 

partido apresentou candidaturas à todos os cargos em disputa. Jailson Costa relata como 

foi construído o processo eleitoral dentro do partido e as motivações que fizeram ele e 

outras lideranças do movimento sindical caminharam para a luta político-partidária: 

 

Aí veio a eleição de 96, e a gente acabou depois de várias reuniões chegando 
a um consenso que a gente deveria lançar candidato à prefeito, à vice e à 
vereador. E aí onde tava, porque a gente não encontrava várias pessoas com 
disposição de se candidatar, não tinha. Tanto é que a gente lançou a 
candidatura de Sandro Morett79 pra prefeito, Luciária80 que era menor, na 
época era menor, precisou meu pai fazer a emancipação dela, para ela ser 
candidata à vice. E saiu eu, Ana, Orlanda e Nilza Barreto como candidatos à 
vereadores, quatro. 81 

 

O prefeito Fernando de Fabinho lançou nesta eleição municipal, um candidato a 

sua sucessão. Mesmo com um canal direto de negociações que o SINSSB tinha com a 

gestão, a sua identificação com o PT e a necessidade de constituir representações reais 

para o funcionalismo público levaram as lideranças sindicais ligadas ao partido a apoiar 

as candidaturas opositoras ao gestor. 

Nas reuniões do sindicato, o debate em torno das insatisfações demonstradas 

pelos servidores foi algo contundente nesse ano eleitoral:  

 

Jailson comunicou que entregaram documentos ao prefeito sobre as 
demissões e punições feitos à alguns servidores sendo que não obtivemos 
respostas ainda. Antonio diz que a negatividade do prefeito é um descaso e 
perseguição que ele não dá importância ao voto dos servidores. 82 

 

                                                           
79 Sandro Morrett do Desterro Cunha, era na época de sua candidatura, professor de matemática da rede 
pública estadual, se tornou militante do PT no ano de 1995. 
80 Luciária Costa dos Santos, na época da sua candidatura era estudante de licenciatura em matemática, 
irmã de Jailson Costa dos Santos, filiada em 1995. 
81 SANTOS, Jailson C. Jailson Costa dos Santos: depoimento [Out. 2013]. Entrevistador: Helder 
Cerqueira Lima. Santa Bárbara, 2014. 1 arquivo sonoro. Entrevista concedida ao Trabalho de Conclusão 
de Curso. Sic. 
82 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA. SINSSB: Ata 
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A dinâmica das negociações diretas entre o SINSSB e o prefeito sofreu 

modificações, segundo a ata demonstra:  

 

Jailson aborda que em função do afastamento de Ana e Jailson em virtude 
das eleições de 96 o prefeito não recebeu nenhuma vez a diretoria do 
sindicato, alegando viagens e que estava atarefado, sem tempo, jogando ao 
descaso os servidores municipais. Com o retorno dos mesmos fez outra 
tentativa de reunião, foi negada, pois o prefeito estava em reunião com o 
contador e Presidente da Câmara [...] 83 

 

O Partido dos Trabalhadores não obteve êxito eleitoral em 1996, em Santa 

Bárbara, e como já foi dito o canal de negociações diretas com o executivo ganhou 

outro rumo, a exemplo contamos com a pauta da Assembleia Geral, realizada no dia 

19/10/1996. Alguns pontos demonstram o acirramento das relações do sindicato com o 

executivo. 

Alguns pontos de pauta da referida ata demonstram como estava a relação entre 

o sindicato e o prefeito, dois elementos que foram discutidos servem como exemplo: 

mensalidades sindicais em atraso; sonegação de direitos adquiridos pela luta por parte 

da administração municipal; punições impostas pela administração aos servidores.  

O processo de repressão acirrou-se no período pós-eleitoral, pois devido a 

participação de algumas lideranças sindicais no processo eleitoral e ainda mais 

realizando oposição ao candidato da coligação apoiada por Fernando de Fabinho, 

portanto o prefeito buscou desarticular a base sindical, como podemos notar na referida 

ata: “A ausência dos garis na assembleia deu-se em virtude de escalá-los o dia todo para 

trabalhar e por causa das ameaças sobre os mesmos.” 84 

A falta do repasse da contribuição sindical, também foi discutida nesta reunião, 

seria segundo os filiados mais um exemplo de descaso com o servidor municipal por 

parte do poder executivo, pois inviabilizava a ação sindical. Durante todo o período 
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84 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA. SINSSB: Ata 
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eleitoral o repasse não foi executado, configurando perseguição política. “A quatro 

meses não vem sendo descontada a mensalidade dos sindicalizados inviabilizando a 

ação do sindicato, o prefeito alega que há falha no processamento dos contracheques, e 

o técnico que concerta está fora do Brasil.” 85 

As punições aos funcionários foram citadas como forma de perseguição 

promovida pelos gestores municipais. Um exemplo de punição foi citado nesta reunião: 

“Na administração de Fernando foram ocorridas várias punições a funcionários sem 

motivos, apenas por conveniência do administrador. Sr. Martins foi colocado em 

disponibilidade, por que um louco tinha quebrado um filtro.” 86 

A participação de lideranças do sindicato em um dos grupos de oposição ao 

prefeito e seu candidato, aparentemente causou uma mudança na dinâmica da relação 

entre o SINSSB e o executivo municipal. 
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Conclusão. 

 

O trabalho monográfico realizado conseguiu reconstruir os caminhos iniciais da 

organização sindical dos servidores públicos municipais em Santa Bárbara. Pode-se 

constatar os fatores que motivaram a criação do SINSSB, os agentes desse processo de 

organização, as pautas debatidas em assembleias gerais e com o patronato (nas diversas 

audiências que foram registradas ou mencionadas nas atas do sindicato), a dinâmica das 

relações entre a direção sindical e o poder executivo local e a relação do sindicato com o 

Partido dos Trabalhadores. Foram elementos significativos desta pesquisa, que 

contaram com um número razoável de fontes para evidenciá-los e torná-los 

consolidados para a apreciação do leitor.  

A organização de um sindicato de servidores públicos em Santa Bárbara, foi 

primeiramente pensado pelo núcleo do PT local. Após a derrota nas eleições municipais 

de 1988 e posterior desativação da Comissão Provisória Municipal, formou-se a 

Comissão Pré-Sindical, presidida por Maluce Macêdo (professora da rede municipal e 

uma das fundadoras do PT barbarense em 1981). A referida comissão era responsável 

por organizar os funcionários públicos em um organismo sindical, capaz de lutar por 

pautas essenciais, a exemplo do salário mínimo (que foi pago somente depois de um 

acordo coletivo entre a direção do sindicato e a gestão municipal, em 1994); descanso 

semanal remunerado, adicional de insalubridade, décimo terceiro salário etc. 

No entanto a Comissão Pré-Sindical desenvolveu o papel de aproximar 

lideranças do SINSSB ao Partido dos Trabalhadores, como prova da afirmação, 

contamos com relatos dos militantes que participaram da fundação do PT barbarense, de 

militantes do partido em Feira de Santana, algumas atas do sindicato que demonstram a 

presença e participação de petistas feirenses e um diretor da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), que como sabemos foi criada e dirigida majoritariamente por 

setores do PT. 

Vale ressaltar que esta ligação ganha mais solidez com a filiação de lideranças 

sindicais ao Partido dos Trabalhadores e participação dos mesmos na reativação do 
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partido em 1995, que visou de maneira imediata a disputa das eleições municipais em 

1996. 

As pautas do funcionalismo público barbarense foram apresentadas aos gestores 

municipais através de duas maneiras: com as paralisações, movimento grevista e 

discursos mais combativos contra o executivo, nos anos iniciais de formação do 

sindicato; outra forma se constituiu por uma postura de maior negociação direta entre a 

diretoria do organismo sindical e a prefeitura. Esta dinâmica exigiu um maior número 

de reuniões entre os filiados do sindicato (os anos de 1993 e 1994 foram marcados por 

diversas Assembleias Gerais e reuniões com o executivo local, incluindo um acordo 

coletivo no último ano, que resultou na reintegração de diretores afastados devido a 

participação da greve de 1991, o pagamento do salário mínimo e outros direitos 

trabalhistas). 

A reestruturação produtiva, causada pela adoção do modelo neoliberal a partir 

do Governo Collor (1990-1992), teve como consequências a retração das lutas sociais 

no Brasil. Medidas como as privatizações de empresas públicas, demissões de 

funcionários, abertura para o capital especulativo e o desemprego estrutural, 

provocaram o enfraquecimento das organizações sindicais, pois tiveram as bases 

fragilizadas. Mas o sindicalismo do setor público foi organizado oficialmente pela 

Constituição Federal de 1988, ou seja, era uma novidade para os servidores públicos e 

para os patrões; a estabilidade no vinculo empregatício, em tese, era um fator que 

permitia a categoria realizar mobilizações por maior período e pautas que unificaram a 

categoria, a exemplo da luta pelo recebimento do salário mínimo. Esses elementos 

fizeram o SINSSB surgir em um momento de dificuldades para as lutas sociais no país. 
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