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Ao fazermos um 
resgate das pautas dos 
servidores públicos - tanto 
na esfera federal quanto 
nos estados e municípios 
- percebemos que as 
reivindicações seguem 
sendo as mesmas há pelo 
menos três décadas. O 
que isso significa? Ao 
longo dos anos e dos 
governos a importância 
do serviço público foi 
colocada cada vez mais 
de lado. O país cresceu 
em diversos aspectos, 
mudou da categoria de 
terceiro mundo para país 
em desenvolvimento, 
porém, a compreensão de 
que o que é público não 
merece respeito segue 
no pensamento coletivo 
brasileiro.

Essa característica é 
reflexo da maneira como 
os servidores públicos são 
remunerados, por exemplo.

Este ano, diante da 
pauta dos servidores 
públicos federais, que 
dentre outras questões 
reivindica um reajuste 
de 27,3% (inflação 
acumulada), calculado 
da forma mais honesta 
possível, o governo 
ofereceu 21,3% divididos 
em quatro anos. É de rir 
(ou chorar).

Pior que a oferta, foi 
a chantagem feita pelo 
governo, de só negociar 
os outros pontos de 
pauta se o reajuste 
for aceito. A proposta 
é rebaixada. A ideia 
do governo é colocar 
o servidor público na 
dúvida, sem saber se 
vale a pena arriscar, 
aceitar o reajuste na 
tentativa de avançar em 
outros pontos de pauta. 
Fique atento! 

Se o governo 
apresentará benefícios em 
outros eixos da Campanha 
Salarial, por que não fazê-
lo logo? Com uma proposta 
que contemplasse todas 
as questões, a categoria 
poderia até ponderar um 
reajuste menor.

Lembrem-se de 2012. 
O reajuste foi aceito e as 
demais reivindicações 
foram esquecidas.

Ao final, se aceitarmos 
agora os 21,3% em quatro 
anos, esqueçamos que um 
dia outras reivindicações 
existiram.

Até 2019 os demais 
pontos da Campanha 
Salarial serão mais uma 
vez deixados de lado. 

A Direção Colegiada

Editorial

Reajuste ou avanços na pauta? Não se 
engane, eles não andam separados
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pordentro

prEssão com rEsultado| Após anúncio de paralisação, negociações caminham

Acordo Coletivo dos trabalhadores da 
EBSERH em processo de conclusão

Até o final de julho, 
ocorreram inúmeras 
reuniões entre os 
dirigentes da EBSERH 
e representantes dos 
empregados para concluir o 
Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) da categoria. Diante 

da falta de avanços, os 
empregados anunciaram 
uma paralisação de dois 
dias para os dias 30 e 31 de 
julho. 

Três dias antes do ato 
de greve, o presidente da 
EBSERH, Newton Lima 

solicitou ao secretário 
geral da Condsef, Sérgio 
Ronaldo, durante encontro 
em Brasília, que os 
empregados suspendessem 
a paralisação. O pedido 
foi feito com a promessa 
de dialogar com setores 
do governo uma melhoria 
para que se chegasse a um 
consenso em relação ao ACT.

Os empregados da 
EBSERH resolveram dar 
um prazo de 10 dias à 
presidência da empresa 
para honrar o que foi dito 
na reunião do dia 27.

No início de agosto, 
empresa e representantes 
dos empregados agendaram 
calendário para construção 
da redação final do ACT 
2015/2016, com encontros, 
que envolverão ambas as 
partes, iniciados no dia 4 de 
agosto e finalizados no dia 7 
do mesmo mês.

Até o fechamento desta 
edição as reuniões não 
tinham sido finalizadas, 
mas a expectativa é que 
agora o ACT seja concluído 
com vantagens aos 
empregados.

No Ceará, base aprovou paralisação e suspensão da mesma para negociações

dEbatEs E paralisaçõEs| A autarquia pede atenção e valorização

INCRA completa 45 anos e servidores 
“descomemoram” em todo o país

No último dia 9 de 
julho, o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) comemorou 
45 anos de fundação. Criado, 
como o próprio nome 
sinaliza, para encaminhar 
a Reforma Agrária no 
país, o INCRA amarga o 
sucateamento, o desamparo 
e a desvalorização de seus 
servidores.

No início deste ano, em 
assembleia da Confederação 
Nacional das Associações 
dos Servidores do INCRA 
(CNASI), a presidente 
do Instituto, Maria 
Lúcia Falcón, encheu os 

servidores de esperança ao 
sinalizar uma proposta de 
reestruturação da autarquia 
que representaria um 
novo INCRA. A presidente 
falou ainda que a Reforma 
Agrária iria integrar um 
novo planejamento de 
país. Porém, o que temos 
acompanhado nas últimas 
semanas são cortes e mais 
cortes, inclusive no que diz 
respeito a esta área.

Até agora a proposta 
do novo INCRA não se 
efetivou. Por ocasião do 
aniversário do Instituto, em 
evento ocorrido no Distrito 
Federal, a presidente Maria 

Lúcia Falcón anunciou 
oficialmente o pedido 
de aviso ministerial 
feito ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 
(MDA) e a ser repassado ao 
Ministério do Planejamento 
Orçamento e Gestão (MPOG) 
solicitando melhoria nas 
carreiras da autarquia. No 
entanto, diante dos cortes 

no orçamento, nada de 
concreto chegou para os 
servidores.

Fortaleza
No Ceará, os servidores 

do INCRA tem realizado 
atos e assembleias. No 
início de agosto deliberaram 
paralisação todas as 
segundas e quartas-feiras.
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Transformando um pouco a 
série sobre os serviços públicos 
voltados à população, nesta 
edição iremos fazer um recorte 
sobre transporte urbano. 

Basta prestar um pouco 
mais de atenção ao seu 
redor para ver que o número 
de automóveis nas ruas 
está cada vez maior, o que, 
consequentemente, causa 
congestionamento no fluxo 
do trânsito e engarrafamentos 
quilométricos. Há, ainda, 
ônibus, motos, bicicletas e 
pedestres para completar o 
cenário da mobilidade urbana. 

O transporte público 
municipal não é 
verdadeiramente público, uma 
vez que se tem que pagar por 
ele. Mesmo com a tarifa, os 
ônibus circulam com excesso de 
passageiros no horário de pico e 
estes ainda lidam com situações 
complicadas como assaltos 

dentro dos coletivos, paradas 
sem sombreamento, demora 
entre um ônibus e outros, além 
de questões como assédio, por 
exemplo.

Fortaleza
A atual política de trânsito 

de Fortaleza implementou 
faixas exclusivas para ônibus 
nas principais ruas da cidade, 
uma alternativa em avaliação 
pela população. Além disso, 
ampliou a quantidade de ciclo-
faixas e aderiu a um sistema de 
bicicletas compartilhadas com 
pontos de entrega e recepção 
espalhados por alguns bairros 
da capital. 

A chegada das bicicletas 
vem incentivando mais 
ciclistas a irem às ruas, não 
apenas para um passeio, e sim 
para o deslocamento de fato.  
Mesmo com estas alternativas, 
quem possui automóvel 

ainda enfrenta um grande 
engarrafamento em Fortaleza 
todos os dias, não importa de 
onde venha ou para onde vá.

A falta de respeito e 
gentileza no trânsito gera 
muitos dos problemas. Carros 
estacionados em fila dupla, 
em lugares proibídos, em 
vagas prioritárias, são apenas 
algumas das diversas infrações 
repetidas cotidianamente. 

cada um pode ajudar
Além de tudo isso, as 

pessoas ainda esqueceram-se 
da partilha, por 
exemplo, da velha 
e boa carona. Por 
que não diminuir 
a quantidade de 
carros oferecendo 
carona para 
familiares, amigos 
e colegas de 
trabalho?

Se você anda sozinho em seu 
carro todo dia e sabe que tem 
alguém que faz o mesmo trajeto, 
por que não dar carona?

Levar o filho do vizinho que 
estuda na mesma escola do 
seu filho, organizar um rodízio 
com os colegas de trabalho, 
descobrir como diminuir 
percursos sozinhos, são atos 
que, além de estreitar laços, 
contribuirão para a mobilidade 
urbana e serão positivos à 
comunidade como um todo. 

pense nisso!

mundoafora
transportE urbano| Como você contribui para uma cidade menos engarrafada?

Idas e vindas podem ser mais tranquilas
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No último dia 16 de julho, 

o SINTSEF/CE lamentou 
profundamente a perda de seu 
ex-coordenador geral Carlos 
Alberto Nascimento Nogueira, 
o Carlão.

Servidor federal da 
Funasa, Carlão foi diretor 
do SINTSEF/CE na gestão 
2010/2013. Militante político 
e social, já atuava há algum 
tempo como assistente técnico 

e conselheiro do Conselho 
Estadual de Saúde (Cesau) 
e mestre de cerimônia da 
Secretaria da Saúde do Estado.

Sempre com um violão de 
lado, um sorriso no rosto e o 
sangue político no coração, 
Carlão nos deixa boas 
lembranças e muitas saudades.

O filiado Geraldo Costa 
homenageou Carlão em forma 
de versos. Carlão, presente! 

Uma notícia tristonha
Abalou meu coração;
Deixou-nos grande tristeza
Causou-nos grande emoção
Com a morte inesperada
Do nosso amigo Carlão

Foi uma morte precoce
Não precisava ir agora
Pois Carlão ainda tinha
Guardado em sua memória
Muitas ideias singelas
Muitos momentos de glória

Um triste adeus Carlão!
Foi o nosso Pai Maior
Que autorizou a partida
Ele cumpriu a tarefa
E a sua história de vida
Mas a tristeza ficou
Deixou-nos por despedida;

O SINTSEF CEARÁ
Resguarda o seu sentimento
Pois quando é chegado a hora
Apenas fica o lamento
A morte é um segredo
Ninguém sabe o seu momento

Mas a verdade patente
Por todos nós foi sentida
O nosso existir tremeu
Com a sua despedida;
CARLÃO se foi, mas deixou...
Um grande exemplo de vida
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movimento
GrEvE urGEntE| Só tem análise de eixos da campanha se a proposta de reajuste for aceita

Proposta do governo parece birra de 
criança mimada

“Mãe, só como tudo 
se você me der um 
brinquedo novo”.

“Servidor público 
federal, só discuto sua 
pauta de reivindicações 
se você aceitar minha 
proposta de 21,3% de 
reajuste, divididos em 4 
anos”.

As duas afirmações 
acima pautam-se na mesma 
ideia. A diferença é que 
a primeira pode ser dita 
por qualquer criança e a 
segunda está sendo dita por 
um governo de estado.

A hora é de construir 
uma greve geral, aliás, já 
estamos atrasados. Além 
do reajuste, a única outra 
questão da Campanha 
Salarial apresentada pelo 
governo foi de reajuste 
dos benefícios. Porém, os 
valores apresentados são 
muito inferiores aos que 
reivindicamos, que pede 
algo simples, a isonomia 
entre os servidores dos três 
poderes.

mobilização nacional
De 25 de junho a 31 

de julho, o Fórum das 
Entidades Nacionais 
dos Servidores Públicos 
Federais (Fonasef), do 
qual a Condsef faz parte, 
reuniu-se cinco vezes 
com a Secretaria de 
Relações do Trabalho 
(SRT) do Ministério do 
Planejamento.

Mesmo com tantos 
encontros, as negociações 
pouco avançaram. Na 
última, ocorrida em 31 de 
julho, notícia da Condsef 
apresentava o seguinte 
resumo:

“Além do reajuste 
de 21,3% em 4 anos, o 
Planejamento fala em 
conceder reajustes para os 
benefícios levando em conta 
a inflação do período em 
que ficaram congelados. Há 
também uma possibilidade 
de discutir alteração em 
critérios para média dos 
pontos da gratificação de 
desempenho para fins de 
aposentadoria. No entanto, 
esse conjunto de propostas 
estaria condicionado à 
aceitação do percentual 
e prazos rejeitados pelos 
servidores.”

dia nacional de luta
Diante da situação, 

desde junho os servidores 
realizam atividades. Aqui 
no Ceará, houve um dia de 
luta e paralisação em 25 de 
junho (foto) e outro em 6 de 

agosto, ambos em frente ao 
prédio da Receita Federal.

Em Brasília, mais de 
cinco mil servidores 
marcharam pela Esplanada 
dos Ministérios em 22 de 
julho.

uma andorinha só...
Diversas assembleias 

foram realizadas nos locais 
de trabalho, delegacias e 
sede do SINTSEF/CE.

Na maioria dos 
encontros surpreendeu 
o número reduzido de 
filiados. No entanto, a 
maior parte dos presentes 
em cada reunião aprovou 
a adesão do sindicato à 
greve que já existe entre 
setores como o da educação 
(Universidades e Institutos 
Federais) e  Previdência 
Social (INSS).

Não podemos ficar 
parados. Se não houver 
mobilização, não haverá 
conquistas. Faça a sua 
parte. Participe, lute, 
conquiste!

•	Reajuste	linear	de	27,3%,	
no	vencimento	básico,	
em	janeiro	de	2016	
(integralmente)

•	Equiparação	dos	
benefícios	nos	três	
poderes

•	Regulamentação	da	
negociação	coletiva;

•	Política	salarial	
permanente;

•	Paridade	salarial	entre	
ativos,	aposentados	e	
pensionistas;

•	 Incorporação	das	
gratificações	ao	
vencimento	básico;

•	Recebimento	da	média	
das	gratificações	de	
desempenho	(últimos	
cinco	anos)	para	a	
aposentadoria

•	Data-base	em	1º	de	maio;
•	Retirada	dos	projetos	de	
lei	que	prejudiquem	os	
servidores	e	aprovação	
daqueles	que	beneficiem;

•	Revogação	das	MP’s	664	
e	665.

relembre os eixos da 
campanha salarial
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homenagem

A mídia hegemônica lhe 
representa? Como a luta dos 
trabalhadores é pautada na 
mídia? O que a comunicação 
interessa à luta de classes? 
O que podemos fazer para 
criar nosso próprio veículo de 
comunicação? 

Essas e outras inquietações 
foram, são e serão debatidas 
nos cursos anuais do Núcleo 
Piratininga de Comunicação 
(NPC), que acontecem 
sempre no Rio de Janeiro. 
Foi na edição de 2010 do 
Curso do NPC que a equipe 
de comunicação, filiados e 
coordenadores do SINTSEF/
CE tiveram seu primeiro 

contato com o curso e toda a 
problemática que este trazia.

Daí surgiu a ideia de trazer 
o debate para o Ceará e para 
os filiados de cada canto do 
estado através de uma Oficina 
de Comunicação, a primeira 
na história do SINTSEF/CE. A 
proposta era englobar a região 
metropolitana de Fortaleza e 
as oito delegacias do interior. 
Antes de dar início, um 
projeto piloto foi apresentado 
aos coordenadores da sede e 
das delegacias, com o intuito 
de inserir o debate e de ouvir 
conselhos e críticas dos 
participantes. A apresentação 
do projeto para as oficinas 

durou dois dias e foi mediada 
pelos jornalistas Luciana 
Barroso e Demétrio Andrade.

Após as discussões iniciais, 
teve início à ida ao interior. 
A equipe composta pela 
jornalista Luciana Barroso, 
os filiados Raimundo 
Júnior e Hibiss Farias e as 
estagiárias Letícia Almeida e 
Bárbara Castro participaram 
do processo, que também 
envolveu diversos membros 
da direção colegiada e 
coordenadores de delegacias. 
Baturité, Quixadá, Russas, 
Sobral, Itapipoca, Iguatu, 
Crato e Crateús foram as 
cidades que receberam 

as oficinas, atendendo as 
oito delegacias sindicais. 
Para finalizar, um encontro 
acontecerá em Fortaleza, 
com os filiados da Região 
Metropolitana, até o fim do 
ano.

A I Oficina de 
Comunicação do SINTSEF 
tem, principalmente, um 
caráter teórico, com objetivo 
de instigar ainda mais o 
senso crítico e criativo de 
seus filiados. A nova proposta 
para a segunda oficina é um 
viés mais prático, para que 
eles possam, enfim, tirar suas 
ideias do papel. 

A inspiração que deu frutos

Sonhar (e lutar) pela democratização da 
comunicação: o legado de Vito Giannotti

pErda irrEparávEl| Ele parte, mas suas ideias ficarão para sempre

Italiano de nascença, 
brasileiro por escolha, 
carioca por semelhança, 
operário por profissão, 
comunicador por vocação, 
encantador por existência: 
Vito Giannoti.

Falecido no dia 24 de julho, 
Vito deixa em nós várias 
lições. Desde o primeiro 
contato do SINTSEF/CE 
com suas ideias, em 2010, 
Giannotti passou a fazer parte 
de nossa história: esteve em 

cursos de comunicação, 
oratória, formação política, 
no 10º Congresso, em 2012, 
e nas comemorações dos 26 
anos do SINTSEF/CE em abril.

Fez-se presente em nossa 
luta com força, simpatia e 
carisma sem igual. A nós fica 
a tristeza de sua partida, a 
felicidade de ter partilhado 
um pouco de sua existência 
neste mundo e a riqueza de 
comungar de suas ideias e 
ideais, para sempre!

“Vito foi a semente que 
deu bons frutos. Diversos 

veículos da imprensa 
chamada de ‘alternativa’ 
o tiveram como mentor. 
Sua contribuição para a 

imprensa sindical e popular 
no país dificilmente será 

igualada”.
Brasil de Fato

“Talvez, Vito, você tenha 
sido o cara que mais falou 

de comunicação e que mais 
tentou ensinar comunicação 

para militantes e 
profissionais de movimentos 
populares no Brasil. Alguém 
ainda vai ter de contar essa 
sua história de obstinação”. 

Renato Rovai (blog do Rovai) 

“Incansável, Gianotti nunca 
desanimava frente às 

dificuldades da conjuntura, 
fossem elas quais fossem. (...) 
Sua enteada, Luiza Santiago, 
lembrou a frase do padrasto 

que se tornou célebre no 
mundo sindical brasileiro:

‘A luta continua, porra!’”
Portal Carta Maior

“Dedicou-se especialmente 
à tarefa de educar o 

sindicalismo combativo para 
a tarefa da comunicação, 
pois considerava essa a 

principal ferramenta para 
radicalizar a consciência 
de classe e pavimentar o 
caminho ao socialismo”

Breno Altman - Opera Mundi
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jurídico
Ação jurídica pede revisão de pensões 
concedidas a partir de 2003

O SINTSEF/CE está 
ajuizando novas ações 
judiciais para seus filiados 
pensionistas que tiveram 
suas pensões instituídas a 
partir do ano de 2003. 

Esta nova ação judicial 
visa revisar o benefício 
de pensão, que nos dias 
atuais são corrigidos 
pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor – 

INPC do Regime Geral da 
Previdência Social, para que 
este benefício passe a ser 
corrigido conforme o Direito 
à Paridade Remuneratória, 
ou seja, que seus proventos 

sejam atualizados na mesma 
proporção e data em que se 
derem as atualizações dos 
proventos dos servidores em 
atividade. Confira abaixo a 
documentação necessária.

atEnção pEnsionistas| Entre em contato para apresentar a documentação

como participar desta ação?
O servidor deve comparecer à sede do SINTSEF/CE 

com os seguintes documentos:

•	 cópia de rG e cpF;
•	 comprovante de Endereço atualizado (no 

máximo de 06 meses);
•	 cópia do ato de concessão de pensão 

(fornecido pelo òrgão);
•	 cópia do ato de aposentadoria do instituidor 

da pensão(fornecido pelo órgão);

•	 Fichas Financeiras dos últimos cincos anos 
da pensionista e do instituidor; (fornecido 
pelo órgão);

•	 procuração preenchida e assinada (fornecida 
pelo sintsef);

•	 declaração de pobreza/isenção de custas 
processuais (fornecida pelo sintsef);

lembramos que o departamento jurídico 
funciona, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Em nossa última edição 
(nº 274, maio/junho) 
notificamos aos servidores a 
existência de uma nova ação 
jurídica do SINTSEF/CE, em 
relação ao reajuste de 15,8% 
recebido pelos servidores de 
forma parcelada em 2013, 
2014 e 2015.

A referida ação visa 
corrigir o fato do reajuste 

ter sido aplicado sobre as 
gratificações - NA MAIOR 
PARTE DAS CARREIRAS 
DO EXECUTIVO -  e não no 
vencimento básico, como 
deveria ter acontecido.

No entanto, algumas 
carreiras não fazem jus ao 
referido pleito, tendo em 
vista que o percentual de 
15,8% já foi aplicado no 

vencimento básico, quando 
implementado (parcelado 
em três anos).

Os servidores que NÃO 
precisam entrar com a 
ação por este motivo (já 
receberam o reajuste 
no vencimento básico) 
pertencem aos quadros do 
Instituto Federal do Ceará 
(IFCE), Universidade Federal 

do Ceará (UFC), Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiete 
(IBAMA) e Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA). No caso do 
INCRA porém, há servidores 
que  a exceção é feita aos 
15,8% nas gratificações, no 
vencimento ou parte em 
uma rubrica e parte na outra. 
Cada caso deve ser analisado 
individualmente.

Quem não faz jus à ação dos 15,8%?
rEajustE no vEncimEnto básico| IBAMA, IFCE, INCRA e UFC

*	1/1/1925

+	11/6/2015

*	15/7/1922

+	10/6/2015

Nota de 
pesar

Lamentamos o falecimento 
dos filiados e nos solidarizamos 
com seus familiares.

*	3/5/1954

+	11/4/2015

Lúcia Maria Luna Cruz Benício Teixeira de Castro Raimundo Pereira Gomes

Firmino Miguel de Sousa

*	6/7/1929						+	15/6/2015
Natanael de Melo Lima

*	21/9/1953						+	12/5/2015
Joaquim Farias Cunha

*	25/01/1943			+	20/7/2015
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Realizado em 11 de julho, 
o Encontro do Conselho de 
Delegados Sindicais de Base 
do SINTSEF/CE reuniu 183 
delegados no auditório do 
Instituto Federal do Ceará 
(IFCE). 

Os presentes  discutiram 
a conjuntura política atual, 
Campanha Salarial 2015 e 
a construção e deflagração 
da greve dos servidores 
federais.

Na ocasião, Will Pereira, 
presidente da CUT/CE e 
Paulo Barela, membro da 
Executiva Nacional da CSP- 
Conlutas, apresentaram a 
visão destas centrais sobre 
a luta dos trabalhadores.

Também esteve presente, 
Josemilton Costa, diretor 
da Condsef, apresentando 
informes referentes à 
negociação do Fórum 
Unificado de Entidades com 
o governo.

Dentre as semelhanças 
e divergências das falas um 
ponto foi unanimidade: é 
necessário reagir à política de 
arrocho imposta pelo governo 
Dilma e a greve é o caminho.

O principal 
encaminhamento do 
encontro foi a construção 
da greve, com urgência.

A próxima reunião do 
Conselho está prevista para  
15 de agosto, com debate 
político sobre as teses do 
Congresso.

aconteceu
Encontro do consElho | Greve é apontada como necessária e urgente

Delegados rejeitam proposta de 
21,3% de reajuste dividido em 4 anos

A coordenação de 
Formação Política e Sindical 
do SINTSEF/CE retomou as 
atividades com seminários 
já realizados na Região dos 
Inhamuns e no Centro Sul do 
estado, nos dias 13 e 27 de 
junho, respectivamente.

Com palestra da 
historiadora Adelaide 
Gonçalves, nos Inhamúns 
e do educador José Pereira 
Sobrinho no Centro Sul, 
os seminários debateram 
concepções e práticas do 
movimento sindical, com 
enfoque numa prática 

autônoma combativa classista 
e de luta, tema de grande 
pertinência aos trabalhadores.

No dia 23 de junho foi a 
vez dos filiados da Região 
Metropolitana aprofundarem 
seu debate através do 
seminário “Os desafios para 

os trabalhadores diante da 
crise do capitalismo na atual 
conjuntura”. As palestras 
foram ministradas pelos 
doutores Jorge Luiz Oliveira e 
José Pereira Sobrinho e contou 
com aproximadamente 50 
filiados.

capacitando a basE | Na capital e no interior

Seminários de formação discutem 
política, história e economia no Brasil

Centro Sul

Inhamúns

Jorge Luiz, RMF

José Pereira, RMF


