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Dentro da lógica da 
democracia representativa, 
partidos existem para ser a 
expressão mais evidente de 
uma postura ideológica, de 
uma visão de mundo, 
de uma diretriz 
política. Na última 
eleição presidencial, 
ficou patente o 
embate à esquerda 
– representada 
pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT), da 
candidata à reeleição 
Dilma Rousseff – e à 
direita – do Partido 
da Social Democracia 
Brasileira (PSDB), do 
senador Aécio Neves.

Nestes primeiros 
dias do novo mandato 
da presidenta Dilma, 
fica claro que esta 
divisão não está 
tão acertada assim. 
Chama a atenção 
apoiadores do PSDB, 
nascido social-
democrata, irem pra 
rua defender o retorno 
da ditadura militar. 
Da mesma forma, 
causa espanto alguns nomes 
do novo ministério de um 
governo petista, teoricamente 
“dos trabalhadores” – terem 
ligações com instituições 

como a União Democrática 
Ruralista (UDR) – sigla que 
abomina a reforma agrária 
– e partidos nanicos ligados 
a políticos sem expressão 

– alguns ligados à igrejas 
evangélicas. Some-se isso ao 
fato do imenso poder dado ao 
eterno governismo do PMDB 

e à recente divulgação de 
normas restritivas ao uso de 
direitos trabalhistas como o 
auxílio-desemprego e pensão.

Fica novamente a lição 
para o movimento sindical da 
necessidade de defesa de duas 
frentes das quais não podemos 
abrir mão no governo Dilma II: 

independência e autonomia. A 
esperança por dias melhores 
não pode ser colocada no 
colo de um governo onde o 
inesperado parece ser a regra, 

pelo menos de início.

E se é nossa 
obrigação tentar 
cultivar o sonho 
do socialismo, é 
responsabilidade dos 
trabalhadores tensionar 
este governo para 
esquerda, explorando 
suas contradições e 
deixando claro que não 
arredaremos o pé um 
milímetro da tarefa de 
colocar os interesses 
da nossa categoria em 
primeiro lugar.

Os conceitos 
podem até ser antigos, 
mas é justamente 
em momentos de 
indefinição que 
devemos recorrer aos 
nossos parâmetros 
originais. Como dizia 
Marx, “a emancipação 
dos trabalhadores 

será obra dos próprios 
trabalhadores”.

Direção Colegiada

Editorial
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Em Quixadá e Russas mais apoio aos 
filiados do interior

Sertão Central e Vale do jaguaribe  | Delegacias sindicais

pordentro

E para encerrar a série que apresentou o SINTSEF/CE por dentro trazemos um resumo sobre as delegacias 
sindicais do Sertão Central (DSSCentral) e do Vale do Jaguaribe (DSVJ). Conheça:

Localizada no centro 
do Estado, a Delegacia 
Sindical do Sertão Central 
(DSSCENTRAL) fica a 
aproximadamente 169 km 
de Fortaleza. A sede está 
em Quixadá, conhecida 
como cidade universitária 
do sertão central, com 
seis instituições de ensino 
superior, públicas e 
privadas.

A delegacia abrange os 

municípios de Banabuiú, 
Canindé, Caridade, 
Ibicuitinga, Itatira, 
Madalena, Paramoti, 
Pedra Branca, Quixadá, 
Quixeramobim, Milhã, 
Solonópole, Choró, 
Ibaretama e Senador 
Pompeu. Foi instituída em 
16 de janeiro de 1999.

O Vale do Jaguaribe é 
considerado uma região 
sócio-econômica de nosso 

estado que abriga desde 
municípios conhecidos por 
suas belas praias, como 
Aracati, Fortim, Icapuí, 
até outros com fortes 
características do sertão, 
como Quixeré e Morada 
Nova.

Este pedacinho do Ceará 
abriga mais uma delegacia 
do nosso sindicato, a DSVJ, 
que além das cidades 
citadas abraça os filiados de 

Alto Santo, Ererê, Iracema, 
Itaiçaba, Jaguaretama, 
Jaguaribe, Jaguaruana, 
Limoeiro do Norte, Nova 
Jaguaribara, Palhano, 
Pereiro, Potiretama, Russas, 
São João do Jaguaribe e 
Tabuleiro do Norte. Fundada 
em 18 de janeiro de 2002, a 
Delegacia Sindical do Vale 
do Jaguaribe (DSVJ) tem 
sede na cidade de Russas, 
conhecida como “Capital do 
Vale do Jaguaribe”.

Coordenação da delegaCia SindiCal do Sertão Central 
2013/2016

Coord. Geral: reginaldo Cesar Queiroz do Ó (MS)
Coord. Administrativa: antônia do Socorro da Silva (DNOCS)
Coord. de Finanças: elias de Sousa dantas (MS)
Coord. Jurídica: josé Vanderlan teixeira Castro (MS)
Coord. de Formação Política: joão batista Costa (MS)
Coord. de Aposentados e Pensionistas: Ma das dores da Silva (Pens. – DNOCS)
Coord. de Comunicação: Marta Maria da Silva (DNOCS) 
Coord. Sócio-cultural e Movimentos Populares: Paulo Pereira de Sousa (MS)
Coord. de Organização e Sindicalização: josé arlindo lemos da Silva (MS)
Coord. de Saúde do Trabalhador: Carlos roberto arruda dos Santos (MS)

SUPLENTES
antônio edval tavares de Melo (Ministério da Saúde)
Francisco Carneiro dos Santos (Ministério da Saúde)
(Paulo Roberto de Barros (MS), está presente na foto, no entanto, o mesmo não 
pertence mais aos quadros da Delegacia Sindical do Sertão Central)

Coordenação da delegaCia SindiCal do Vale do jaguaribe
2013/2016

Coord. Geral: raimundo gonçalves Santiago (FUNASA)
Coord. Administrativa: Maria do Socorro alves da Costa (FUNASA)
Coord. de Finanças: josé evandir rodrigues (Ministério da Saúde)
Coord. de Formação Política: Francisco Carlos nogueira Viana (FUNASA)
Coord. Jurídica: josé Zezito dos Santos (Ministério da Saúde)
Coord. de Comunicação: Francisca inácia de lima guimaraes (FUNASA)
Coord. de Aposentados e Pensionistas: josé Moreira de Sousa (DNOCS)
Coord. Sócio-cultural e Movimentos Populares: Vandevaldo gomes nunes (MS)
Coord. de Organização e Sindicalização: Valdir gonçalves lima (M. Saúde)
Coord. de Saúde do Trabalhador: josé Sabino da Silva (Ministério da Saúde)

SUPLENTES
Maria bernadete germano da Silva (FUNASA)
Maria do Carmo de almeida teixeira (DNOCS)
Francisco Holanir Cabral (FUNASA)

errata: No jornal anterior, edição 270, nos quadros da Delegacia da Região 
Norte onde leu-se Marcos Antonio Cavalcante da Silva (FUNASA), leia-se 
Marconi rodrigues de Sousa (Ministério da Saúde).
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mundo a fora

A Oficina: “Comunicação 
Alternativa X Tradicional: 
A interferência das novas 
tecnologias” chegou às 
delegacias sindicais. O projeto, 
iniciado em julho do ano 
passado, ainda sob a forma 
de um piloto, começou sua 
forma itinerante no dia 28 
de novembro de 2014, pela 

Delegacia Sindical do Maciço 
de Baturité.

Na ocasião, os 
coordenadores de comunicação 
Vera Lúcia de Oliveira e José 
Artur Camurça, o filiado 
Raimundo Júnior e a jornalista, 
publicitária e assessora do 
sindicato, Luciana Barroso, 
apresentaram um paralelo 

entre a comunicação 
tradicional e a comunicação 
alternativa.

A proposta apresentou 
também a comunicação interna 
do SINTSEF/CE, propondo um 
estreitamento nas relações 
entre o setor de Comunicação e 
os filiados.

A discussão se repetiu na 
semana seguinte, no dia 5 

de dezembro, em Quixadá, 
contemplando os filiados da 
Região do Sertão Central.

Neste ano a oficina ocorrerá 
nas seis regiões restantes e em 
Fortaleza.

Os dois encontros 
contaram com o apoio dos 
coordenadores das delegacias 
e com participação valiosa dos 
filiados.

Oficina de Comunicação vai ao interior
MaCiço de baturité e Sertão Central| Alternativa ou tradicional?

No último jornal falamos 
da segurança pública e 
dos problemas que o país 
vivencia hoje com a baixa 
qualidade deste serviço. Este 
mês o tema é saúde, outra 
grande preocupação do povo 
brasileiro.

Hospitais públicos e 
postos de saúde de todo o 
país vivem uma situação 
caótica. Constantemente 
vemos matérias na grande 
mídia falando das condições 
precárias e da falta de 
atendimento nestes espaços.  
Recente levantamento feito 
pelo Ministério da Saúde 
para atestar a qualidade 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), a média nacional foi 
5,5, em uma escala de 0 a 10. 
Desastrosa, para não dizer 
deprimente.

A responsabilidade com 
a saúde é dividida entre 
as três esferas: nacional, 
estadual e municipal. A 
Emenda Constitucional 29, 
do ano 2000, determinou 
que o investimento de 
saúde dos municípios fosse 
de pelo menos 15% do 
arrecadado, e dos estados, 
12%. A União, porém, não 
teve um percentual mínimo 
estabelecido, mesmo sendo 
quem mais arrecada. O que 
ficou determinado é que o 
valor tem que ser igual ao do 
ano anterior com acréscimo 
da correção do PIB.

em resumo: o Brasil é 
um dos países que menos 
investe em saúde: menos de 
490 dólares por habitante, 
dado do ano de 2012.

Na tentativa de mudar a 

reserva de recursos, tramita 
na Câmara uma proposta de 
iniciativa popular (Projeto de 
Lei Complementar 321/13). 
Chamada de “Saúde+10”, a 
proposta prevê a destinação, 
pelo governo, de pelo menos 
10% das receitas correntes 
brutas para a saúde. Em 
2014, poderiam ter sido R$ 
41 bilhões a mais.

Ceará
Aqui no Ceará, a situação 

não está diferente. Para citar 
um exemplo da precariedade 
do serviço público de saúde 
podemos falar do hospital 
José Barroso de Oliveira, 
o Frotinha da Parangaba, 
que em novembro de 2014, 
lançou um comunicado 
autorizando “realizar, no 
máximo, um curativo por dia, 
salvo criteriosas exceções”. 

Logo após repercussão nas 
redes sociais, o comunicado 
foi revogado e a prefeitura 
afirmou ter havido “um erro 
de interpretação”.

Este é só um mero 
exemplo que sequer pode 
ser comparado à realidade 
de quem depende da 
saúde pública. Chegar de 
madrugada para enfrentar 
fila, não conseguir senhas 
ou remédios, esperar horas 
por um médico, ser atendido 
em macas improvisadas 
ou até mesmo entrar em 
trabalho de parto no chão do 
hospital são condições a que 
nenhum ser humano deveria 
se submeter. Enquanto isso, 
os responsáveis pela saúde 
desfrutam de seus planos 
privados e nunca passarão 
por nenhuma dessas 
situações. Até quando?

Saúde pública: de quem é essa conta?
ProPoSta PoPular| Saúde + 10 propõe aumento no investimento do governo
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goVerno dilMa ii| O que esperar?

movimento
Os mistérios do novo ministério

O ano de 2015 é de muitas 
expectativas para a classe 
trabalhadora. As diretrizes 
apontadas pela Presidenta 
Dilma, para a condução da 
política e dos interesses 
do país, colocam questões 
norteadoras, como a educação 
e o fortalecimento do emprego, 
na pauta central. Isto tem 
reflexo direto com a juventude 
e todos os trabalhadores 
brasileiros.

Em seu discurso de posse, 
Dilma se compromete em 
não simplesmente garantir 
o mínimo necessário, mas 
oferecer o máximo possível.

Bem, no que depender da 
CUT, reivindicações e propostas 
na mesa não faltarão.

É certo que esperamos uma 
guinada no tocante ao diálogo 
entre o governo e as categorias 
sindicais, especialmente com o 
serviço público, que já inicia o 
período discutindo a campanha 
salarial 2015 e retoma 
bandeiras importantes como a 

política salarial e reposição das 
perdas, isonomia de benefícios 
e outros.

A tarefa da CUT e dos 
sindicatos é nos mantermos 
atentos, firmes e organizados. 
Em toda a nossa trajetória 
nada foi nos dado, tudo, 
absolutamente tudo nós 
conquistamos com o poder da 
organização unificada. É dessa 
forma que entramos em 2015, 
esperançosos e prontos para 
qualquer batalha.

Joana Almeida
Presidenta da CUT CE

Com a escolha dos ministros de dilma rousseff consolidada, o segundo mandato iniciado e as primeiras “promessas” feitas, 
como você vê as perspectivas e desafios dos servidores federais e de toda a classe trabalhadora para este ano de 2015?

O que esperamos da equipe 
de governo que conduzirá 
este segundo mandato da 
presidente Dilma Rousseff 
é comprometimento. Pelos 
discursos iniciais, a disposição 
para o diálogo conosco não 
faltará. Mas é preciso ter claro 
que as sinalizações positivas 
de diálogo não podem nos 
afastar da construção de 
nossa luta e mobilização em 
torno de nossas demandas 
centrais. Devemos continuar 
fazendo nosso dever de casa, 
promovendo assembleias nos 
locais de trabalho, organizando 
os servidores em torno das 
reivindicações de nossa 
campanha salarial 2015.

O novo ministro do 
Planejamento, Nelson Barbosa, 
em seu discurso de posse, deu 
destaque para a valorização 
do servidor público. Barbosa 
acrescentou que o diálogo 
está aberto para a busca do 
equilíbrio das demandas justas 
dos servidores com a capacidade 
financeira do governo. Como 
o cenário de arrocho e cortes 
segue em evidência é preciso 
acompanhar com atenção e 
pressionar para que as intenções 
embutidas no discurso reflitam 
a prática.

De todo modo, devemos 
conduzir o ano com muita 
mobilização e seguir atentos 
para que as palavras ditas, 
inclusive pela presidente Dilma, 
de que privilegiará o diálogo 
com a classe trabalhadora, 
conduzam efetivas mudanças e 
melhorias no setor público que 
todos nós exigimos e ansiamos 
há tempos.

Sérgio Ronaldo Silva 
Secretário geral da Condsef

A presidenta Dilma Rousseff 
já empossou o primeiro escalão 
de seu segundo mandato. A 
princípio, o que se vê é um 
grande exercício de acomodação 
dos vários partidos que a 
apoiaram na reeleição. E vários 
nomes causam perplexidade. 
Joaquim Levy,conservador, 
comandará a Fazenda, e Nelson 
Barbosa, no Planejamento, junto 
com o presidente do Banco 
Central, Alexandre Tombini, 
formam a equipe econômica. Os 
primeiros movimentos mostram 
que os servidores não terão vida 
fácil. O trio é adepto de medidas 
como arrocho econômico e fiscal, 
corte de gastos, juros altos e 
inflação no centro da meta.

Alguns ministros chamam 
atenção. Jaques Wagner, 

ex-governador da Bahia, é 
o novo ministro da Defesa. 
Ricardo Berzoini, ex-ministro 
da Previdência, assume as 
Comunicações. Pepe Vargas 
está no Ministério das Relações 
Institucionais, responsável pela 
articulação do Executivo com 
o Legislativo. Miguel Rossetto, 
fundador da CUT, está na 
Secretaria Geral da Presidência. 

O PMDB fica com seis 
ministérios. Eduardo Braga no 
Ministério de Minas e Energia. 
Na Secretaria de Aviação Civil, 
Eliseu Padilha, ex-ministro 
dos Transportes de FHC. O 
deputado Edinho Araújo na 
Secretaria Nacional de Portos. 
A nova ministra da Agricultura, 
senadora Kátia Abreu, é ligada 
ao agronegócio. Ela deve 

bater de frente com Patrus 
Ananias (PT), do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário. 
O paraense Helder Barbalho 
assumirá o Ministério da Pesca. 
O novo ministro é filho do 
senador Jader Barbalho. No 
Turismo, permanece Vinícius 
Lages.

Na Educação, foi confirmado 
o nome de Cid Gomes (PROS). 
Aldo Rebelo (PCdoB) deixa 
o Ministério do Esporte para 
assumir a pasta de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Para o 
Ministério das Cidades, o ex-
prefeito de São Paulo, Gilberto 
Kassab (PSD).

Antônio Carlos Rodrigues 
(PR) vai assumir o Ministério dos 
Transportes. Armando Monteiro, 
ex-presidente da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), 
assume o Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio.

O baiano Juca Ferreira está no 
Ministério da Cultura pela 2ª vez. 
A primeira foi no governo Lula, 
em 2008, substituindo Gilberto 
Gil. Carlos Gabas, novo no 
Ministério da Previdência Social, 
é servidor de carreira do INSS.

Permaneceram no cargo 
ministros como Luís Inácio 
Adams (Advocacia-Geral da 
União), Aloizio Mercadante 
(Casa Civil), Tereza Campello 
(Desenvolvimento Social), Ideli 
Salvatti (Direitos Humanos), 
José Eduardo Cardozo 
(Justiça), Izabella Teixeira 
(Meio Ambiente), Arthur  
Chioro (Saúde) e Manoel Dias 
(Trabalho). 

ProPoSta PoPular| Saúde + 10 propõe aumento no investimento do governo
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demonstrativofinanceiro

r e C e i t a S

MenSalidadeS 1.129.279,76 diVerSaS 8.506,74 aPliCaçÕeS FinanCeiraS 2.916,94 Venda de benS 60.200,00

3º trimestre de 2014
balanço triMeStral |  Julho, agosto e setembro

receitas - 1.200.903,44                                              despesas - 1.129.581,55

Sede
d   e   l   e   g   a   C   i   a   S

total
Cariri norte Centro 

Sul
MaCiço de 
baturité inHaMunS Sertão 

Central
Vale do 

jaguaribe
trÊS 

CliMaS

Material 
de ConSuMo 84.035,53 20.421,77 8.076,99 5.372,06 5.768,69 8.860,99 688,9 10.417,19 5.186,92 148.829,04

SerViçoS de 
terCeiroS 107.586.42 3.343,56 4.400,57 2.954,17 1.996,64 1.434,52 1.381,83 3.306,78 2.547,23 128.951,72

tranSP 
ViagenS e 
eStadiaS 

80.651,52 11.493,37 4.206,50 7.421,30 2.564,00 6.927,50 1.855,00 6.982,00 5.805,00 127.906,19

iMPrenSa e 
diVulgação 39.448,59 0,00 1.163,00 0,00 373,25 157,50 0,00 1.287,98 775,00 43.205,32

ContribuiçÕeS 
e rePaSSeS 133.155,77   771,60 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.277,37

loCaçÕeS    1.513,74 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.388,30 4.070,04

FinanCeiraS 8.669,85 128,10 128,10 60,90 93,00 68,10 0,00 75,38 70,60 9.294,03

deSPeSaS 
diVerSaS 37.007,63 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 37.007,63

CoMPraS 
iMobiliZado 40.564,59 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 40.564,59

PeSSoal 209.063,10 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 209.063,10

aSSeSSoriaS  178.964,19 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 178.964,19

Pgto.'grus' 
diret.

liberadoS
67.448,33 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 67.448,33

total 988.109,26 36.326,40 17.975,16 16.158,43 10.795,58 17.448,61 3.925,73 22.069,33 16.773,05 1.129.581,55

loCal

Conta

Conforme solicita o nosso estatuto, a planilha acima é um balancete do 3º trimestre de 2014. Os números, para fins didáticos, foram 
distribuídos entre sede e cada delegacia, de acordo com a conta específica. Estamos providenciando a publicação, da planilha anual, 
com os detalhes de custos de 2014 e os demonstrativos mensais com os custos da sede, das delegacias e suas especificações em nossa 
página na internet. Qualquer dúvida o filiado deve buscar um dos coordenadores financeiros ou o Conselho Fiscal.

Durante o recesso de final de ano, fomos surpreendidos com o falecimento de Gilvan Rocha, 
companheiro de muitas jornadas, militante incansável da esquerda, e, acima de tudo, um 
guerreiro. Pernambucano, Gilvan foi um dos símbolos da resistência política contra a ditadura 
militar. Ele faleceu no dia 26 de dezembro, aos 72 anos. Fica em nós a tristeza por sua partida 
e a eterna gratidão pelo engrandecimento que trouxe sempre à nossa luta sendo participante 
ativo de nossas atividades de formação política e sindical.. Gilvan Rocha, PRESENTE!
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jurídico

Órgão Participantes Valor total
Cnen 21             266.352,48 

CoMando da aeronÁutiCa 44             277.456,64 
CoMando do eXérCito 192             126.074,35 

dnoCS 234          1.680.722,84 
dnPM 27             160.229,86 

FunaSa 218          1.455.095,78 
ibaMa 111          1.699.865,64 
inCra 486          1.958.331,56 
inSS 19             195.995,35 

MiniStério da agriCultura 4                  6.464,12 
MiniStério da eduCação 19             591.086,42 

Processos pagam quase 17,5 milhões
rPVS e PreCatÓrioS | Resumo 2014

Cerca de dois mil filiados foram beneficiados com valores provenientes de ações jurídicas ganhas pelo SINTSEF/CE em 
2014, o recebimento foi forma de RPVs e Precatórios e ao todo foram pagos quase 17,5 milhões de reais.

Pensão instituída a partir de 30 de 
dezembro serão afetadas

beneFíCioS PreVidenCiÁrioS| Mudanças na pensão por morte atinge servidor

Um pacote de medidas anunciadas no final do ano passado fez severas modificações nos benefícios previdenciários 
dos trabalhadores brasileiros. Das alterações apresentadas, a que versa sobre a pensão por morte atinge  também o 
servidor público. Fique atento, as pensões instituídas antes vigência da Medida Provisória 664, de 30 de dezembro de 
2014 não sofrem quaisquer alterações. Confira e entenda as diferenças:

Como era: Não exigia contribuição mínima.
Como fica: É necessária a contribuição de no 

mínimo 24 meses do servidor para que o beneficiário 
venha a ter direito a pensão.

Exceção para os casos em que o óbito do servidor 
ocorra em função de acidente de trabalho, depois do 
casamento.

Como era: Não era exigido prazo mínimo de 
casamento ou união.

Como fica: Será preciso ter dois anos de casamento 
ou união estável para que o cônjuge ou companheiro 
venha a receber a pensão.

Exceção para os casos em que o Cônjuge, o 
companheiro ou a companheira for considerado 
incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício 
de atividade remunerada que lhe garanta subsistência, 
mediante exame médico-pericial, por doença ou 
acidente ocorrido após o casamento ou início da união 
estável e anterior ao óbito

Como era: A pensão era vitalícia

Como fica: Agora depende da expectativa de vida da 
pensionista. Assim, se o beneficiário tiver expectativa 
de sobrevida igual ou menor que 35 anos, a pensão 
continua vitalícia. Se tiver expectativa de sobrevida 
superior a 35 anos, a pensão será devida pelos 
seguintes períodos:

1) com expectativa de sobrevida entre 35 e 45 anos, 
terá direito a receber por 15 anos;

2) com expectativa de sobrevida entre 40 e 45 anos, 
receberá por 12 anos;

3) com expectativa  de sobrevida entre  45 e 50 anos, 
receberá por nove anos;

4) com expectativa  de sobrevida entre  50 e 55 anos, 
terá direito a receber por  seis anos; e

5) com expectativa  de sobrevida superior a 55 anos, 
terá direito a receber por apenas três anos.

Órgão Participantes Valor total
MiniStério da FaZenda 65          2.525.307,88 
MiniStério da juStiça 5             144.226,68 
MiniStério da SaÚde 61             123.089,66 

MiniStério daS CoMuniCaçÕeS 371          3.658.555,13 
MiniStério daS MinaS e energiaS 5                89.092,72 

MiniStério do orçaMento 1                40.680,00 
MiniStério do PlanejaMento 24             141.279,54 

MiniStério do trabalHo 6                57.396,50 
MiniStério doS tranSPorteS 185          1.024.953,47 

MiniStérioS (agruPadoS) 69          1.260.233,96 
total: 2167 17.482.490,58 
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Durante o mês de 
dezembro, o que não pode 
faltar são as confraternizações 
de fim de ano. As Delegacias 
Sindicais do SINTSEF/CE 
festejaram por todo o Estado, 
mantendo a tradição natalina 
viva e estreitando os laços 
entre os filiados.

Na região Norte, a delegacia 
festejou ao longo do mês, 
realizando confraternizações 
nas localidades de Ipu, 
Jaibaras, Camocim, Ibiapina, 

Varjota, Santa Quitéria e 
Sobral o que possibilitou 
contemplar filiados das 
diversas cidades da Região. 
Com sorteios e dinâmicas, o 
clima agradável prevaleceu 
nos encontros.

A Delegacia dos Inhamuns 
escolheu o tradicional 
Clube Caça e Pesca, em 
Crateús, como espaço para 
a confraternização. Os 
filiados festejaram ao som 
do cantor e compositor local 
Silvio Holanda, dono de um 

repertório romântico e poético.
Em Aracati, foi a vez 

da Região Jaguaribana 
festejar. Em um momento 
de reencontro entre 
companheiros dos municípios 
abrangidos pela Delegacia do 
Vale do Jaguaribe, a música ao 
vivo animou o ambiente e os 
mais de duzentos presentes 
no Restaurante Talher de 
Prata.

O Clube da Associação 
Atlética do Banco do Brasil 

(AABB), em Iguatu, foi 
o escolhido para sediar 
a confraternização da 
Delegacia Sindical do 
Centro Sul. Sorteios, 
banho de piscina e 
muito forró pé-de-
serra animaram os 
filiados ao longo do 
dia.

A Delegacia do 
Maciço de Baturité 
também escolheu o 
Clube da AABB como 
local do evento. Foi 
um dia inteiro de 
muita descontração e 
interação entre os mais 
de 300 convidados. Na 
ocasião, a luta ao longo 
do ano foi relembrada.

No Cariri, cerca de 
500 pessoas compareceram 
ao espaço Ravenala Eventos. 
Os filiados José Rodrigues 
e Chico Paulo iniciaram a 
festa com suas apresentações 
musicais. Houve sorteio de 
brindes, música e muita 
alegria.

A Região do Sertão Central 
comemorou o final do ano 
com festas em Canindé e 
Quixeramobim. Em ambas 
muita descontração e 
amizade.

aconteceu
Filiados festejam o final do ano
ConFraterniZaçÕeS |  Delegacias sindicais mantém tradição de comemorar

Norte (Ipu)   

Reunião do Conselho discute conjuntura
delegadoS de baSe |  1º Encontro de 2015

No dia 10 de janeiro foi 
realizada a primeira reunião 

do Conselho de Delegados 
Sindicais de Base de 2015, com 

a participação 
de 181 pessoas.

Após a pauta 
ordinária de 
informes, houve 
uma discussão 
da conjuntura 
atual do 

governo, com enfoque na 
Medida Provisória 664/14, que 
alterou direitos trabalhistas, 
mesmo após a presidenta ter 
afirmado, em seu discurso de 
posse, que não iria fazê-lo.

Os presentes reafirmaram 
que a luta e a pressão dos 
trabalhadores é essencial para 
que nenhum passo atrás seja 

dado e para que seja cumprido 
todo o prometido.

Como encaminhamentos, foi 
aprovada a realização, no mês 
de maio, de uma Assembleia 
Geral para discutir e deliberar 
sobre o balanço financeiro do 
SINTSEF e para a eleição de 
delegados para o Congresso 
Estadual e Nacional da CUT.


