
Campanha Salarial dos 
Servidores Federais:

há indicativo de greve 
para julho

(PÁG 5)

Delegados são eleitos 
para o 11º Congresso 

do SINTSEF por todo o 
estado

(PÁG 3)

Ação jurídica requer 
inclusão do percentual 

de 15,8% ao 
vencimento básico 

(PÁG 7)

Conversas sobre 
comunicação e saúde do 

trabalhador movimentam 
as delegacias sindicais

(PÁG 8)
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em defesa dos 
trabalhadores

O que falta pra você 
cruzar os braços?
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Com a ameaça de uma 
terceirização geral no país, 
a sensação de descaso 
dos sucessivos governos 
com o serviço público 
cresce substancialmente. 
Não é só um problema 
econômico, centrado na 
inflação e na estagnação 
do nosso Produto Interno 
Bruto (PIB). Como avançar 
e crescer num país com 
infraestrutura sucateada, 
funcionários desmotivados, 
desvalorizados e 
descrentes, aposentadorias 
que não compensam, falta 
de pessoal, desgaste social. 
Como prestar um bom 
serviço à população nestas 
condições?

Recentemente, a 
novidade do governo 
foi apresentar um mega 
projeto de privatizações 
disfarçado com outro nome: 
“concessões”. É este o 
futuro do serviço público? 
A categoria percebe a 
existência do problema, 
mas dá de ombros, tamanha 
a falta de confiança em si 

mesmo, na sua capacidade 
de batalha. O caminho é 
cruzar os braços?

Sim, o caminho é este. 
Não no sentido de nada 
fazer. Pelo contrário, com 
o significado de parar de 
trabalhar, de protestar 
negando a sua força de 
trabalho, de paralisar 
atividades.

A greve precisa ser 
construída por cada um que 
hoje representa 
o serviço público 
federal. Não 
há escolhas, 
simplesmente 
por não haver 
outro caminho. 
Há somente uma 
estrada e é nela 
que devemos 
seguir. A greve 
se coloca como 
alternativa 
necessária, uma 
passagem muitas 
vezes estreita e 
dolorosa, porém, 
única possibilidade 
de sermos 

minimamente ouvidos, 
vistos, atendidos.

Não dá pra tapar o sol 
com a peneira. Se o serviço 
público federal parar, o país 
será obrigado a perceber 
o nosso valor e considerar 
as nossas necessidades. 
A crise não pode servir de 
pretexto para penalizar a 
classe trabalhadora. Esta 
conta não é nossa. São 
bilhões desviados por 

corrupção e sonegação 
fiscal. Que os responsáveis 
sejam punidos e que o país 
retorne aos eixos. É urgente 
reerguer nossa capacidade 
de mobilização.. Contamos 
com você para esta luta 
que é tão sua quanto nossa! 
Vem pra greve com a gente!

A Direção Colegiada

Editorial

Greve: único caminho a seguir
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pordentro
11º CONGRESSO DO SINTSEF/CE| Eleições de delegados terminam dia 30 de junho

Assembleias ocorrem em todo o Ceará
Desde o dia 1º de abril 

iniciaram-se as assembleias 
para eleição de delegados 
para o 11º Congresso do 
SINTSEF/CE, evento que 
ocorre em setembro.

Até o fechamento desta 
edição já haviam ocorrido 
140 assembleias e escolhidos 
390 delegados e 153 
suplentes.

Por que ser delegado?
O prazo para eleição de 

delegados e entrega de teses 
termina em breve, no dia 30 
de junho.

Os delegados tem o 
papel de discutir as teses 
propostas para o congresso 
e traçar juntos as diretrizes 
que nortearão o sindicato 
nos próximos três anos 

ou até que se convoque 
outro encontro da mesma 
natureza.

Na programação haverá 
discussões referentes 
à conjuntura nacional, 
ao movimento dos 
trabalhadores, às estratégias 
políticas do SINTSEF/CE e à 
definição do plano de lutas 
da categoria.

EBSERH| Bem-vindos. Somar-se à luta já é uma conquista!

SINTSEF recebe filiações da EBSERH

Em assembleia 
ocorrida no último 
dia 21 de maio, o 
SINTSEF/CE  recebeu 
53 novos filiados 
e logo em seguida mais 
13. Os trabalhadores são 
vinculados à Empresa 
Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH) e, 
mesmo sendo celetistas, 
tem direito à representação 
sindical por parte do 
SINTSEF/CE, conforme o 
Art. 1º de nosso estatuto.

Na ocasião da 
assembleia, os 
trabalhadores vestiam 
preto em protesto pelo 
irrisório percentual de 
4,09% oferecido pela 
EBSERH.

Até o fechamento desta 
edição aconteceram sete 
rodadas de negociações. 
Na 7ª, em 10 de junho, os 
representantes da Ebserh 
apresentaram uma proposta 
financeira que inclui 
reajuste salarial de 5%.

Confira no box as 
reivindicações dos 
trabalhadores e a proposta 
apresentada pelos gestores.

A próxima reunião 
ocorrerá em 25 de 
junho,  em Vitória (ES).  
Na ocasião, a categoria 
deve apresentar retorno 
a respeito da proposta 

Aposentados e Pensionistas RMF

Ministério da Saúde - SER II

Reivindicações dos 
trabalhadores

1) Índice de IPCA de 
7,7% sem desconto;

2) Vale-alimentação de 
R$ 783,64 (mensal);

3) Auxílio Saúde: 
Subsídio de 50% do valor 
com teto de R$ 200,00 por 
empregado e R$100,00 
por dependente; Auxílio 
transporte: 2% de 
desconto para todos os 
empregados;

5) Reavaliação da 
remuneração da titulação.

Proposta da EBSERH 
na 7ª rodada de 

negociações
1) Índice de 5 % de 

reajuste;
2) Reajuste de 10% no 

auxílio-alimentação que 
passaria de R$449 para 
R$484.

2) 5% de reajuste para 
os demais benefícios. 
Neste caso o auxílio-creche 
passaria para R$153,80; 
saúde para R$124,95 e 
necessidades especiais para 
R$166,95.

Os benefícios adicionais 
propostos pela categoria 
foram negados.

financeira da empresa, para 
tanto, assembleias serão 
realizadas até 24 de junho 
com os trabalhadores em 
cada estado.

Para a ocasião os 
representantes da Ebserh 
se comprometeram a dar 
resposta a respeito de um 

estudo técnico entregue 
pelos trabalhadores, 
elaborado a partir das 
cláusulas sobre jornada de 
trabalho.

Veja os relatórios 
referentes a negociação do 
Acordo Coletivo da EBSERH 
em:  www.condsef.org.br
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Dando continuidade à série 
sobre os serviços públicos 
ofertados à população, 
falaremos sobre a Educação 
Básica de Ensino.

As escolas públicas 
brasileiras são, em sua 
maioria, extremamente 
precárias. Falta desde o 
lanche das crianças até o 
pincel para a lousa. Nem 
sempre há o número suficiente 
de professores e, via de regra, 
estes são desvalorizados e mal 
remunerados.

Além disso, falta 
infraestrutura física o que 
inclue salas de aula agradáveis, 
banheiros em condição de 
uso, espaço para lazer, quadra 
esportiva, dentre outras coisas. 
O pior é que isso é realidade em 
todo o Brasil.

Quem é responsável?
Hoje uma das principais 

questões envolvendo a 
educação pública está na falta 
de regulamentação clara da 

repartição de responsabilidades 
e o regime de colaboração 
dos entes federativos. Isto 
é, embora esteja colocado 
que aos municípios cabe 
organizar a educação infantil 
e fundamental, aos estados o 
ensino fundamental e médio, o 
papel da União, principalmente 
no investimento, não está de 
acordo com a necessidade.

De acordo com o artigo 
212 da Constituição Federal, 
os percentuais mínimos de 
aplicação de recursos em 
educação devem ser: 18% 

pela União, e 25% por estados, 
Distrito Federal e municípios, 
da receita de impostos.

O que ocorre é que na 
maioria das vezes, a verba 
dos governos municipais e 
estaduais não é suficiente 
para manter uma oferta de 
qualidade aos estudantes.

Federalização é solução?
O PLS 320/08 – também 

chamado de “federalização da 
educação”,  de autoria do então 
Senador Cristóvam Buarque 
(PDT-DF), propõe a criação do 

Programa Federal de Educação 
Integral de Qualidades para 
Todos (PFE). 

A ideia principal é transferir 
à União a reponsabilidade de 
oferecer meios para a melhoria 
da estrutura física das escolas e 
para o atendimento de alunos 
em tempo integral. O projeto 
quer ainda a eliminação das 
desigualdades remuneratórias 
e de carreira dos professores da 
educação básica das diferentes 
redes públicas de ensino.

A proposta foi aprovada 
na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) do 
Senado e aguarda decisão da 
Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte (CE). O relator, 
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), 
apresentou parecer favorável.

Viabilidade
Resta-nos saber se, com 

o corte de 9 milhões da 
Educação, tal projeto terá 
condições, caso aprovado, de 
sair do papel.

EDUCAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL| O que vivem nossas crianças e jovens

Sem infraestrutura não há aprendizado?

Os meios de comunicação 
de massa estão infestados de 
notícias sobre corrupção. Sem 
negar a importância do tema, é 
preciso lembrar que males de 
proporções maiores continuam 
sem a devida cobertura. 
É o caso da sonegação de 
impostos, que tem sete vezes 
o tamanho da corrupção, mas 
não aparece.

Para se ter uma ideia, deixa-
se de recolher 500 bilhões 
de reais por ano aos cofres 
públicos no País, de acordo 
com o Sindicato Nacional 

dos Procuradores da Fazenda 
Nacional. O custo anual médio 
da corrupção no Brasil, em 
valores de 2013, corresponde 
a 67 bilhões anuais, informa 
a Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo, com base 
em cálculos recentes.

Segundo a revista Carta 
Capital, para alertar a 
sociedade da importância de 
se combater a sonegação, o 
Sindicato dos Procuradores 
inaugurou, em Brasília, 
um sonegômetro. Na 
inauguração, o medidor 

mostrava um total sonegado 
de 105 bilhões desde janeiro, 
dos quais 80 bilhões escoados 
por meio de operações de 
lavagem ou manipulação de 
recursos de origem ilegal para 
retornarem à economia formal 
com aparência lícita.

A livre atuação no Brasil 
de empresas com sede no 
exterior, sujeita a um regime 
legal diferente (off shores),ou 
registradas em paraísos fiscais, 
agrava a sonegação. Pessoas 
físicas recorrem também aos 
paraísos fiscais para não pagar 

impostos sobre os seus ganhos, 
lícitos ou não.Como é o caso 
das 8.667 contas de brasileiros 
descobertas no HSBC da Suíça. 
Os impostos mais sonegados 
são o INSS, o ICMS, o imposto 
de renda e as contribuições 
sociais pagas com base nas 
declarações das empresas.

Nossa Constituição diz que 
quem tem mais, deve pagar 
mais. Porém, o Imposto sobre 
Grandes Fortunas, nunca 
foi regulamentado. Nesse 
assunto, o Brasil continua na 
contramão.

A imprensa só cobre o que quer
ANÁLISE| Sonegação de impostos x corrupção
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movimento

Mais um dia de 
paralisação nacional 
da classe trabalhadora 
aconteceu em 29 de maio. 

A luta contra o retrocesso 
não pode parar e, por isso, 
trabalhadores de todo o país 
paralisaram sua atividades 
para defender seus direitos 
e dizer não à terceirização 
e às MPs que reduzem 
benefícios.

No Ceará, 
manifestações 
aconteceram em 
vários lugares 
da capital e 
interior, nas 

imagens atos em frente ao 
prédio da Coelce e na rua 
Pedro Pereira, no Centro de 
Fortaleza, onde funciona a 
presidência do INSS.

A luta unificou e contou, 
ainda, com a participação 
de representantes dos 
movimentos social e 
estudantil e de diversas 
entidades de classe.

A principal insatisfação 
dos trabalhadores se deve 
a retirada de direitos 
já garantidos e pela 
aprovação de Projetos 
de Lei que precarizam o 
trabalho e comprometem 
o funcionalismo público. 
Porém, além disso, houve 
também um resgate dos 
pontos da Campanha Salarial 
2015 que não foram sequer 
considerados pelo Governo.

Plenária da Condsef
Ainda sobre a Campanha 

Salarial, aconteceu no dia 
30, em Brasília, a Plenária 
Nacional da Condsef, que 
contou com a participação 
de representantes de 18 
estados. Por unanimidade, 
foi aprovado o indicativo 
de greve para a primeira 
quinzena de julho.

Representaram 
o SINTSEF/CE os 
coordenadores Claudionor 
da Costa (Pará) e Luis Carlos 
Macêdo, que é também 
da direção nacional da 

Condsef, além dos membros 
de departamentos da 
Condsef, Francisco de 
Assis A. Marçal, suplente 
do Departamento de 
Aposentados e Pensionista 
(Denap),  Flávia Sabóia, 
titular do Departamento de 
Saúde (Desc) e o delegado de 
base Afonso Barbosa, como 
observador.

Durante semanas, 
a categoria apresentou 
diversas propostas 
formais ao Ministério do 
Planejamento, do qual ainda 
não obteve resposta, prevista 
somente para o mês de 
junho. Ao longo do mês, até 
o dia 25, assembleias devem 
ser realizadas nos locais 
de trabalho para discutir 
a possibilidade de greve. 
No dia 25 de junho será 
realizado novo Dia Nacional 
de Lutas, com manifestações 
e paralisações em âmbito 
nacional. 

Mobilize seus colegas de 
trabalho e vamos à luta! 

PARALISAÇÃO| Atos ocorreram em todo o país

Dia de luta e indicativo de greve 
pedem respeito ao trabalhador

ALERTA| Área ambiental pede socorro em vários níveis

Servidores alertam que é preciso agir
O início de junho marca 

a Semana Nacional do Meio 
Ambiente. A época é muito 
pertinente e oportuna para 
refletir e, principalmente agir 
em favor de nossos recursos 
naturais. Este é o alerta dos 
servidores da área ambiental.

Juntas, seis entidades de 
classe (Condsef, Ascema 

Nacional, Sindsep-DF, 
Asibama-DF, Asibama-RJ e 
Assemma) elaboraram um 
texto explicando o curso dos 
processos de licenciamento 
ambiental, suas exigências e 
nuances.

A proposta foi rebater os 
absurdos ditos por Marilene 
Ramos, recém empossada 

presidente do IBAMA, em 
entrevista a um jornal.

Além do texto, intitulado 
“Licenciamento ambiental: o 
barato e rápido sai mais caro 
para todos”, os servidores 
destacaram, em carta à 
categoria, a necessidade de 
união e força de todos da 
área, em busca de avanços 

para a carreira. A carta foi 
fruto do Encontro Nacional 
dos Servidores da CEMA/
PECMA, promovido nos dias 
13 e 14 de Maio, em Brasília 
pela ASCEMA Nacional e 
CONDSEF.

Para ter acesso aos textos 
digite: http://bit.ly/1Gacj1j e 
http://bit.ly/1KZgUrJ
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demonstrativofinanceiro

R E C E I T A S

MENSALIDADES 1.132.221,52 DIVERSAS 3.689,53 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.957,80

4º trimestre de 2014
BALANÇO TRIMESTRAL |  Outubro, novembro, dezembro

Receitas - 1.138.868,85     Despesas - 1.255.536,91

SEDE
D   E   L   E   G   A   C   I   A   S

TOTAL
CENTRO SUL NORTE CARIRI MACIÇO DE 

BATURITÉ INHAMUNS SERTÃO 
CENTRAL

VALE DO 
JAGUARIBE

TRÊS 
CLIMAS

MATERIAL 
DE CONSUMO 55.181,15 12.045,86 28.947,75 52.663,00 5.733,92 7.484,29 77,49 15.990,02 7.849,03 185.972,51

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 78.691,37 6.032,63 4.214,75 19.259,96 3.262,00 3.227,09 1.312,98 3.057,63 3.225,58 122.283,99

TRANSP 
VIAGENS E 
ESTADIAS 

144.500,35 4.749,00 3.532,50 8.079,44 1.855,45 2.692,00 64,00 7.555,00 4.460,00 177.487,74

IMPRENSA E 
DIVULGAÇÃO 32.015,80 0,00 3.118,40 6.944,22 308,00 157,50 0,00 1.212,20 780,00 44.536,12

CONTRIBUIÇÕES 
E REPASSES 149.307,20 60,00 0,00     300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.667,20

LOCAÇÕES   200,00 840,00 393,00 1.280,00 1.036,00 300,00 0,00 150,00 3.108,30 7.307,30

FINANCEIRAS 10.192,51 77,29 181,10 128,10 72,70 68,10 66,00 69,40 101,77 10.956,97

DESPESAS 
DIVERSAS 6.092,28 206,00 57,73 0,00 0,00 0,00 0,00 68,10 0,00 6.424,11

PESSOAL 254.212,06 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 254.212,06

ASSESSORIAS 223.325,35 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 223.325,35

Compras 
imobilizado 10.209,79 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 10.209,79

PGTO.'GRUs' 
DIRET.

LIBERADOS
63.153,77 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 63.153,77

TOTAL 1.027.081,63 24.010,78 40.445,23 88.654,72 12.268,07 13.928,98 1.520,47 28.102,35 19.524,68 1.255.536,91

LOCAL

CONTA

A planilha acima encerra a prestação de contas no ano de 
2014. Os demais trimestres foram publicados nas edições 
270 (1º e 2º) e 271 (3º). Os números foram distribuídos entre 
sede e cada delegacia, de acordo com a conta específica, 
para facilitar a análise. Em breve o primeiro trimestre de 
2015 será apresentado. Qualquer dúvida o filiado deve 
buscar um dos coordenadores financeiros, Francisco 
Teles ou Valmir Braga ou os membros do Conselho Fiscal 
(verifique a lista na página 2 desta publicação).

Por decisão da plenária presente, a 
assembleia geral para apresentação do 

Balanço Financeiro e Patrimonial dos anos 
de 2011 e 2012, convocada para o dia 16 de 

maio, foi adiada para 2016, com previsão de 
data em janeiro daquele ano. Leia mais em 

matéria na página 8 desta edição.
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jurídico
Reajuste de 15,8% deveria ter 
acontecido no vencimento básico

O SINTSEF/CE entrará 
com ação jurídica visando 
a incorporação do reajuste 
de 15,8%, ao vencimento 
básico dos servidores 
federais.

O valor, conquistado a 
partir de forte movimento 
de nossa categoria, foi 
aplicado sobre a pontuação 
das gratificações,  dividido 
em três anos. 

Porém, a característica 
do aumento configurou 
revisão geral anual, 
pois contemplou todo o 
funcionalismo público 
federal (generalidade), com 
índice de correção idêntico, 
na mesma data e praticado 
por autoridade competente 
para tanto.

Isso quer dizer, que o 
percentual deve incidir 
também sobre o vencimento 
básico dos servidores e 
sobre as parcelas dele 
decorrentes, a exemplo dos 
anuênios, repercutindo 
ainda sobre as VPNI´s 
igualmente sujeitas à 
revisão geral anual, com é o 
caso da prevista no art. 62-A 
da Lei Federal 8.112/90. 

A referida ação pode ser 
proposta pelos servidores 
de todas as Carreiras, sejam 
eles ativos, aposentados 
ou pensionistas. No 
caso dos aposentados e 
pensionistas apenas os 
que são beneficiários da 
paridade remuneratória 
constitucional.

NOVA AÇÃO| Entre em contato para apresentar a documentação

Como participar desta ação?
A ação será proposta de maneira individual 

perante os Juizados Especiais Federais, por se 
revelar mais célere do que as ações coletivas.

O servidor deve comparecer à sede do 
SINTSEF/CE com os seguintes documentos:

•	 fichas financeiras dos últimos 5 anos
•	 cópia do RG
•	 cópia CPF
•	 cópia do comprovante de endereço 

atualizado.
No caso dos aposentados e pensionistas, além 

dos documentos acima é necessária também a 
cópia do ato de aposentadoria ou dos dados de 
benefício de pensão.

Lembramos que o departamento jurídico 
funciona em horário comercial, das 8h às 12h e das 
14h às 18h.

Servidores atendidos pelo 
plano de saúde GEAP, com 
entrada no mesmo até o dia 
1º de abril de 2015, podem  
podem voltar a cadastrar 
dependentes.

No último dia 13 de maio, 
o Tribunal de Contas da 
União (TCU) acolheu parte 
do recurso apresentado pela 
Geap Autogestão em Saúde, 
pedindo que fosse revista 
a suspensão do convênio 
firmado entre a União e 
os planos de saúde por ela 
administrados.

O acolhimento foi parcial, 
portanto, permanecem 
proibidos convênios com 
novos órgãos. O plano de 
saúde aguarda agora o 
julgamento final do TCU, que 
não tem data marcada.

Confira as situações que 
voltaram a ser permitidas:

a) Adesão de dependentes 
e de pessoas do grupo 
familiar dos servidores já 
ingressos (filho, pais, etc.);

b) Retorno ao plano do 
beneficiário que foi excluído 
em razão de inadimplemento 

financeiro, no período de 60 
dias, a contar o prazo da data 
do seu cancelamento;

c) Dependentes que 
completaram a maioridade 
ou o limite de 24 anos e 
desejam permanecer no 
plano, no período de 60 dias, 
a contar o prazo da data do 
aniversário;

d) Dependentes acima 
de 24 anos, que desejam 
permanecer no plano, no 
grupo familiar do titular, 
no período de 60 dias, a 
contar o prazo da data do 
aniversário;

e) Dependentes que 
solicitam a permanência 
no plano como titular, em 
razão de óbito, no período de 
30 dias, a contar o prazo da 
ocorrência do óbito;

f) Adesão de recém-
nascidos, no prazo de 60 
dias, a contar o prazo da data 
do nascimento;

g) Migração de 
beneficiários de um plano de 
saúde para outro;

h) Manutenção no plano 
de servidor redistribuído ou 
cedido.

Geap volta a permitir familiares
VITÓRIA| TCU aprova, em parte, recurso contra suspensões apresentadas em abril
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ASSEMBLEIA GERAL| Escolhidos os delegados aos Congressos da CUT

Plenária adiou prestação de contas
No dia 16 de maio, 551 

filiados reuniram-se em 
assembleia geral com pauta 
que contemplaria a Eleição 
de Delegados aos Congressos 
Estadual e Nacional da CUT 
e Apresentação, discussão 
e deliberação do Balanço 
Financeiro e Patrimonial dos 
anos de 2011 e 2012.

Logo no início aprovou-
se uma proposta lançando 

o ponto sobre o balanço 
financeiro para um outro 
momento. Foram então 
apresentadas duas chapas 

para eleição dos delegados 
ao 13º Congresso Estadual 
da CUT (CECUT) e para o 
12º Congresso Nacional, 

que ocorrerá em São Paulo. 
As chapas acordaram uma 
divisão de 10 delegados 
da Unidade e Luta e 8 da 
Avançar nas Conquistas, 
para o CECUT. Já o Nacional 
terá 4 e 2 representantes, 
respectivamente.

A assembleia de prestação 
de contas ficou agendada 
para 16 de janeiro de 2016, 
com confirmação posterior.

551 filiados compareceram à Assembleia Geral no dia 16 de maio

CONTRADIÇÕES| O que a mídia esconde, maqueia, manipula ou omite e você nem percebe

Cariri e Centro Sul debatem comunicação

Um público animado 
e participativo recebeu a 
caravana da Comunicação nos 
dias 21 e 22 de maio no Crato 
e em Iguatu, respectivamente. 
A equipe da oficina formada 

pelos filiados-palestrantes 
Raimundo Jr e Hibbis Farias, 
pela jornalista Luciana, 
as estagiárias Bárbara e 
Letícia e o coordenador da 
pasta Artur Camurça, foi 
ainda acompanhada do 

coordenador jurídico José 
Arteiro e do delegado de base 
Daniel Oliveira. Na bagagem 
eles traziam cinco oficinas 
já realizadas e umas boas 

temáticas a serem discutidas. 
A lógica da manipulação da 
informação foi o principal 
ponto debatido sobre mídia 
tradicional. Exemplos dados 
pelos presentes destacavam 
que o encontro cumpria 
seu papel: despertar o 
pensamento crítico em 
relação ao que se lê, assiste 
e ouve quando o assunto é 
comunicação. Para amarrar 

bem os nós falou-se ainda 
em internet, fotografia e nos 
canais de comunicação do 
SINTSEF/CE. Cada parada 
reuniu aproximadamente 
50 pessoas, entre filiados e 
convidados.

REFLEXÕES SOBRE SAÚDE| Filiados e funcionários discutem o tema

O trabalhador precisa ser saudável
A região do Maciço 

de Baturité recebeu na 
última sexta-feira de 
maio o III Seminário de 
Saúde do Trabalhador. 
Aproximadamente 50 pessoas 
debateram sobre qualidade 
de vida, saúde e segurança 

no trabalho e tiveram a 
oportunidade de esclarecer 
dúvidas gerais sobre o tema. 

O Seminário é mais 
uma forma de diálogo 
entre o sindicato e a base, 

beneficiando filiados de todo 
o Estado através de discussões 
sobre o tema de grande 
interesse de todos: a saúde.

Em Fortaleza
Os funcionários da sede 

e das delegacias sindicais 
também participaram de 
seminário para debater 
a saúde relacionada ao 
trabalho. Nos dias 8 e 9 de 
maio, o encontro foi para 
finalização do Programa de 
Controle Médico de Saúde 

Ocupacional. Ocorreram 
palestras de temas diversos 
como: higiene, primeiros 
socorros, qualidade de vida 
etc.

A proposta é pioneira 
no SINTSEF/CE e foi uma 
iniciativa da direção 
colegiada, através da 
Coordenação de Saúde do 
Trabalhador, que tem a 
frente o diretor Flávio Inácio 
de Lima, juntamente com o 
Coletivo de Saúde.

Cariri

Centro Sul

Baturité

Fortaleza


