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Agenda:
A reunião de aposentados de maio será no 
dia 25 e em junho no dia 29. Não perca!
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Aprovada convocatória 10º 
Congresso do SINTSEF/CE: 
eleições de delegados já iniciadas

No último dia 16 de abril, o 
SINTSEF/CE completou 23 anos de 
atuação. As comemorações, por mais 
desejadas e justas, não puderam 
acontecer como deveriam. O motivo 
é que o momento é de juntar forças 
para a luta.

Desde o ano passado os servidores 
federais buscam o cumprimento 
de acordos feitos com o governo e 
"empurrados com a barriga". Este 
ano, novos e graves problemas 
estouraram atingindo servidores de 
diversos órgãos federais. A exemplo está o caso dos servidores do DNOCS 
que tiveram confiscado grande parte de seus salários (veja matéria na 
pág 3). Além destes, servidores da Secretaria do Patrimônio da União, 
do Ministério da Saúde, do Incra, da Conab, do IBAMA, só para citar 
alguns, tem visto o desmonte do serviço público acontecer das mais 
diversas formas. Retirada de atribuições, intervenções desnecessárias, 
falta de concurso público, atendimento precário, desvalorização total do 
servidor, são alguns dos muitos problemas enfrentados hoje pelos órgãos 
federais. Há muitos outros, dos menores aos maiores, que mostram que, 
definitivamente, o serviço público e os servidores não chegam nem perto 
de ser prioridade no governo Dilma. Pelo contrário, a orientação parece 
ser "passar por cima de quem tentar defender a importância daquilo 
que é público", prova disso está na privatização feita com a previdência 
pública nos últimos dias, com lei já sancionada no início de maio.

A partir desta conjuntura é que o SINTSEF/CE, da maturidade de seus 
23 anos, convoca a todos os seus filiados para comemorar este aniversário 
na rua, construindo a greve geral dos federais indicada para acontecer no 
mês de junho. Não apenas para reagir às afrontas sofridas por um governo 
que privatiza, desvaloriza, desumaniza, mas também para lembrar a toda à 
população que sem o serviço público o país não existe.

A mobilização já começou. Realização de dias de paralisação, 
manifestações, reuniões nos órgãos e atos organizados através do Fórum 
Permanente em Defesa do Serviço Público, do qual faz parte, são alguns 
dos exemplos da reação organizada pelo sindicato. Mas, para o sucesso 
de todas elas é preciso uma peça chave: a sua participação! Engaje-se, 
chame os colegas de trabalho à luta, integre-se a este movimento. O 
serviço público federal é feito por você e depende desta participação para 
seguir em frente.

A Direção Colegiada

Convocar para a luta é a palavra 
de ordem dos 23 anos do 
SINTSEF/CE

Uma assembleia geral realizada no SINTSEF/CE no último dia 31 de 
março aprovou a Convocatória do 10º Congresso do SINTSEF/CE, a ser 
realizado entre os dias 28 e 31 de agosto deste ano, no município de 
Beberibe, com o tema: Em defesa dos direitos dos trabalhadores: contra as 
reformas e privatizações do governo Dilma!

Segundo a convocatória as assembleias para eleição dos delegados tem 
que ocorrer entre os dias 16 de abril e 30 de junho próximo. As assembleias 
para eleição de delegados na capital devem ser marcadas pelos delegados 
sindicais de base nos locais de trabalho e informadas a comissão 
organizadora do Congresso, via secretaria do sindicato, com antecedência 
mínima de 03(três) dias úteis.

No interior, as assembleias devem ser chamadas pelos delegados 
em conjunto com os coordenadores das Delegacias, conforme diz a 
Convocatória, sendo também necessário o aviso à comissão organizadora, 
sempre através da secretaria da entidade, no mesmo prazo estabelecido 
para a capital, isto é antecedência mínima de 03(três) dias úteis.

Os filiados pdvistas da Capital e Região Metropolitana de Fortaleza e os 
aposentados e pensionistas serão eleitos em assembleias específicas na 
sede do SINTSEF/CE. Já os filiados demitidos, de acordo com o Estatuto 
do SINTSEF/CE, deverão concorrer à eleição de delegados na mesma 
assembleia dos ativos, nos órgãos de origem.

O período para entrega de teses começou no dia 9 de abril e vai até 
31 de maio. As teses devem ser subscritas por filiados do SINTSEF/CE e 
entregues à Secretaria da entidade no prazo estipulado.

A convocatória informa ainda que o credenciamento dos delegados será 
realizado no local do Congresso, no dia 28 de agosto, das 07 às 15h e o dos 
suplentes no dia 29 de agosto, das 08 às 12h, no mesmo local.

Além de aprovar a convocatória, assembleia com 720 filiados elegeu delegados aos Congressos da CUT
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Opinião

Previdência Social Pública: um patrimônio solidário da 
classe trabalhadora 

Historicamente sabemos que 
a luta pela Seguridade Social nasceu 
junto com a classe trabalhadora 
organizada. Foi na Alemanha que 
a classe trabalhadora sentiu 
a necessidade de construir 
esse grande patrimônio da 
classe, por volta de 1875 
(século XIX), no programa 
de Gotha, adotado pelo 
Partido Operário Socialista 
Alemão, na qual se encontra 
a principal reivindicação: “Lei 
de proteção à vida e à saúde 
dos trabalhadores. Controle 
sanitário das habitações 
operárias. Fiscalização do 
trabalho nas fábricas e 
escritórios, assim como do 
trabalho em domicílio, por 
funcionários eleitos pelos 
operários. Lei punindo 
as infrações” (ponto 6 do 
Programa de Gotha).

Por volta de 1881, com a 
tensão da luta de classe na 
Alemanha, a classe operária 
impôs ao chanceler Otto 
Von Bismarck o envio de 
uma Mensagem Imperial 
ao Parlamento criando um 

primeiro sistema de Seguro 
Social. Dois anos depois, por 
volta de 1883, o Parlamento 
Alemão aprova a Lei do Seguro-
doença e, logo após, em 1884, 
estabelece a Lei do Seguro de 
Acidentes para, finalmente, 
em 1889, aparecer uma Lei de 
Seguro de Invalidez e Velhice. 

Dezesseis anos depois, no 
Programa de Erfurt, por volta 
de 1891, às reivindicações do 
Partido Operário Socialista 
Alemão eram mais concisas: 
“Gratuidade de assistência 
médica e, inclusive, das 
internações e medicamentos. 
Gratuidade dos enterros”. E 
como ponto final do programa, 
a maior reivindicação da 
classe naquela época de 
confrontos com o capital foi: 
“A Seguridade Social Operária 
é de inteira responsabilidade 
do Estado, com a participação 
determinante dos trabalhadores 
em sua administração”.

 No Brasil, com a migração 
de vários trabalhadores europeus 
(alemães, italianos etc) no final do 
século XIX e início do século XX, de 
concepção ideológica anarquista e 
comunista, surgiram às primeiras caixas 
de assistência que foram organizadas 
pelos trabalhadores ferroviários e 
dos correios e telégrafos. Somente 
no ano de 1923, com a 
pressão da classe trabalhadora 
brasileira sob a influência dos 
trabalhadores migratórios 
europeus (anarquistas e 

comunistas) e da Revolução 
bolchevique na Rússia em 1917, 
os trabalhadores exigiram do 
Governo Federal a criação da 
Previdência Social no nosso 
país. No dia 24 de janeiro de 1923 
é publicado o Decreto Legislativo 
nº 4.682 que cria a Previdência 
Social estabelecendo as “Caixas 
de Aposentadorias e Pensões 
dos Empregados das Empresas 
Ferroviárias”. A partir desse fato 
histórico que foi escrito pela classe 
trabalhadora brasileira como uma 
das suas maiores conquistas, estava 
criada a aposentadoria por invalidez, 
aposentadoria por tempo de serviço, a 
pensão por morte e a assistência médica 
no nosso país.

A partir dos fatos históricos 
elucidados, o debate da 
Previdência Social no Brasil 
remonta no início da década de 
1990 do século passado. Desde 
que esse patrimônio da classe 
trabalhadora foi construído e 
entrou na agenda nacional das 
discussões, as elites econômicas 
e a mídia não se cansam de 
dizer que a Previdência Social 
é um peso insuportável para o 
Estado brasileiro, ou seja, em 
outras palavras, é deficitária. 
Visto numa perspectiva 
histórica, isso não faz o menor 
sentido: não foi a Previdência 
que quebrou o Estado, foi o 
inverso: o Estado é que quebrou 
esse patrimônio solidário que 
pertence à classe trabalhadora. 
Entretanto, não podemos 

subestimar as imensas 
dificuldades enfrentadas nas 
últimas duas décadas pela 
Previdência Social, desde 
que o modelo neoliberal foi 
implantado no nosso país pelo 
governo Fernando Collor.

Recentemente, o Governo 
Dilma (PT) sancionou a Lei que 
cria a Fundação de Previdência 
Complementar dos Servidores 
Públicos Federais (FUNPRESP), a 
qual beneficia os tubarões do mercado 
financeiro (leia-se: banqueiros) e fixa 
o limite máximo de aposentadorias 
e pensões dos servidores públicos 
federais, pelo Regime Geral da 
Previdência Social (RGPS – INSS), 
cujo valor atual é de R$3.916,20 
(três mil novecentos e dezesseis reais 
e vinte centavos). Antes o projeto foi 
aprovado por 318 votos a favor, 134 
contra e 2 abstenções, na Câmara 
Federal e por aclamação no Senado.

Ao longo das décadas, os 
governos neoliberais passando 
por Collor até o governo Dilma 
(PT) e a grande mídia têm 
divulgado em conjunto que 
a previdência dos servidores 
públicos federais gasta demais 
e cresce sem controle, que 
existe um suposto déficit entre 
as contribuições e benefícios 
previdenciários (como exemplo, 
os gastos com pessoal ativo 
e aposentados caiu de 4,98% 
do Produto Interno Bruto – PIB 
em 2009 para 4,15% do PIB em 
2012).

Na realidade, a Lei sancionada 
por Dilma trata da privatização da 
Previdência Social Pública, que é a 
complementação da chamada Emenda 
Constitucional 41/03 do Governo 
Lula, conhecida como à terceira 
geração da Reforma da Previdência no 
nosso país.

A Previdência Social brasileira 
ao longo de sua história 
não só financiou as políticas 
sociais, mas os governantes 
de plantão desviaram dinheiro 
do patrimônio da classe 
trabalhadora para custear 
a construção de Brasília, a 
hidroelétrica de Itaipu, à ponte 
Rio - Niterói e, recentemente, o 
dinheiro da nossa previdência 
era desviado todo ano para 
garantir o pagamento da 
monstruosa Dívida Externa e 
Interna.

Fica a reflexão: a justificativa 
dada por Dilma para privatizar 
a previdência pública não 
passa de uma desculpa mal 
elaborada de um governo que. 
irresponsavelmente, promove o 
desmote de seu serviço público.

Luís Carlos Macêdo é 
Farmacêutico da FUNASA e 

Secretário de Assuntos Jurídicos, 
Parlamentares e de Classe da 

Confederação dos Trabalhadores 
no Serviço Público Federal 

(CONDSEF). 

Não é de hoje que o 
DNOCS sofre represálias e tem 
sua existência questionada, 
apesar de desempenhar um 
papel relevante no semi-árido 

nordestino. A última novidade 
é o confisco, promovido 
pelo governo federal, de, em 
média, 30% no salário de mais 
de 6.500 servidores ativos, 
aposentados e pensionistas 
do órgão. Trata-se da retirada 
de complementação salarial, 
conhecida como “bolsa”, 
percebida pelos servidores 
desde 1988. 

O mais sério é que, durante 
o período 2006-2012, os 
servidores vêm recebendo a 
mencionada gratificação da 
forma como ela foi concedida 
em 1988 e confirmada até 
fevereiro de 2012, ou seja: 
100% do vencimento básico 
de nível superior e 70% do 

nível médio.Congelar salários, 
retroagindo seis anos, fere 
o mais primário direito de 
sobrevivência do ser humano. 
Subtrair R$ 1.300 do salário 
de quem ganha em média R$ 
2.200 está comprometendo 
a sua segurança alimentar, 
com o agravante que a grande 
maioria dos atingidos é de 
aposentados e pensionistas, 
com idade avançada e saúde 
fragilizada.

É curioso que relatório da 
CGU, divulgado pela mídia, 
coloque, no mesmo patamar, 
as supostas irregularidades 
que teriam sido cometidas 
pela última diretoria do 
DNOCS e a retirada da 

“bolsa” dos servidores. O 
confisco salarial é colocado 
na mesma condição dos 
supostos “fichas sujas”. Tal 
desinformação confunde a 
opinião pública e coloca uma 
cortina de fumaça no crônico 
problema da corrupção. 
Gestores denunciados muitas 
vezes saem incólumes do 
farto volume de processos 
denunciados pelos diversos 
órgãos de controle.É muito 
mais fácil cortar salários de 
aposentados e pensionistas 
e posar de mocinho. O 
improvável é fazer que 
seja devolvido aos cofres 
públicos o rombo dos 
superfaturamentos das 

grandes, médias e pequenas 
empresas.

Pois a elite brasileira insiste 
numa justiça mais flexível para 
a “Casa Grande”, restando a 
mais rígida obediência às leis 
para a Senzala. Nesse caso 
atropelaram até a lei, pois uma 
subjetiva Nota Técnica (Nº 
233/2011) do Ministério do 
Planejamento e acatada pelo 
DNOCS passou por cima da 
Lei 11.314/2006, de relatoria 
do então deputado José 
Pimentel.

Ana Braga - Economista do 
DNOCS e coordenadora de 

Formação Política e Sindical do 
SINTSEF/CE

DNOCS confisca salários
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Desde o início de fevereiro 
os servidores do Dnocs 
realizam atos semanais 
em frente ao órgão para 
reivindicar o respeito que 
o Governo federal deixou 
de lado em relação aos 
servidores públicos. Nestes 
três meses muitas coisas 
aconteceram. Recapitulando 
a história: em dezembro 
do ano passado uma nota 
técnica da Controladoria 
Geral da União (CGU) 
orientou a direção do Dnocs 
a retirar dos servidores uma 
complementação salarial, 
conhecida como bolsa, que 
representava em média 
1/3 de seus salários (em 
alguns casos mais que isso). 
Envolto em denúncias de 
irregularidades de seus 
gestores, a direção do Dnocs 
usou o momento para 
transformar os servidores em 
bodes expiatórios. A bolsa 
foi cortada e o que se tem 
visto ao longo destes meses 
são servidores desesperados 
- em especial aposentados e 
pensionistas - com situações 
difíceis, como por exemplo, 
a de não receber mais que 
R$100,00 de salário.

Ao lado das associações 
de servidores do órgão,  o 
SINTSEF/CE realizou atonos 
meses de fevereiro, março 
e abril no pátio do Dnocs 
e iniciou maio com novas 
manifestações.

No início de março, o 
Grupo de Trabalho (GT) 
formado por servidores 
do DNOCS reuniu-se com 

o ministro da Integração 
Nacional Fernando Bezerra, 
para tratar a questão. Na 
reunião, o GT solicitou ao 
ministro a manutenção da 
bolsa nos valores que até 
então eram pagos, até que o 
Projeto de Lei (PL) 2203/2011 
fosse votado. O Ministro 
afirmou que encaminharia 
expediente ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG) solicitando 
uma reanálise no caso. No 
entanto, mesmo com essa 
iniciativa, no final de março 
os servidores souberam que 
o pagamento da bolsa já 

seria alterado no vencimento 
seguinte.

Em abril, quando o 
confisco salarial se deu 
nos contracheques dos 
servidores, a mobilização se 
intensificou

No dia 2, dia de 
pagamento, os servidores 
organizaram uma manhã 
de luto. Vestidos de preto 
concentraram-se no pátio 
para discutir e encaminhar 
ações que buscam reverter 
o quadro. Neste dia muitos 
servidores aposentados e 
pensionistas ficaram a par 
da situação, quando viram 
os descontos em seus 
vencimentos, tendo alguns 
recebido quase nada, em 
virtude de outros descontos 
já existentes, como 
empréstimos ou pensões 
alimentícias, por exemplo.

O fato é que a situação é 
dramática para grande parte 
dos servidores, não apenas 
no Ceará, mas em todos os 
Estados onde há atuação do 
Dnocs.

No dia 4 de abril, uma 
comissão formada pelos 
coordenadores do SINTSEF/
CE Elias Andrade, Onidracir 
do Rosário, pelo diretor da 
Condsef Luis Carlos Macêdo 
e pelas servidoras do Dnocs, 
Anna Costa, Keyla Cândido, 
Zita Timbó e Regina Selma, 
foi ao aeroporto esperar o 
desembarque do Deputado 
Federal José Guimarães para 
tratar sobre a questão.

No próprio saguão do 
aeroporto a comissão 
explicou ao deputado a 
situação que estão passando 

os servidores do Dnocs. 
Guimarães informou ter 
estado com a Ministra 
do Planejamento Míriam 
Belchior que teria afirmado 
que nada podia fazer sobre o 
caso.

Ainda em abril, no dia 
11, uma missa celebrada 
pelo Padre Haroldo Coelho, 
veterano dos movimentos 
sociais, reuniu cerca de 
cem servidores que, 
independente da situação 
salarial em que se encontram, 
rogaram por suas vidas e 
de seus colegas e pediram 
que os demais servidores 
engajem-se na luta, que 
precisa de muita união.

A missa lembrou ainda 
a vida de alguns servidores 
falecidos desde a notícia do 
corte salarial, provavelmente 
em decorrência dos 
problemas que a informação 
trouxe.

No dia 25, acompanhando 
a orientação nacional de 
realização de um dia de 
luta e mobilização em 
todo o serviço federal, 
os servidores do Dnocs 
reuniram-se a tarde e mais 
uma vez apresentaram suas 
reivindicações.

Articulações também 
estão ocorrendo na esfera 
política, enquanto, no âmbito 
jurídico os advogados do 
sindicato buscam alternativas 
para que o corte seja 
suspenso.

No caso político a direção 
do SINTSEF/CE, com o apoio 
da Condsef, tem se reunido 
com parlamentares da 
bancada federal para solicitar 
apoio.

No dia 21 de abril, uma 
assembleia organizada pela 
Associação dos Servidores 
do Dnocs (Assecas) reuniu 
mais de 500 pessoas e 
recebeu o Senador José 
Pimentel para tratar osobre 
o Projeto de Lei 2203/11, 
que trata, em seu artigo 39, 
a VPNI, conhecida como 
bolsa. Na ocasião, Pimentel 
ressaltou a importância 
do Dnocs para o Brasil, 
afirmando: "o Dnocs é a 
maior indústria de água 
do mundo, e precisa ter 
uma melhor atenção e um 
carinho todo diferenciado, 
em face do que ele fez, 
o que ele faz e o que ele 
pode continuar fazendo". 
Em relação à questão da 

bolsa, afirmou considerar a 
nota técnica que orientou 
a sua retirada injusta e 
acrescentou que a solução 
para resolver definitivamente 

a problemática, seria 
adequar a Lei 11.314/06, 
suprimindo ou mudando o 
texto, que trata do critério 
de reajuste e reabertura de 
prazo. O Senador orientou 
os servidores a buscarem 
apoio nas bancadas federais 
de todos os estados onde há 
atuação do Dnocs.

No dia anterior tomou 
posse o novo diretor do 
Departamento, o potiguar 
Emerson Fernandes. Na 
solenidade de posse um 
documento elaborado em 
nome dos servidores foi lido 
pela economista Ana Braga e 
entregue ao novo gestor.

Na semana seguinte, 
a coordenadora de 
formação política e 
economista do Dnocs, 
Ana Braga, acompanhada 
dos representantes das 
associações, Roberto Morse 
de Souza, Joaci Moreira, e 
Wesley Puskas Sampaio, 
estiveram em Brasília onde 
visitaram gabinetes e 
expuseram a questão aos 
parlamentares cearenses 
na intenção de sensibiliza-
los a entrarem na luta dos 
servidores.

Os atos no pátio do Dnocs 
continuam acontecendo 
todas as semanas, agora às 
segundas-feiras. Participe!

Especial DNOCS

Movimento no DNOCS segue na luta por respeito ao servidor
Reestruturação

Entenda o caso - O Governo Federal, através da 
CGU, promoveu um confisco de, em média, 30% nos 
salário de mais de 6.500 servidores ativos, aposentados 
e  pensionistas do DNOCS. Tal confisco refere-se à 
Complementação Salarial percebida pelos servidores 
desde 1988. O pretexto é que, em 2006, a referida 
Complementação Salarial ter-se-ia transformado em 
Vantagem Pessoal, através da Lei 11.314/2006 e, por esse 
motivo, deveria ser congelada. No entanto, a referida Lei 
que faz a mudança da rubrica remuneratória em nenhum 
momento fala em congelamento. O mais sério é que, 
durante esse período (2006-2012), os servidores vêm 
recebendo a mencionada gratificação da forma como 
ela foi concedida em 1988 e confirmada até fevereiro 
de 2012, ou seja: 100% do vencimento básico de nível 
superior e 70% do nível médio. Se fosse para congelar, 
por que não o fizeram em 2006?” 

O confisco da bolsa é desumano. Sem sombra de dúvidas 
subtrair R$1.300,00 do salário de quem ganha em média 
R$ 2.200,00 está comprometendo a segurança alimentar, 
com o agravante que a grande maioria dos atingidos é de 
aposentados e pensionistas com idade avançada e saúde 
fragilizada. Mais que isso, é um desrespeito com pessoas 
que lutam há anos para enfrentar a adversidade da seca e 
transformá-la em vida produtiva.

Pe Haroldo celebra missa em ação de graças pelos servidores do DNOCS

Mais de 500 pessoas presentes em plenária com o Senador José Pimentel

Em Brasília, GT e Condsef reúnem-se com Ministro da Integração Nacional

Trabalhadores do DNOCS de luto após a retirada da bolsa
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Por dentro

No início do mês de 
abril, os coordenadores 
do SINTSEF/CE Luciano 
Filgueiras, Edmundo 
Coutinho e Adriano Duarte 
estiveram reunidos com 
servidores do departamento 
de recursos humanos do 
Ministério da Saúde, em 
Fortaleza, para mais uma 
vez registrar queixas dos 
servidores quanto aos 
problemas no órgão.

Entre as questões 
tratadas estavam o péssimo 
atendimento dado aos 
servidores que procuram o 
RH do Núcleo do Ministério 
da Saúde, o recebimento de 
uma diferença referente a 
avaliação de desempenho, 
a identidade funcional, a 
questão dos contracheques 
não chegarem às residências 
e o abono de permanência.

Quanto ao problema 
do atendimento a primeira 
ressalva feita é que o núcleo 
atendia cerca de 1300 
servidores e que, depois 
que os trabalhadores da 
Funasa passaram a fazer 

parte do Ministério da 
Saúde este número mais 
que dobrou. No entanto a 
estrutura do atendimento 
no Núcleo continua a 
mesma. De acordo com 
a gestão de pessoas do 
MS, eles estão cientes 
do problema e tentam 
remanejar funcionários de 
um setor para outro como 
forma de tentar resolver 
o problema. O sindicato 
destaca que é preciso que 
seja feito um concurso 
público, já que é notório que 
não há condições de bom 
atendimento com pessoal 
reduzido. Assim, esse pleito 
será encaminhado, via 
Condsef, para o Ministério do 
Planejamento, em Brasília.

Em relação aos 
contracheques e identidade 
funcional estão aguardando 
dotação orçamentária para 
serem implementados

Segundo a gestão a 
necessidade do servidor, 
especialmente o cedido, 
ter uma espécie de carteira 
funcional, não tem como ser 

resolvida aqui, então o caso 
foi encaminhado a Brasília.

Em relação ao abono de 
permanência, as notícias 
também não são boas. 
Como, desde a Instrução 
Normativa nº10, a contagem 
do tempo insalubre estava 
sendo feita de maneira 
distinta em cada estado do 
país, o governo suspendeu 
a contagem e o Ministério 
aguarda nova orientação 
para padronizar a contagem. 
O SINTSEF/CE continuará 
cobrando agilidade para a 
resolução deste problema.

Por último, em relação ao 
cadastramento e atualização 
de email para o Siapenet, a 
orientação do núcleo é que, 
para cadastrar é preciso a 
presença do próprio servidor, 
para atualizar não, mas, em 
ambos os casos, o ideal é que 
primeiramente o servidor 
telefone para informar-se e 
somente depois siga para 
o atendimento no órgão. O 
número disponível é: 3252 
3351.

Reunião no Núcleo cobra, mais uma vez, 
ações para melhor atender o servidor

Ministério da Saúde

Vitória

Chegou ao fim, após 
praticamente 10 meses, 
a intervenção da Direção 
Nacional da CONAB na 
Superintendência Regional 
do Ceará, no último dia 5 de 
abril.

Iniciada em 6 de junho de 
2011, a intervenção na Sureg 
do Ceará representou muitos 
gastos aos cofres públicos 
e, ao final da mesma nada 
de concreto foi apresentado 
que a justificasse.

Mesmo tendo gasto rios 
de dinheiro para manter 
a intervenção, a Conab 

anunciou pelos quatro 
cantos uma economia de 
4.94 milhões em diárias. 
Esta economia no entanto, 
prejudicou a realização dos 
exames médicos periódicos 
dos empregados lotados nas 
Unidades Armazenadoras do 
interior dos estados, que não 
puderam ir às capitais realizar 
os exames.

Em 14 de fevereiro último, 
o SINTSEF/CE, a pedido 
dos filiados da Companhia, 
publicou moção de repúdio 
à referida intervenção.

A nota enfatizou o envio 

de um relatório de gestão 
ao Ministério da Agricultura 
informando a situação 
e “deixando claro que a 
intervenção foi política e não 
administrativa, como quis 
parecer”.

No dia 5 de abril, o 
cargo de superintendente 
foi assumido por 
Francisco Agenor Pereira, 
administrador que tem 27 
anos de casa.

O SINTSEF/CE segue 
atento às mudanças 
ocorridas na Conab e o que 
representam aos servidores.

Enfim termina intervenção na 
superintendência da Conab Ceará

Dia 11 de abril uma 
comissão formada pelos 
PDVistas Benjamim Bezerra, 
Elineide Farrapeira, Moisés, 
Damião, Mesquita, Amado 
e Antônio Raimundo 
(foto), reuniu-se na sede 
do SINTSEF/CE para seguir 
com a organização do 
movimento e discutir 

detalhes e 

estratégias da luta PDVista.
O grupo deliberou, com 

o apoio do SINTSEF/CE, que 

toda 2ª quarta-feira de cada 
mês haverá reunião aberta 
para dar encaminhamento 
ao movimento.

PDVistas organizados

Com o objetivo de 
ampliar o debate sobre a 
política ambiental pública 
e o contexto da gestão 
ambiental, a Associação 
dos Servidores do IBAMA e 
ICMBIO no Ceará- ASIBAMA/
CE e o Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço 
Público Federal no Estado 
do Ceará – SINTSEF/CE 
realizarão no próximo dia 
25 de maio de 2012, das 
8h30 às 17h30, no Auditório 
do IBAMA, o Seminário 
“Compartilhando olhares 
sobre a Política Ambiental 
Pública”.

A programação contará 
com dois debates centrais. 
O primeiro, pela manhã, 

terá como tema “Política 
ambiental pública e 
legislação, com enfoque 
na Lei Complementar nº 
140 e nas alterações do 
Código Florestal”. A tarde 
a discussão aprofunda-se 
em questões próprias dos 
servidores federais, mas 
de interferência em toda 
a sociedade, tendo como 
foco do debate o “Cenário 
atual dos órgãos ambientais 
federais: desestruturação do 
IBAMA, criação do ICMBio, 
criação do Serviço Florestal 
Brasileiro, Reestruturação da 
Carreira de Meio Ambiente, 
Criação do Ministério da 
Pesca e Aquicultura e sua 
repercussão no IBAMA”.

SINTSEF e Asibama 
promovem seminário sobre 
meio ambiente

Seminário
Compartilhando olhareS Sobre
a polítiCa ambiental públiCa

Programação
08h30 - Política ambiental pública e legislação, com enfoque na Lei 

Complementar nº 140 e nas alterações do Código Florestal.

Mesa: IBAMA, OAB-CE, Procuradoria Federal Especializada, Rede Nacional 
de Advogados Populares (RENAP)

10h - Pausa para o café
10h10 - Debate e encaminhamentos

14h30 - Cenário atual dos órgãos ambientais federais: desestruturação 
do IBAMA, criação do ICMBio, criação do Serviço Florestal Brasileiro, 

Reestruturação da Carreira de Meio Ambiente, Criação do Ministério da Pesca 
e Aquicultura e sua repercussão no IBAMA.

Mesa: IBAMA, ICMBio, MPA, Asibama Nacional e SINTSEF/CE

16h - Pausa para o café
16h10 - Debate e encaminhamentos

25 de maio de 2012 - Auditório do Ibama

AsibAmA 
CeArá

Debate

Em meados do mês de 
março, os servidores federais 
e municipais do Hospital de 
Maracanaú organizaram um 
ato conjunto pela redução 
da carga horária de trabalho 
para 30 horas semanais. O 
ato foi chamado de mutirão 
de saúde e serviços como 
aferição de pressão, teste 
glicêmico, vacinação, dentre 
outros foram oferecidos. 
Profissionais das áreas de 
nutrição, farmácia, serviço 
social e enfermagem 
participaram do ato. Mesmo 
em um dia chuvoso houve 
ampla adesão da população 
do município. Na ocasião 
foi entregue uma carta 

explicando para a população 
que a diminuição da carga 
horária dos profissionais 
de saúde é uma garantia 
de um atendimento mais 
qualificado, com profissionais 
mais motivados e, sobretudo, 
mais descansados.

Através de arrecadação 
feita pelos próprios 
servidores, foi possível 
oferecer um lanche aos que 
participaram do ato e ainda 
confeccionar os panfletos 
que foram distribuídos à 
população. A divulgação 
do evento foi feita porta-a-
porta, pelos servidores do 
hospital, em um exemplo de 
mobilização e disposição.

Servidores do Ministério 
da Saúde e do município 
realizaram mutirão em 
Maracanaú

Hospital de Maracanaú
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Desmonte
Movimento

O INCRA é mais um 
órgão federal que vivencia 
uma situação de desmonte. 
Com falta de pessoal, desvio 
de atribuições e recentemente 
corte de recursos, o órgão que 
é responsável por promover a 
Reforma Agrária no país precisa, 
com urgência de uma reforma em 
sua gestão.

No início de abril, o 
coordenador geral do 
SINTSEF/CE, Luciano Filgueiras 
esteve na superintendência 
do órgão no Ceará, em 
reunião com os filiados. Na 
ocasião, um rico debate 
político demonstrou o 
interesse dos servidores do 
Incra em contribuirem com 
o avanço do movimento 
sindical e a insatisfação dos 
mesmos com o descaso do 
Governo Federal em relação 
ao Instituto.

Um documento assinado 
pela Confederação Nacional 
das Associações dos 
Servidores do INCRA (CNASI), 
Associação Nacional dos 
Engenheiros Agrônomos 
do Incra(ASSINAGRO) e 
pela Associação Nacional 
dos Servidores do MDA 
(ASSEMDA) explica a situação 
vivenciada pelo órgão e seus 
servidores.

O documento conta que: 
• "O INCRA, entre 1985 e 

2011, teve o seu quadro 
de pessoal reduzido de 9 
mil para 5,7 mil servidores. 
Nesse mesmo período, 
sua atuação territorial foi 
acrescida em 32,7 vezes – 
saltando de 61 para mais 
de 2000 municípios, um 
aumento de 124 vezes no 
número de projetos de 
assentamentos assistidos".

• "Até 1985 o INCRA geria 67 
projetos de assentamento. 
Hoje este número supera 
os 8.700, e área total 
assistida passou de 9,8 
milhões para 80 milhões de 
hectares".

• "O número de famílias 
assentadas atendidas pelo 
órgão passou de 117 mil 
para, aproximadamente, 
um milhão, totalizando 
cerca quatro milhões de 
pessoas". 

O documento informa ainda 
que  durante os anos do 
"Governo Dilma, outros 2.000 
funcionários estarão em 
condições de aposentadoria" 
o que aumentará, ainda mais 
o déficit de servidores no 
órgão.

O paradoxo é claro: amplo 
crescimento da demanda de serviço 
X redução drástica de meios para 
atendê-los.  

O documento segue 
explicando: "Além da 
aposentadoria, a baixa 
remuneração percebida 
pelos servidores do órgão 
tem sido importante agente 
de evasão. Nos últimos 
dez anos o INCRA realizou 
três concursos. É verdade 
que o número de vagas 
disponibilizadas foi muito 
reduzido, insuficiente para 
suprir a gigantesca demanda 
do órgão. Entretanto, nem 
essas poucas vagas hoje se 
encontram preenchidas. Dos 
dois primeiros concursos 
realizados, cerca de 30% 
dos servidores já pediram 
exoneração. Do último 
concurso, realizado em 2010, 
cuja homologação se deu há 
poucos meses, apenas 51% 
dos profissionais convocados 
assumiram".

Em relação ao corte de 
recursos, 70% das verbas 
de custeio, o texto enfatiza 
que "um dos principais efeitos 
será a inevitável redução dos 
serviços de assistência técnica 
aos assentamentos da reforma 
agrária, pois os contratos já 
feitos terão que ser cancelados". 

Mostrando que o governo 
tem sido incoerente com o 
que prega e o que de fato faz: 
" No discurso oficial o governo 
reproduz a ladainha dos 
inoperantes, de que a questão 
agrária não se resolverá 
'pura e simplesmente com a 
distribuição de terra', de que 
é necessário 'qualificar os 
assentamentos existentes', 
de que é preciso pensar e 
'garantir uma agricultura 
familiar pujante'. (...) No 
entanto, com essa redução 
do custeio (...) não há como 
falar em produtividade ou 
“qualidade” da reforma agrária 
sem assistência técnica".

Mobilização - No dia 
25 de abril, dia nacional de 
luta, convocado pelas 31 
entidades nacionais, inclusive 
a Condsef, que fazem parte 
da Campanha Salarial 

Unificada, os servidores do 
Incra no Ceará paralisaram 
suas atividades e discutiram 
os problemas vivenciados 
pelo órgão. Mais uma vez foi 
constatada a necessidade de 
mobilização, não apenas dos 
servidores do Incra, mas de 
todos os órgãos, contra um 
governo que prejudica cada 
vez mais o serviço público no 
país.

Leia a integra do 
documento em nosso site: 
www.sintsefceara.org.br/
publicacoes

Contribua com nossos 
canais de comunicação. Envie 
fotos, vídeos e notícias para o 
nosso email: avozdosintsef@
gmail.com ou entre em 
contato com a assessoria pelo 
telefone: 3255 7323.

Paralisarção no dia 25 de abril por mais atenção ao serviço público e ao Incra.

Incra sofre redução de 70% de verbas de custeio. Servidores mobilizados

O dia 25 de abril foi 
escolhido pelos servidores 
públicos federais para a 
realização de atos, em todo 
o país, em torno dos eixos 
da Campanha Salarial e em 
defesa do Serviço Público.

No Ceará, o SINTSEF 
juntamente com o Fórum 
Permanente em Defesa 
do Serviço Público, do 
qual faz parte ao lado de 
outras entidades do serviço 
federal, organizaram uma 
manifestação em frente ao 
Hospital Geral de Fortaleza 
(HGF). 

A escolha do local se deu 
para aliar as reivindicações 
dos servidores a um clamor 
social: melhoria da saúde 
pública. Estiveram presentes 
além de diversos diretores do 
SINTSEF/CE, representantes 
das entidades que compõem 
o Fórum, o diretor da Condsef 
Luis Carlos Macêdo, servidores 
do Estado e município e Tia 
Lourdes, conhecida militante 
dos movimentos sociais.

Infelizmente a participação 
dos servidores ainda foi 
pequena. É preciso que 
haja uma compreensão do 

tamanho do problema por 
parte dos servidores. O serviço 
público federal vem passando 
por um desmonte gradativo 
e constante. Diversos órgãos 
estão sucateados, alguns 
tiveram suas atribuições 
diminuidas, há necessidade 
de concurso para preencher 
vagas em várias áreas, dentre 
muitos outros problemas 
enfrentados no dia-a-dia de 
cada órgão.

Além do ato principal, 
houve manifestação no Incra, 
também pela manhã, e no 
Dnocs no período da tarde.

Novo dia nacional de lutas 
com paralisação está marcado 
para 17 deste mês de maio. 
A expectativa é ampliar a 
mobilização em defesa dos 
servidores e serviços públicos 
preparando os trabalhadores 
para uma grande greve caso 
o governo não responda as 
reivindicações apresentadas 
pela categoria. O que se 
espera é que o governo 
apresente retorno sobre a 
pauta de reivindicações até o 
dia 30 de maio.

No dia 5 de junho, as 
entidades organizam mais 

uma grande marcha a Brasília 
com objetivo de garantir 
avanços nos processos de 
negociação em curso no 
Ministério do Planejamento. 
Também neste dia haverá 
uma plenária que reunirá 
representantes de toda 
a base do conjunto das 
entidades unidas em torno 
da Campanha Salarial 2012. 
Neste encontro os servidores 
de todo o Brasil deverão 
votar um indicativo de greve 
apontado para o dia 11 de 
junho.

Todas as movimentações 
levarão em conta o 
andamento dos processos 
de negociação e resposta 
do governo à pauta 
de reivindicação dos 
trabalhadores.

Acompanhe mais 
informações no nosso site 
e cadastre-se para receber 
o nosso boletim diário. 
Basta enviar um e-mail para 
avozdosintsef@gmail.com e 
escrever no assunto: receber 
informativo.

Campanha Salarial

Dia nacional de luta em defesa do serviço público e da saúde

Fórum em defesa do serviço público federal realiza ato no HGF no dia 25 de abril.  
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Discussão teórica
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Juros e Amortização da Dívida

Previdência Social

Outros

Assistência Social

Saúde

Educação

Contradições

Brasil: um pobre menino rico
Em sua edição nº 129, 

de janeiro deste ano, o 
jornal do SINDSEF-SP 
trouxe uma importante 
reflexão sobre a economia 
brasileira, os trabalhadores 
e o pagamento da dívida 
externa. Adaptamos o 
gráfico apresentado por 
eles e reproduzimos a 
matéria, com algumas 
poucas interferências, 
para propor a você, leitor, 
também uma reflexão.

Há poucos meses o 
governo federal festejou 
o fato de o Brasil ser 
apontado como a 6ª 
economia do mundo. No 
entanto, não foi dito para 
a população que apenas 
houve as notícias, sem um 
pensamento crítico sobre 
elas, que esta ascensão do 
Brasil deu-se em virtude da 
crise capitalista de 2008, 
que derrubou os países 
centrais e não de avanços 
próprios do país.

O que percebemos, 
avaliando pelo ponto de 
vista dos trabalhadores, é 
que esta classificação não 
representa melhoria nas 
suas condições de vida.

Na verdade, a economia 
brasileira vem se mantendo 
devido às relações de 
exportação de matéria-
prima mineral e agrícola, 
principalmente com a 
China, mas também devido 

aos baixos salários pagos 
para os trabalhadores, cujo 
nível de renda é bem menor 
que nos países centrais.

O modelo econômico 
atual se sustenta nas más 
condições de vida do povo 
brasileiro, no desrespeito a 
direitos sociais básicos, na 
desigualdade social e na 
acentuada concentração de 
renda.

O Orçamento Geral da 
União de 2011 destinou, 
até o dia 31 de dezembro, 
R$ 708 bilhões para o 
pagamento de juros e 
amortizações da dívida 
pública federal. Este 
valor significou 45% dos 
recursos do orçamento. 
Enquanto isso, apenas 
3% foram destinados à 
Educação, 4% para a Saúde 
e 0,12% para a Reforma 
Agrária.

O atual modelo 
econômico brasileiro 
aplica todas as medidas 
recomendadas pelo FMI 
na Europa: demissões 
em massa, redução 
sem precedentes de 
direitos e gastos sociais, 
congelamento salarial, 
ataques aos aposentados, 
privatizações, sucateamento 
da saúde, educação, 
moradia. Tudo isto para 
garantir o pagamento 
de uma dívida repleta de 
ilegitimidades.

Estão em marcha no 
Brasil cortes no orçamento 
federal, tais como o 
congelamento de salários 
de servidores públicos, 
proposto pelo Projeto de Lei 
Complementar 549/2009, e 
já implementado na prática 
pela recusa do governo 
em negociar com várias 
categorias; a privatização 
da previdência dos 
servidores, lei já sancionada 
pela presidente Dilma; 
a restrição de recursos 
para investimentos em 
áreas essenciais como 
saúde, educação, moradia, 
assistência, saneamento etc.

Para agravar a situação, 
existe, ainda, a intenção 
anunciada de que o Brasil 
destine recursos para 
ajudar a União Européia 
a combater a crise. Isto 
significa sacrificar ainda 
mais os trabalhadores 
brasileiros, sem que isto 
se converta em ajuda 
para os trabalhadores 
destes países. Quem se 
beneficiará como sempre, 
serão as organizações 
financeiras, que continuarão 
assegurando altos níveis de 
lucratividade. Tal medida 
não combate a crise, mas 
a aprofunda, visto que os 

pacotes de ajuda impõem 
recessões, desemprego e 
redução de gastos sociais.

Para os 
trabalhadores não 
existe alternativa 
senão organizar 
a resistência e 
combater os ataques 
em curso!

Juros e Amortização 
da Dívida 45,05%

Previdência Social 22,01%
Saúde 4,07%

Educação 2,99%
Segurança 0,41%
Transporte 0,66%

Assistência Social 2,85%
Cultura 0,04%

Saneamento 0,02%
Gestão Ambiental 0,15%

Outros 21,39%

Mundo a fora

Você sabe o que é Consumo 
Responsável?

Feira agroecológica do Benfica, 
em Fortaleza. Você já foi?

Você já se perguntou: de onde vem 
e para onde vai o que você consome 
todos os dias?

A sociedade de consumo atual 
promove grandes desequilíbrios sociais 
e ambientais, traduzidos nas imagens 
que diariamente nos entram em casa 
pelos meios de comunicação social. 
Todos os nossos gestos e opções 
diárias afetam não só a nossa vida mas 
a vida de outras pessoas e põem em 
causa a sustentabilidade do planeta.

Mas é também verdade que o 
consumo é inevitável e até necessário 
para a circulação e manutenção dos 
sistemas econômicos.

Como resolver, então, este 
paradoxo? Como garantir a proteção 
dos direitos humanos, a preservação 
do ambiente e a sustentabilidade 
econômica e cultural?

Consumir com responsabilidade 
é antes de qualquer coisa pensar, 

questionar o produto e/ou serviço que 
você está consumindo. Esta reflexão 
crítica é essencial para a prática do 
consumo responsável:

• O que comprar? É um produto 
necessário ou supérfluo?

• De onde vem o que 
compramos? Como é 
produzido? A produção causa 
algum impacto no meio 
ambiente?

• Como consumir? Como diminuir 
a geração de lixo?

• Como podemos intervir e 
multiplicar a prática do consumo 
responsável?

É fundamental educar e mobilizar 
a sociedade civil - e em especial 
as gerações mais jovens – para a 
mudança dos hábitos de consumo, 
tornando-nos mais críticos, exigentes e 
responsáveis, com o exercício da nossa 
cidadania.

Desde março de 2010 começou 
a funcionar no bairro do Benfica, em 
Fortaleza, uma feira agroecológica. A 
feira acontece quinzenalmente, aos 
sábados, na Praça da Gentilândia.
Mas afinal, o que é uma feira 
agroecológica?

Se você leu o texto ao lado já 
começou a entender a ideia de 
uma feira agroecológica. As feiras 
agroecológicas são iniciativas baseadas 
na agricultura familiar, na economia 
solidária, no comércio justo e solidário 
e na produção orgânica de alimentos, 

isto é, sem o uso 
de fertilizantes ou 
pesticidas.

As feiras 
agroecológicas são 
espaços nos quais o 
consumo responsável 

é o imperativo.
No Ceará existem hoje 33 feiras 

baseadas na agricultura familiar. 
Oito destas podem ser consideradas 
agroecológicas, duas possuem alguns 
produtos agroecológicos e nove 
estão em transição para tornarem-se 
feiras agroecológicas. A do Benfica 
é a única em Fortaleza. Os produtos 
comercializados lá são produzidos por 
agricultores do Maciço de Baturité e 
Canindé. As próximas acontecerão nos 
dias 12 e 26 de maio, 9 e 23 de junho. 
Participe!

Fonte: http://www.consumoresponsavel.com http://institutokairos.net/antigo/
Cartilha: Parceria entre consumidores e produtores na Organização de Feiras
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Jurídico

Ações pagas em abril e maio de 2012 beneficiam 251 filiados
O setor 

jurídico do 
SINTSEF/CE 
segue atuante 
em busca de 
fazer justiça 
aos servidores 
federais que, 
no decorrer de 
suas vidas no 
serviço público, 
deixaram 
de receber 
algum valor 
que deveriam 
ter recebido. 
Confira os 
valores pagos 
nos meses de 
abril e maio de 
2012. Qualquer 
dúvida entre em 
contato com o 
setor jurídico do 
sindicato.

AÇÕES PAGAS EM ABRIL REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES  E 1/3 DE FÉRIAS 
AJUIZADAS NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL

Órgão Nº de 
Beneficiados Valor

BASE AÉREA 01 3.476,28 
C. Exército 02 29.538,34 
DNOCS 02 8.893,32 
FUNASA 24 102.816,31 
Gov. Ex Território Amapá 01 14.585,75 
IBAMA 01 1.119,13 
INCRA 05 62.857,94 
INSS 01 3.428,34 
M. Educação 01 946,19
M.FAZENDA 51 44.168,09 
M.PLANEJAMENTO 01 18.170,00 
M.TRABALHO 02 1.065,47 
M.TRANSPORTES 04 63.799,44 
MINISTERIO DA SAÚDE 52 39.477,10 
Total 148 401.921,68

AÇÕES PAGAS EM MAIO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES  E 1/3 DE 
FÉRIAS AJUIZADAS NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL

Órgão Nº de 
Beneficiados Valor 

BASE AÉREA 02 17.565,57 
C. Exército 01 5.800,44 
DNOCS 01 10.460,53  
FUNASA 19 68.670,86 
Gov. Ex Território Amapá 01 17.984,75 
IBAMA 01 1.783,76 
INCRA 02 42.507,16
M. Agricultura 03 1.898,51 
M.FAZENDA 22 25.952,61 
M.TRABALHO 02 1.874,01
M.TRANSPORTES 06 15.758,50 
MINISTERIO DA SAÚDE 43 43.733,25 

Total 103 315.072,83 

Alguns filiados entraram 
em contato com o SINTSEF/CE 
indagando sobre a possibilidade 
da entidade entrar com ação 
visando o pagamento de diferenças 
remuneratórias que pudessem existir 
a partir da edição das Súmulas de nº. 
56, de 07 de julho de 2001, e 58, de 08 
de dezembro de 2011, da Advocacia 
Geral da União. As referidas Súmulas 
dizem:

• "Para fins de concessão do reajuste 
de 28,86%, a incidência da correção 
monetária é devida a partir da data 
em que deveria ter sido efetuado 
o pagamento administrativo de 
cada parcela, previsto na MP 
2.169/2001, ou judicial, nos 
termos do art. 1º da Lei 6.899/81, 
observado o disposto no artigo 
6º e §§ do Ato Regimental nº 
1/2008- AGU c/c os artigos 1º e 
6º do Decreto nº 20.910/32."

• O percentual de 28,86% deve 
incidir sobre o vencimento básico 
dos servidores públicos civis ou do 
soldo, no caso dos militares, bem 
como sobre as parcelas que não 
possuam como base de cálculo o 
próprio vencimento, observada a 
limitação temporal decorrente da 
MP nº 2.131/2000 e as disposições 
da MP 2.169-43/2001, bem assim 
as matérias processuais referidas no 
§ 3º do art. 6º do Ato Regimental 
nº 1/2008"

Ao consultar o setor jurídico do 
sindicato sobre a possibilidade de 
entrar com ação para este fim, foi 

dado um parecer esclarecendo que 
as referidas Súmulas não visam 
reconhecimento administrativo 
de qualquer direito em favor dos 
servidores públicos. As mesmas 
têm a intenção apenas, de orientar 
Procuradores da União sobre 
determinadas matérias que já estão 
com entendimento consolidado 
no âmbito da Jurisprudência dos 
Tribunais Superiores. Assim, a partir 
destas Súmulas, os órgãos jurídicos 
da União, suas autarquias e fundações 
públicas, passam a estar autorizados 
a não contestar e não recorrer de 
determinadas decisões judiciais, uma 
iniciativa para desafogar o Poder 
Judiciário.

Além disso, o setor jurídico 
amparado em outras decisões de 
ações similares a que se colocaria a 
partir destas Súmulas, considera que 
não haveria êxito da ação, até por que, 
o último recebimento das parcelas 
dos 28,86% deu-se em 2005, tendo 
prescrito, em cinco anos, o direito 
de requerer qualquer valor em cima 
delas.

Em resumo e de forma bem 
didática, o setor jurídico afirma que 
não visualiza viabilidade em referida 
ação e ainda cita que “ações dessa 
natureza não têm prosperado em 
outros Estados da Federação, a 
exemplo do processo de nº. 0008386-
14.2010.4.05.8400 ajuizado pelo 
SINTSEF/RN”.

Sendo assim, o SINTSEF/CE 
esclarece que não entrará com 
nenhuma ação referente a correção 
monetária dos 28,86%.    

Súmulas

Jurídico considera inviável ação 
referente a correção dos 28,86%

Súmulas

Alguns filiados procuraram o 
SINTSEF/CE para saber como proceder 
por terem ficado com pendências 
(malha fina) em suas declarações de 
Imposto de Renda, em virtude do 
recebimento de RPVs e precatórios.

Em um primeiro momento, 
referente especialmente às ações de 
indenização de campo, o SINTSEF foi 
informado de que se tratara de um 
erro dos bancos na comunicação 
com a Receita Federal. Ao procurar 
a Receita Federal para saber como 
deveria orientar os filiados em 
relação ao ocorrido, o SINTSEF foi 
informado que todos os filiados 
que receberam RPVs ou precatórios 
estarão automaticamente na chamada 
"malha fina". Isso porque, a partir 
da declaração do ano passado, que 
foi entregue agora, a Receita está 
verificando todos os recebimentos 
oriundos de ação judicial. Segundo 
explicações da própria Receita o 
motivo disso é averiguar quais 

recebimento são isentos do 
pagamento de imposto e quais os 
que devem pagar. De acordo com 
a legislação, são isentos os valores 
recebidos de ações judiciais de 
natureza remuneratória.

A partir de junho, os filiados que 
receberam RPVs ou precatórios devem 
procurar uma unidade da Receita 
Federal para apresentar o documento 
que comprova o recebimento e 
sua natureza, no caso a planilha de 
cálculo individual, que o sindicato 
disponibilizará em breve.

O sindicato avisa que não há 
motivo para preocupação. A malha 
fina não significa necessariamente 
penalidade, muitas vezes apenas 
averiguação, como neste caso.

O contribuinte pode ainda fazer o 
agendamento de seu atendimento 
pela internet no endereço: http://
www.receita.fazenda.gov.br/
atendcontrib/agendamento.htm

Imposto de renda X RPVs e 
Precatórios

Malha fina

Pesar
A Direção 

Colegiada 
do SINTSEF/
CE lamenta o 
falecimento 
da filiada do 
Ministério da 
Saúde, Antônia 

Ivoneida Aragão (foto), no último dia 
10 de abril.

Nos solidarizamos com sua família 
neste momento de dor.

Breve

Entre os dias 9 de março e 8 de 
maio, o Ministério do Planejamento 
publicou 21 portarias autorizando 
o retorno de servidores demitidos/
anistiados aos quadros do Governo. 
Ao todo as portarias beneficiaram 156 
trabalhadores. Confira mais notícias 
em nosso site.

Portarias autorizam 
retorno de anistiados
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Aconteceu

No último dia 16 de abril, o SINTSEF/CE completou 23 anos de história em defesa dos trabalhadores. Com sede própria situada no centro de Fortaleza, o SINTSEF/
CE possui cerca de 9 mil filiados, servidores dos mais diversos órgãos do serviço público federal. Por abranger todo o estado, a entidade conta com 8 delegacias 
sindicais de base no interior, sete delas também possuem sede própria e apenas uma, a mais recente, funciona em um prédio alugado. O SINTSEF/CE é gerido por 
uma Direção Colegiada, eleita para períodos de três anos. A atual direção iniciou o terceiro ano de seu mandato no último dia 11 de março e realizará, em agosto 
próximo, o 10º Congresso da entidade.

Sede da Delegacia Sindical do Cariri, na cidade do 
Crato. Fundada em 1992 é a delegacia mais antiga.

A Delegacia do Centro Sul funciona em Iguatu, 
mas atende a 19 municípios. Foi fundada em 1993.

Instituída em 1996, a Delegacia Sindical da Região 
Norte abrange 37 municípios. Sua sede é em Sobral.

A Delegacia do Sertão Central foi criada em 1999. 
Atende a 15 municípios, com sede em Quixadá.

A Região do Vale do Jaguaribe ganhou sua 
delegacia em 2002. A cidade de Iguatu sedia a DSVJ.

A Delegacia dos Três Climas foi a de mais recente 
criação. Fundada em 2009, tem sede em Itapipoca.

A Delegacia do Maciço de Baturité é sediada na 
cidade de Baturité. Em setembro completa 15 anos.

Para os filiados da Região dos Inhamuns, a Delegacia 
funciona em Crateús desde 1998.

SINTSEF completa 23 anos representando os servidores federais no Ceará

Pipoca com Arte: em cartaz novo projeto político-cultural do SINTSEF
No último dia 27 de abril, o 

SINTSEF/CE fez o lançamento da 
"Sessão Pipoca com Arte", um projeto 
da coordenação sócio-cultural 
em parceria com a coordenação 
de formação política que tem por 
objetivo a exibição de filmes seguida 
por debate. A proposta do projeto 
é criar um momento de lazer e 
integração dos filiados e aliar a isso 
um pouco de arte, cultura e política, 
através da escolha dos filmes e dos 
debatedores.

O lançamento do projeto foi 
a comemoração principal do 
aniversário de 23 anos da entidade, 
transcorrido no último dia 16 de abril.

Envolvido em vários movimentos 
de luta, as comemorações dos 23 
anos da entidade se fizeram no dia-a-
dia do mês, em pequenas lembranças 
referentes à data. Em agosto 
próximo o sindicato realizará seu 10º 
Congresso e na ocasião contará com 
mais um momento de celebração.

Sessão Pipoca com Arte - Reunir 
pessoas em torno de temas que 
as engradecem enquanto seres 
humanos é mais que fazer política 
ou disseminar cultura, é compartilhar 
vida.  Foi com esse pensamento que 
a proposta da atual direção (quando 
ainda concorria às eleições do 
sindicato) de implementar um cine-
debate ficou guardada, mas nunca 
esquecida.

O filme exibido na sessão de 

lançamento do projeto foi "O homem 
que virou suco" uma produção 
brasileira de 1981. Premiado em 
vários festivais o filme conta as 
dificuldades de um nordestino em 
São Paulo confundido com o bandido 
em virtude do sobrenome Silva.

A Sessão Pipoca com Arte 
acontecerá sempre nas últimas 
sextas-feiras do mês, às 18h. A 
pipoca,a diversão e a boa conversa 
estão garantidas. Compareça!
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