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Servidores do IPHAN, UFC, 
Unilab e Urca : o serviço 

público começa a parar  (pág  3)

Movimentos sociais 
idealizados por mães. Nossa 
homenagem a elas. (pág 4)

Palestras, debates, lançamento 
de livro: os 25 anos do 

SINTSEF/CE (pág 8)

A g e n d A

Próxima reunião de 
aposentados e pensionistas 

será dia 30 de maio

Atividades pela 
construção da greve

25 anos em defesa do 
serviço público e de seus 
trabalhadoresMarchas, atos, 

manifestações, dias de luta... 
aos poucos a greve geral 
do serviço público federal é 
construída.

O mês de maio será 
decisivo para ratificar o 

indicativo de greve aprovado 
para o dia 10 de junho, na 
última plenária da Condsef.

Durante este mês a 
proposta é a realização de 
assembleias em todos os 
estados do país. (Pág 3)

Fundado em 16 de abril 
de 1989, o SINTSEF/CE 
completou 25 anos. 

Orgulhoso de suas 
vitórias, mas consciente 
da necessidade da 
persistência constante 
na luta, o SINTSEF/CE 
busca crescer a cada 
dia na representação dos 
trabalhadores do serviço 
público federal no Ceará. 

Para comemorar, uma 
programação ampla vem 

sendo desenvolvida. Até 
o dia 16 de abril de 2015 
serão realizadas diversas 
atividades em referência 
aos 25 anos da entidade. 
(Pág 8)
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Para quem se acostumou 
a ver o 1º de Maio como 
uma data festiva, onde 
descansar e aproveitar 
o feriado são as normas 
prioritárias, o fato de 
algumas Centrais Sindicais 
brasileiras realizarem 
shows, sorteios de brindes 
e uso de palanques 
para promoção política 
pode parecer uma coisa 
absolutamente normal. 
Mas, para quem conhece 
a história da data, tais 
acontecimentos não deixam 
de causar estranhamento e 
repulsa.

O fato é que muitos 

morreram para que os 
trabalhadores hoje tivessem 
direito a condições mínimas 
de trabalho. O jornalista 
Plínio Bortolloti, lembrou 
em sua coluna dominical, 
no jornal O Povo, que os 
EUA não comemoram o 
Dia do Trabalhador nesta 
data, preferindo a primeira 
segunda-feira de setembro. 
Por uma questão simples: 
em 1º de maio de 1886, 
em Chicago, seis operários 
foram mortos pela polícia 
porque realizaram uma 
greve geral reivindicando 8 
horas de trabalho, 8 horas 
de descanso e 8 horas para 

educação. Dezenas ficaram 
feridos e centenas foram 
presos.

O livro 1º de Maio 
– Cem anos de luta: 
1886-1986, de José Luiz 
Del Roio, conta todos os 
detalhes da história. Desde 
o início da Revolução 
Industrial (século XIX), 
não havia limite de horas 
trabalhadas. A jornada de 
trabalho podia chegar a 
16 horas diárias, inclusive 
crianças. Em 1819, o 
movimento operário inglês 
conseguiu, com muita 
luta, restringir o trabalho 
de jovens entre 9 anos 

e 16 anos a 
“apenas” 12 
horas diárias.

Nos EUA, 
a situação 
era igual, 
com jornadas 
intermináveis 
e condições 
de trabalho 
revoltantes. Em 
Chicago, após 
a tragédia da 
greve geral, na 
mesma praça 
realizou-se 
outra grande 
manifestação. 
Uma bomba 
explodiu 

no meio da multidão, 
deixando feridos e mortos. 
Policiais começam a atirar: 
dezenas de pessoas, 
inclusive crianças, foram 
mortas pelas armas de 
fogo, mas nunca se chegou 
a um número oficial. Sete 
líderes operários foram 
presos e condenados 
– alguns inclusive à 
morte – como culpados. 
A 2ª Internacional, em 
seu congresso de 1889, 
estabeleceu o 1º de Maio 
como Dia Internacional 
dos Trabalhadores, 
para lembrar a luta pela 
jornada de oitos horas e os 
“mártires de Chicago”.

Definitivamente, associar 
tal episódio, pela sua 
importância social, carga 
dramática e sacrifício 
exemplar destes heróis 
a um evento festivo é 
desmerecer e desonrar 
a memória da classe 
trabalhadora. O SINTSEF/
CE cumpre seu dever ao 
relembrar estes fatos e faz 
outro tipo de celebração: 
um pacto pela defesa 
intransigente dos interesses 
dos oprimidos em nome da 
justiça e da humanidade. 
Trabalhadores de todo 
mundo, uni-vos!

A Direção Colegiada

1º de Maio: por que a reflexão virou festa?
E D I T O R I A L
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movimento
Novos atos, manifestações e construção da greve 
continuam

m O b I L I z A ç ã O

Desde o início da 
campanha salarial 
2014, em janeiro, os 
servidores federais em 
todo o país afirmam que 
a greve parece ser o único 
caminho para conquistar 
suas reivindicações. Aos 
poucos uma paralisação 
geral está sendo construída 
nos mais diversos órgãos 
do serviço público federal.

O momento é 
de intensifiar atos, 
manifestações, passeatas, 
piquetes, enfim, ampliar 
o quanto possível a 
mobilização para chegar 
à paralisação geral ou a 
uma resposta do governo.

É evidente o descaso, 
as negociações que 
nunca acabam, a 
falta de interesse do 
governo em atender 
da mais simples à mais 
complexa reivindicação 
dos servidores. É preciso 
mudar!

Ato nos estAdos

No dia 8 de abril, os 
servidores realizaram atos 
com paralisação em todo o 
país.  Com organização do 
Fórum Estadual em Defesa 
do Serviço Público, do qual 
o SINTSEF/CE faz parte, 

no Ceará, a manifestação 
foi no prédio do Ministério 
da Fazenda. O ato 
destacou a importância da 
unidade entre entidades 
e trabalhadores para o 
enfrentamento com o 
governo.

MArchA eM BrAsíliA

Um mês depois, em 
7 de maio, centenas de 
servidores foram a Brasília 
marchar em defesa das 
questões expressas na 
campanha salarial 2014.

Após terem fechado 
a entrada do prédio 
do Ministério do 

Planejamento, uma 
representação de 
servidores, em especial 
os que estão em greve 
(administrativos das 
universidades federais), foi 
recebida pelo secretário 

de Relações de Trabalho 
no Serviço Público Sérgio 
Mendonça, que se propôs 
a dar retorno, até 22 de 
maio, ao que estava sendo 
pleiteado.

O SINTSEF/CE 
enviou 45 filiados para 

representar o Ceará 
na marcha, oito deles 
participaram como 
delegados da Plenária da 
Condsef.

PróxiMos PAssos

Nos dias que 
antecederam e sucederam 
à Marcha, ocorreu reunião 
do Conselho Deliberativo 
de Entidades e Plenária 
Nacional da Condsef, 
também em Brasília. 

Novo dia nacional de 
lutas foi marcado para 15 
de maio, com paralisações 
nos estados. Um indicativo 
de greve foi aprovado para 
10 de junho, às vésperas 
da Copa do Mundo. 

Entre os dias 12 e 30 de 
maio o indicativo deve ser 
ratificado em assembleias 
nos estados. Dia 30 uma 
nova plenária nacional 
será realizada em Brasília.

AvAliAndo

A mobilização é de 
imensa importância 
e mais uma vez 
acreditamos que a 
greve é a única saída. 
Como vimos no texto, 
os servidores recebidos 
no Ministério do 
Planejamento foram 
àqueles que já estão em 
greve.

Atos, marchas, dias 
de paralisação são 
atividades de pressão 
pontual e, muitas 
vezes, despendem 
energia e recursos 
com poucos resultados 
práticos. A greve, no 
momento atual, é a 
única alternativa que o 
governo nos coloca.

Pense bem: em 
plena Copa do Mundo, 
o que significaria 
ver o serviço público 
inteiro do país parar? 
A resposta é simples: 
maior possibilidade 
de conquistas, afinal, 
o governo não “quer 
fazer feio” para as 
centenas de turistas 
que acompanharão 
o mundial, nem ser 
mal visto pela mídia 
estrangeira. Não, não 
se considere oportunista. 
Este caminho só está 
sendo buscado por que 
o mesmo governo que 
quer fazer bonito não se 
preocupa em oferecer 
aos que trabalham 
servindo o país, um 
mínimo de dignidade.  
Reflita! A greve é feita 
por cada um de nós.
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mundo a fora
À S  m ã E S

Nesta edição dedicamos 
o espaço às mães. A todas 
elas. Lutadoras, incansáveis, 
trabalhadoras e sobretudo 
humanas. Para homenageá-

las trazemos um pouco 
sobre mães que abraçam o 
mundo como acolhem seus 
filhos. Mães que dedicam-
se a uma causa com amor 

sublime e transformam 
vidas com seu afeto. Mães 
que lutam por justiça como 
forma de acalmar a dor da 
perda de seus filhos.

Maio deveria ser o mês 
das festas dedicadas a elas, 
mas infelizmente, para 
algumas mães é um mês de 
dolorosas lembranças.

Crimes de maio de 2006: origem 
do movimento “Mães de maio”

N O  b R A S I L

Violência desmedida, 
abuso de poder, 
irresponsabilidade, cultura 
do ódio, são ingredientes 
que vitimaram cerca 
de 500 pessoas em 
São Paulo em maio 
de 2006. A sequência 
de assassinatos, que 
aconteceu na Baixada 
Santista, Guarulhos e 
na Capital Paulista, foi 
uma resposta do Estado 
aos ataques promovidos 
pelo Primeiro Comando 
da Capital, o PCC. 
Resposta absurda.No 
episódio foram mortos, 
principalmente, jovens 
negros, moradores da 
periferia.

Da dor surgiu o 
movimento brasileiro 

chamado “Mães de 
Maio”, que denuncia 
a violência do estado, 
o encarceramento em 
massa e o extermínio da 
população pobre, negra e 
que mora na periferia.

Fundadora e 
coordenadora do 
Movimento, Débora da 
Silva Maria, teve seu filho 
morto na onda de crimes 
daquele maio. Ao lado 
de outras mães ela luta 
por justiça ao seu filho 
e a tantos outros. Mais 
que isso, luta para que 
a realidade da violência 
mude e a juventude no 
Brasil possa viver com 
igualdade, independente 
de cor, raça e classe 
social.

N A  A R g E N T I N A

Com 37 de anos de luta “Madres 
de Plaza de Mayo” ampliou sua 
atuação em duas frentes

A Plaza de Mayo é a 
principal praça do centro 
de Buenos Aires, na 
Argentina. Foi ali que um 
grupo de mães reuniu-
se pela primeira vez em 
1977 para reivindicar 
informações sobre seus 
filhos desaparecidos 
durante a ditadura 
Argentina (1976-1983). 
Apesar da proibição de 
reuniões públicas e de 
qualquer manifestação 
que pudesse ser 
considerada “subversiva”, 
elas venceram o 
medo e se colocaram 
semanalmente em frente 
à Casa Rosada, em busca 
de verdade e de justiça.

Com o fim da 
ditadura, o movimento 
ali originado, conhecido 
como Madres de Plaza 
de Mayo, passou a 
cobrar justiça pelos 
responsáveis pelas mortes 
e desaparecimentos.

Hoje, com 37 anos, 
o movimento dividiu-
se em duas frentes de 
importância inestimável: 
Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora, ONG 
de defesa dos direitos 
humanos; e Asociación 
Madres de Plaza de 
Mayo que possui rádio, 
universidade e outros 
canais de luta contra a 
injustiça.

Mãe, mulher, liberdade
L E I L A  D I N I z

Ícone revolucionário 
feminino, a bela atriz Leila 
Diniz é lembrada até hoje 
exibindo um ‘barrigão’ em 
pequeno biquine no mar do 
Rio de Janeiro. Defensora 
de ideias e atitudes que 
rompiam tabus e chocavam 
a conservadora sociedade 
dos anos 60 e 70, Leila foi 
mãe aos 26 anos e morreu 
em trágico acidente de avião 
um ano depois, em 1972.

Para ler: Leila Diniz – Uma 
revolução na praia, de 
Joaquim Ferreira dos Santos 
e Toda mulher é meio Leila 
Diniz, de Mirian Goldenberg.

“... Para uma mãe, é pedir muito?”
z u z u  A N g E L

O começo da frase deste 
título é: “tudo que quero é 
enterrar meu filho”.  A fala é de 
Zuzu Angel, estilista famosa no 
Brasil, que lutou com todas as 
forças de mãe para encontrar o 
corpo de seu filho Stuart Edgar 
Angel Jones, assassinado aos 
26 anos, em maio de 1971, 
pelos órgãos de repressão, 
no auge da ditadura militar. 
O grito é dela, mas poderia 
ser de muitas outras mães, da 
ditadura e dos dias atuais.

Para saber mais sobre esta 
mãe guerreira assista, Zuzu 
Angel, filme brasileiro de 2006, 
dirigido por Sérgio Rezende.
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por dentro

Acordo Coletivo é discutido em assembleias
C O N A b

Servidores da cultura iniciam greve
I P H A N

Os servidores do Instituto 
do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional no 
Ceará (IPHAN/CE), órgão 
pertencente ao Ministério 
da Cultura (MINC), 
iniciaram greve, por tempo 
indeterminado, em15 de 
maio.

A primeira atividade 
do movimento paredista 
foi uma discussão com a 
participação da assessoria 
jurídica do SINTSEF/
Ce sobre os aspectos 
legais de uma greve e 
as possibilidades dos 
servidores em relação a 
ações jurídicas contra o  

governo (foto). Na presença 
dos coordenadores 
do sindicato, Luciano 
Filgueiras, Luis Carlos 
Macêdo (este também 
da direção da Condsef), 
Francisco Teles e José 
Arteiro, os servidores 
ratificaram que o governo 
tem pendências com as 
reivindicações do Ministério 
da Cultura/Iphan desde 
2007. 

Os servidores 
reivindicam, dentre outras 
questões, a negociação de 
gratificações por titularidade 
e equiparação salarial 
com servidores da Agência 

Nacional de Cinema e 
da Fundação Casa Ruy 
Barbosa. Além disso, maior 
participação na formulação 
das políticas públicas na 
área de cultura.

Em documento, os 
servidores do Ministério da 
Cultura, relacionaram como 
princípios norteadores de 
negociação:

•	 Recomposição salarial 
imediata;

•	 Equanimidade para o 
setor da cultura;

•	 Unificação da Categoria; 

•	 Garantia da discussão 
futura das especificidades.

No último dia 3 de 
maio, a Plenária Nacional 
dos Trabalhadores da 
CONAB, convovada 
pela Condsef, debateu a 
proposta de reivindicações 
do Acordo Coletivo destes 
trabalhadores para o 
período 2014-2015.

Foi encaminhado pela 
Condsef que a pauta fosse 
discutida na base, o que 

está sendo feito em todos 
os estados e, entre 21 e 23 
de maio, uma Assembleia 
Geral Nacional deve 
consolidar o novo ACT.

Vale lembrar que os 
trabalhadores da Conab 
não estão isolados dos 
embates com o governo. 
Projetos de Lei que 
ameaçam os servidores 
públicos também atingem 

os empregados da 
Companhia.

Representatividade

Tramita no Tribunal 
Superior do Trabalho 
(TST), processo para que a 
Condsef e alguns sindicatos 
gerais, dentre eles o 
SINTSEF/CE, voltem a ser 
representantes legítimos 
dos empregados da 

Conab. Esta representação, 
reconhecida durante 
anos, foi objeto de 
golpe político em 2011, 
quando a Conab deixou 
de aceitar a negociação 
através dos sindicatos e da 
Confederação. Atualmente 
os empregados da 
Conab são representados 
“legalmente” pela CNTC.

Administrativos 
das Universidades 
Federais

Também estão em greve, 
desde meados de abril, os 
técnico-administrativos da 
Universidade Federal do 
Ceará (UFC), Universidade 
da Integração Internacional 
da Lusofonia Afro-Brasileira 
(UNILAB) e (Universidade 
Federal do Cariri) UFCA. 

A paralisação é 
nacional e por tempo 
indeterminado, e já tem 
adesões em mais de 35 
universidades brasileiras.

A pauta específica destes 
servidores destaca itens 
como:

•	 Ascensão funcional; 
•	 Cumprimento integral 

do acordo da greve de 
2012; 

•	 Turnos contínuos, com 
jornada de trabalho de 
30 horas, sem redução 
salarial; 

•	 Revogação da Lei que 
criou a EBSERH, com 
concurso público pelo 
RJU.
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discussão

Ainda há tempo 
de o governo atender 
minimamente a pauta dos 
servidores públicos, que 
é absolutamente justa, e 
contar com o apoio desses 
formadores de opinião 
por ocasião do processo 
eleitoral. Mas a situação é 
cada vez mais complicada. 
Em artigo publicado 
na página do DIAP, o 
jornalista Antônio Augusto 
de Queiroz reclama 
da “lógica fiscalista e 
fazendária adotada pelo 
governo da presidente 
Dilma em relação aos 
servidores públicos”, que 

pode significar “a perda 
de apoio no interior do 
funcionalismo público, que 
teve papel importante em 
sua eleição em 2010”.

Queiroz lembra que o 
reajuste salarial dos anos 
de 2013, 2014 e 2015 
(no total de 15,8%) ficou 
abaixo da inflação, assim 
como a correção da tabela 
do imposto de renda nesse 
período, resultando em 
perda de poder aquisitivo. 
Além disso, não houve 
pagamento de causas 
ganhas judicialmente, o 
que deixou os servidores 
profundamente irritados. 

De outra parte, não houve 
atualização do chamado 
salário indireto – auxílios 
alimentação, creche e 
planos de saúde, assim 
como os valores de diárias.

Tem mais. As 
indenizações criadas 
para fixar servidores 
em localidade de difícil 
acesso ou em faixas de 
fronteiras não foram 
regulamentadas. O mais 
grave é que o governo 
sequer regulamentou a 
Convenção 151 da OIT, 
que trata da negociação 
coletiva no serviço público, 
há anos na gaveta, uma 

bandeira histórica do 
movimento sindical do 
funcionalismo.

Na verdade, o governo 
resiste a colocar em 
votação no Congresso 
qualquer matéria que 
implique aumento de 
despesa ou perda de 
receita. É o caso da PEC 
555/06, que colocaria 
fim ao confisco aos 
aposentados e pensionistas 
do serviço público. 
Queiroz finaliza seu artigo 
sentenciando: “a irritação 
dos servidores faz todo 
sentido”.

Governo não poderá reclamar falta de apoio dos 
servidores nas eleições

A N á L I S E

 Em anos eleitorais, os 
servidores públicos sempre 
ficam com dúvidas em 
relação às possibilidades 
de reajuste salarial. Afinal, 
pode ou não pode? Pode, 
mas dependendo da data. 
Em 2014, o 1º turno 
acontece dia 05 de outubro 
e o segundo turno em 
26/10/2014.

Segundo a legislação, 
até o dia 08/04/2014 
poderia ter sido concedida 
reposição salarial com base 
em qualquer alíquota. No 

período de 08/04/2014 
até 05/07/2014, ou 
seja, 180 dias do fim do 
mandato do chefe do 
poder, somente poderá 
ser feita revisão salarial 
que não exceda a perda 
inflacionária ao longo do 
ano da eleição. Finalmente, 
no período de 05/07/2014 
a 31/12/2014, (fim 
do mandato), nenhum 
reajuste salarial poderá ser 
deferido.

Em outras palavras, 
no período atual só 

poderíamos ter a reposição 
da inflação e nada além. 
Porém, a Lei 9.504/97 
trata de revisão GERAL de 
remuneração, ou seja, de 
reajuste indistinto a todas 
as categorias de servidores 
a fim de repor as perdas 
inflacionárias sofridas. 

É diferente, porém, 
quando o aumento tem 
por objetivo reestruturar 
determinada carreira, ou 
seja, o reajuste SETORIAL. 
Não há obstáculo legal 
à concessão de aumento 

setorial durante o período 
eleitoral. Nesse caso, 
basta haver prévia dotação 
orçamentária e autorização 
específica na lei de 
diretrizes orçamentárias.

resumindo, o reajuste 
geral atualmente é limitado 
à rePosição da inflação e 
só Pode ser dado até dia 5 
de julho. Por outro lado, 
os reajustes Por setor são 
Permitidos, desde que haja 
Previsão orçamentária no 
órgão.

E L E I ç õ E S  x  S E R v I D O R E S

Ano eleitoral permite reajuste salarial geral para 
servidores até o dia 5 de julho, à exceção de aumentos 
por setor

O SINTSEF/CE lamenta o prematuro falecimento, com apenas 46 anos, no último 
dia 1º de maio, de seu filiado Márcio Marçal Oliveira, servidor do Ministério da 
Saúde, do município de Sobral. Nos solidarizamos com sua família e amigos neste 
momento de dor.

N O T A  D E 
P E S A R
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jurídico

O departamento jurídico 
do SINTSEF/CE já iniciou o 
ajuizamento das ações que tem 
por objetivo o pagamento do 
auxílio-transporte para servidores 
que utilizam veículo próprio no 
deslocamento ao trabalho.

 Atualmente, só quem usa 
transporte coletivo recebe 
este benefício e precisa ainda 
apresentar os bilhetes referentes 
aos desembolsos realizados no 
deslocamento.

Em recente decisão, , o 
Superior Tribunal de Justiça  
(STJ) entendeu que o auxílio-
transporte é devido a todos 
os servidores que façam uso 
de algum meio de transporte, 
seja ele público ou privado, no 
deslocamento casa-trabalho. 

Para o ajuizamento das 
ações, que estão sendo 
protocoladas individualmente 
perante os Juizados Especiais 
Federais, a Assessoria Jurídica 
do Sindicato solicita que os 
interessados compareçam à sede 
da entidade munidos de CóPIA 
da seguinte documentação:
• RG e CPF
• Comprovante de residência
• Fichas financeiras dos últimos 

05 (cinco) anos
• Documento do veículo utilizado 

no deslocamento para 
trabalho, seja ele carro ou 
motocicleta

• Eventual declaração prestada 
para a Administração Pública 
de que se utiliza de veículo 
próprio no deslocamento para 
o trabalho.

Servidores que usam carro 
próprio em deslocamento 
ao trabalho também tem 
direito ao benefício

A u x í L I O  T R A N S P O R T E
Mulher: condor do universo
H O m E N A g E m

o dia oito de março

amanhece deslubrante

o sol claro e radiante

traz consigo um ar de graça

e a natureza traça

um Perfil encantador

de beleza e de amor

de ternura e gratidão

desenhando um coração

no centro de uma flor

e o nosso belo condor

com a sua liberdade

abre as asas da amizade

e Plaina sobre o mundo

com o seu saber fecundo

vem mostrar o que ele quer

com coragem e muita fé

diz que o nosso futuro

só estará mais seguro

com ajuda da mulher

guerreira, forte e Potente

vencendo qualquer barreira

é uma simPles guerreira

que luta com o coração

e a sua emanciPação

nasceu da inteligência

com tato e exPeriência

ela traduz a bondade

Por isso é que a liberdade

concedeu-lhe a indulgência

a mulher Por seu valor

veio mudar nossa história

o mundo obteve glória

está se desenvolvendo

a cultura está crescendo

estamos nos dando bem

a mulher sabe também

o valor da construção

e deus dando Proteção

mostra o Poder que ela tem

deus Pra fazer a mulher

Perguntou a natureza

se o encanto e a beleza

tinham deixado um lugar

onde Pudesse criar

mais uma autenticidade

onde o amor e a lealdade

Pudessem se encontrar

e no instante aceitar

a mulher como beldade

a mulher é o beija-flor

do jardim do Paraíso

Pois o seu belo sorriso

encanta quem está Por Perto

e o seu coração aberto

não Para de PalPitar

seus olhos semPre a brilhar

iguais a luz das estrelas

daria tudo Pra vê-la

feliz, alegre a cantar

é meiga e maravilhosa

muito alegre e jovial

ela é fenomenal

é carinhosa e risonha

e quando dorme ela sonha

com um mundo mais Perfeito

Pois o seu maior conceito

é trabalhar Para o bem

visão bastante ela tem

Pra fazer tudo direito

a mulher sabe também

quando quer e como quer

e o querer da mulher

ela mesma traça o momento

ansiedade e sofrimento

Pra ela não é mistério

e se um Problema é sério

ela quer mais é viver

Pois sabe se defender

de qualquer um desPauPério

mulher é vida é ternura

é Paz é comPreensão

é Plenitude e razão

ela é meiguice e carinho

é como um Passarinho

quando está a Proteger

se o filho chora quer ver

o que está lhe incomodando

e fica ali até quando

acalenta o seu bebê

Por isso a mulher é tudo

que deus fez de esPecial

um bem no combate ao mal

uma Prenda maravilhosa

é uma árvore frondosa

que dá fruto adocicado

mantém-nos alimentados

fortalece-nos também

mulher Pra nós é um bem

que deve ser Preservado

quando vai Para o trabalho

sai vibrante e corajosa

e igualmente uma rosa

esPalhando o seu odor

uma beleza de flor

de encanto jovial

um ser Puro sem igual

conhece bem seu jardim

toda mulher é assim

ser humano natural

o mundo muda seu rumo

e a mulher semPre avança

no trato das mudanças

é simPlesmente caPaz

Precisa aPrenas de Paz

resPeito e comPreensão

achar-se como a razão

Para mudar a história

Para o mundo obter vitória

e sair da contramão

e quando um dia a bandeira

da sua emanciPação

for hasteada com honra

com a mais grata exPressão

o mundo vai aPlaudir

este feito da humanidade

e ficaremos a vontade

Pra trilhar novos caminhos

com rosa e sem esPinhos

na busca da liberdade.

voz da base

Liminar suspende 
aumentos do Capesaúde

No início de abril, foi 
deferida a liminar da ação civil 
pública proposta contra a Caixa 
de Previdência e Assistência 
dos Servidores da Fundação 
Nacional de Saúde - CAPESESP 
com o objetivo de suspender 
o aumento abusivo das 
mensalidades do plano de saúde 
dos servidores (Capesaúde).

A liminar estabelece que o 
aumento deixe de ser praticado. 
Até o fechamento desta edição, 
porém, a medida ainda não 
havia sido implantada, isto 
é, embora ganha, os valores 
antigos ainda não voltaram a 
vigorar. O SINTSEF/CE está 
em busca do cumprimento da 
liminar. 

A medida deveria resguardar 
os servidores, enquanto as 
entidades buscavam uma 
proposta de reajuste dos planos 
dentro de uma lógica possível 
de ser praticada. Porém nenhum 
acordo foi encontrado. 

A liminar significa portanto, 
vitória jurídica importantíssima, 
visto que, pelo menos neste 
momento, há como ser 
estabelecida a suspensão do 
reajuste.

A medida tem caráter 
provisório, por isso, todos os 
esforços estão sendo feitos, no 
campo jurídico e administrativo, 
na busca de uma vitória 
definitiva.

Por geraldo costa

v I T ó R I A
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aconteceu
SINTSEF/CE completa 25 anos de fundação e 
reafirma a luta pelo servidor federal no Ceará

C O m E m O R A ç õ E S

No dia 16 de abril, o 
SINTSEF/CE completou 25 
anos de sua fundação.

Na ocasião a direção 
atual da entidade reafirmou 
a grandeza do sindicato na 
luta dos servidores públicos 
federais no Ceará.

O SINTSEF/CE é hoje 
um dos maiores sindicatos 
cearenses, além de sede em 
Fortaleza, possui delegacias 
espalhadas nas oito grandes 
regiões do interior do 
estado, todas instaladas em 
prédios próprios.

Nestes 25 anos muitas 
histórias foram vividas pelo 
sindicato e seus filiados. 
Muitas mãos e mentes 
contribuiram para o avanço 
da luta, muitos homens e 
mulheres dedicaram-se a 
construir uma entidade forte 
e dedica à defesa incansável 

do serviço público e de 
seus trabalhadores.

Orgulhoso de suas 
vitórias, mas consciente 
da necessidade da 
persistência na luta 
o SINTSEF/CE busca 
crescer a cada dia na 
representação dos 
servidores federais do 
Ceará.

O momento 
é de festejo e de 

reconhecimento de todos 
os filiados, diretores e ex-
diretores, funcionários e 
ex-funcionários, assessores 
de hoje e de ontem, 
estagiários, enfim, a todos 
que colocaram um pouco do 
seu tempo, do seu sorriso, 
do seu suor, da sua lágrima, 
da sua vida, nesta entidade.

Para comemorar o 
jubileu de prata, um ano de 
atividades foi programado. 
A ideia é que a cada mês, 
desde abril passado até 
abril de 2015, aconteçam 
encontros culturais, políticos, 

de formação para reforçar a 
luta e relembrar a força da 
união dos trabalhadores.

Os festejos foram 
iniciados, em 16 de 
abril, com fala da 
atual coordenadora de 
comunicação Vera Cândido, 
uma das fundadoras 

da entidade, 
seguida de 
exibição do filme 
“Batismo de 
Sangue”, mostra 
fotográfica 
referente aos 
25 anos do 
SINTSEF/CE e 
mesa redonda com Gilvan 
Rocha e Pedro Albuquerque 
sobre os 50 anos da 
ditadura militar no Brasil.

Em virtude de feriado 
as atividades foram 
interrompidas e 
retomadas no 
dia 24, com o 
lançamento e 
debate do livro 
“Sindicalismo 
sem Marx: a 
CUT como 
Espelho”, 
do filósofo e 
filiado do SINTSEF/CE Jorge 
Luis Oliveira.

Encerrando o mês 
de abril, no dia 25, 
representantes do núcleo 
cearense da Associação 
Auditoria Cidadã realizou 

palestra sobre a Dívida 
Pública e suas implicações 
socioeconômicas.

Em breve a programação 
para os 
próximos meses 
será divulgada. 
Em virtude da 
preparação 
da greve geral 
dos servidores 
federais, as 
atividades 
tiveram que ser 

suspensas em maio, mas 
retornarão em junho.

Também fizeram parte 
das comemorações, o novo 
painel afixado no palco 
do pátio e as melhorias na 
estrutura física que estão 
sendo realizadas na sede do 
sindicato, como a reforma 

dos dormitórios, 
pintura da 
fachada e dos 
ambientes 
internos e, 
em breve, a 
substituição do 
piso.


