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Pressão dos servidores 
interrompe aumento da 

Capesaúde  (pág  5)

Vitória: justiça federal acata 
liminar do SINTSEF/CE sobre 

VPNI do Dnocs (pág 7)

Aposentados  e Pensionistas 
conhecem história da 1ª 
capital cearense (pág 8)

A g e n d A

Reunião de aposentados 
e pensionistas será dia 

25 de abril 

Homenagem do SInTSeF/Ce ao dIa InTernaCIonal da mulHer

“Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, 
humanamente diferentes e totalmente livres”. 

(Rosa Luxemburgo)

A luta da mulher acontece todos os dias. Contra o preconceito, a violência, o desrespeito, a desigualdade.
E para elas, que não cansam, desejamos liberdade. Liberdade para ser mulher, para ser o que quiser, 
como, quando, onde, da maneira que preferir. Liberdade, em seu sentido mais amplo. Parafraseando 

Cecília Meireles, liberdade que não precisa explicação e não há quem não entenda.
Que este dia dedicado às mulheres, sirva para lembrar que a conquista diária, das pequenas coisas, é 

responsável por grandes avanços da humanidade.

Direitos e deveres - por que a greve é a alternativa?
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Desde o início do ano, 
temos nos reunido com 
a nossa base, nos mais 
diversos locais de trabalho 
para viabilizar a construção 
de uma greve geral dos 
servidores federais neste ano 
de 2014. A cada encontro se 
fortalece o argumento de que 
a greve é a alternativa para 
os servidores.

Afinal, quais são os nossos 
deveres, como servidores, 
para com o estado brasileiro? 
A resposta é simples. O 
dever de cumprir o horário 
de trabalho, as atribuições 
que nos cabem em cada 
segmento de atuação etc. 

Em contrapartida, quais 
as obrigações do estado 
brasileiro conosco, como 
cidadãos?

De acordo com a 
Constituição Brasileira é 
dever do estado prover 
gratuitamente educação e 
saúde para a população.

No entanto, quanto 
pagamos por plano de saúde 
e escola para os  nossos 
filhos? Além de não cumprir 
o dever dele, o estado 
brasileiro não oferece meios 
para que nós, servidores, 
paguemos o que nem 
deveríamos pagar.

Ao negar, por exemplo, 
a incorporação das 
gratificações ao nosso 
vencimento base, o estado 
nos impõe uma perda de 
aproximadamente 65% dos 
valores do que recebemos 
na ativa em relação ao 
que receberemos na 
aposentadoria. Isso pode ser 
demonstrado em um cálculo 
real. Peguemos como 
exemplo um servidor do 
Ministério da Saúde padrão/
nivel S3. Arredondamos 
minimamente os valores 
para uma melhor 
compreensão, veja a tabela 
ao lado:

E então, nos resta dúvida 
sobre o que faz da greve a 
única alternativa?

A Direção Colegiada

Ativa Inativo

Vencimento 
básico

2000 2000

Anuênio 230 230
Insalubridade 200 ----
Auxílio 
Alimentação

370 ----

GDPST 1800 900
GACEN 800 400

TOTAL 5400 3530
Perda em termos percentuais: 
aproximadamente 65%
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Quem tem medo da democracia?
a r t i g o

Num passado recente, o 
Brasil passou 25 anos sob 
o tacão de uma ditadura 
militar. Um período nefasto 
da nossa história: tortura, 
prisões, mortes, completa falta 
de liberdade de expressão 
e uma sequência cretina de 
desmandos que ajudaram 
a afundar o país, por 
conta do claro despreparo 
administrativo, em sucessivas 
crises econômicas, políticas 
e sociais. Pelo bem da nossa 
sociedade, este tempo parece 
precisa ser rememorado com 
urgência. Porque a impressão 
que se tem, no momento atual, 
é de que a democracia – tão 
duramente conquistada – nos 
trouxe uma grande sensação 
de desconforto.

Basta prestar atenção 
aos meios de comunicação. 
Há uma tendência evidente 
de tentar generalizar as 

manifestações como algo 
negativo. Mais do que isso: em 
um ano eleitoral, o tratamento 
das informações está longe 
de ser isento, e a divulgação 
e a interpretação das notícias 
estão sendo feitas com 
tintas carregadas, de forma 
intolerante, autoritária e mal 
educada.

Detalhe: o fenômeno não 
ocorre só aqui. Fica difícil 
mesmo pra mim, jornalista 
com mais de 20 anos de 
profissão, compreender 
as manifestações atuais 
na Venezuela. As notícias 
veiculadas por aqui são 
absolutamente parciais. Ou se 
defende ou se rejeita o regime 
venezuelano. Não se procura – 
com raras exceções – um meio 
termo, um veio compreensivo 
que devolva ao jornalismo sua 
função precípua de informar. 
O objetivo latente é ganhar o 

espectador para sua posição. 
Os países da América Latina, 
assim como o Brasil, também 
são pródigos em apresentar 
um desfile inconseqüente e 
triste de intervenções militares 
em seus governos, com 
cenas lamentáveis e cruéis 
de desrespeito aos direitos 
humanos.

Nas redes sociais então, 
é um festival de impropérios 
e agressões. Não há uma 
estratégia de convencimento ou 
sedução. Como fanáticos de 
torcidas organizadas em meio 
a uma decisão de campeonato, 
há um desejo de se tomar à 
força mentes e corações de 
pessoas que discordam da 
sua posição. E quem não 
concorda é alvo das mais 
rasteiras rotulações: burro, 
despreparado, reacionário etc.

Neste momento, é saudável 
lembrar que o significado 

da palavra democracia não 
é “todos têm de concordar 
comigo”. Pelo contrário, é a 
vontade da maioria, após se 
fazer um esforço de discutir 
e tentar acordo acerca de 
posições divergentes. Posso até 
me incomodar com a opinião 
que diverge da minha, mas 
estarei sempre pronto a ouvi-la 
de forma educada e apresentar 
minhas ponderações. Tal 
debate, em tom civilizado, 
talvez também não chegue a 
lugar algum, mas no mínimo 
ajuda a mediar e trabalhar 
a aceitação das diferentes 
posições políticas e ideológicas, 
preferências partidárias, opções 
sexuais, questionamentos 
raciais, religiosos e de gênero.

Portanto, é preciso deixar 
de ver os conflitos de forma 
negativa. Pelo contrário, eles 
são essenciais à democracia. 
Manifestações, opiniões, 
protestos, greves – legítimos 
ou não – são comuns aos 
ambientes democráticos. E 
isso precisa ser visto como 
um direito de qualquer 
cidadão. Caso contrário, 
nossa intolerância tenderá a 
aceitar teses desqualificadas, 
que tentam usar qualquer 
desordem institucional como 
argumento para intervenções 
autoritárias. E esse passado 
não pode retornar, a não ser 
como pesadelo.

Demétrio Andrade
Jornalista e sociólogo

Imagem do SITe: dIalogoSdoSul.org.br
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Na ocasião, representantes 
dos servidores foram 
recebidos pelo secretário 
de Relações de Trabalho do 
Ministério do Planejamento, 
Sérgio Mendonça. Os 
servidores argumentaram a 
necessidade de  antecipação 
da parcela de 2015, já que 
com o avanço dos índices 
inflacionários, o percentual 
de reajuste de 15,8% em 
três parcelas (2013, 2014 
e 2015), conquistado pelos 
servidores a partir da greve 
geral em 2012, não garante 
nem a reposição da inflação 
do período.

Ato e Plenária Nacional
Dia 19 de março novo 

ato aconteceu em Brasília, 
reunindo centenas de 
servidores federais de diversos 
estados e várias categorias 
em frente ao Ministério do 
Planejamento. 

Novamente representantes 
das entidades que compõem 
o fórum em defesa dos 

movimento
Serviço público padrão FIFA: juntos a gente consegue
c a m p a n h a  s a l a r i a l  2 0 1 4

Com o mote da Copa do 
Mundo, os servidores federais 
lançaram a Campanha 
Salarial 2014 no início deste 
ano. A exigência de um 
serviço público padrão FIFA 
é uma ironia ao que parece 
ser a única preocupação do 
governo atualmente.

No Ceará, o lançamento 
aconteceu em frente ao 
DNOCS, no dia 21 de 
janeiro. De lá pra cá muita 
coisa já foi feita na intenção 
de construir uma grande 
greve, aos moldes de 2012, 
para lutar pelo atendimento 
da pauta dos servidores 
federais.

Construção da greve
Diversas reuniões já 

ocorreram com a base 
do SINTSEF/CE desde o 
lançamento da Campanha 
Salarial até o final deste 
mês de março. Na pauta a 
discussão da conjuntura atual 
para o serviço público e a 
necessidade de construção de 
uma grande greve.

A cada novo encontro 
nossos filiados reafirmam 
a paralisação geral como 
alternativa. Há alguns anos 
os eixos da Campanha 
Salarial são praticamente 
os mesmos, visto que o 
atendimento destes por parte 
do governo tem sido quase 
inexistente.

O material da Campanha 
Nacional Unificada (imagem) 
especifica todos os itens da 
pauta e pede valorização 
com o tema: “sem esse time o 
Brasil não entra em campo”, 
em referência aos servidores.

Pauta da 
Campanha 2014

Dentre os 
principais pontos 
destacamos: 
• Política salarial 
permanente, 
com reposição 
inflacionária, 
valorização do 
salário base e 
incorporação das 
gratificações;
• Paridade entre 
ativos, aposentados 
e pensionistas;
• Antecipação para 
2014 da parcela de 
reajuste de 2015; 

• Regulamentação da 
negociação coletiva;

• Reajuste dos benefícios 
(Aux. alimentação, per capita 
do Plano de Saúde, aux.
creche, aux. transporte)

Lançamento nacional 
No dia 24 de janeiro, 

as entidades nacionais que 
compõem o fórum em defesa 
dos servidores e serviços 
públicos protocolaram 
pauta de reivindicações da 
Campanha Salarial 2014 e 
formalizaram ao Executivo, 
Legislativo e Judiciário as 
demandas urgentes que 
unificam os servidores 
federais.

Caravana
Com 45 representantes, 

sendo 42 caravaneiros eleitos 
e 3 diretores, o SINTSEF/
CE participou, em Brasília, 
dia 5 de fevereiro, de ato 
que marcou o início das 
atividades do ano.

servidores e serviços públicos 
foram recebidos pelo secretário 
de Relações do Trabalho do 
MPOG, Sérgio Mendonça. 

Mendonça, que no último 
encontrou prometeu respostas 
para antes do carnaval, 
desculpou-se por não ter 
cumprido o prazo e sinalizou 
possível reajuste em benefícios 
como auxílio-alimentação, 
creche, saúde suplementar 
entre outros. No entanto 
nenhuma resposta oficial foi 
apresentada.

No dia seguinte, com 
mais de 260 servidores entre 
delegados e observadores, a 
plenária nacional da Condsef 
aprovou a continuidade da 
construção da greve geral.

Novas atividades foram 
propostas: realização de 
um Dia Nacional de Lutas 
com paralisação nos dias 9 
de abril, e 1º de maio, Dia 
do Trabalhador, e um ato 
nacional em Brasília no dia 7 
de maio.
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mundo a fora
Persistência, garra e união de classe
g r E v E  d o s  g a r i s

Era carnaval no Rio de 
Janeiro, um dos eventos mais 
badalados do mundo e de 
repente montanhas de lixo 
acumulavam-se pela cidade. 
Por justíssimo motivo: em 
greve, os garis, responsáveis 
pela limpeza da cidade 
reivindicavam um mínimo de 
dignidade.

Em poucos dias ficou clara 
a importância do papel social 
destes trabalhadores. Sem eles, 
sendo carnaval ou não, uma 
das paisagens mais bonitas do 
Brasil ficava prejudicada. Por 
que trabalhadores essenciais 

ganham tão mal? Por que 
essas pessoas são tratadas 
com indiferença ou pior, com 
desdém?

Sobre as leituras que fiz 
sobre o tema chamou minha 
atenção um texto de Renato 
Rovai, editor da Revista Fórum. 
Questionando a esquerda 
que não apoiou a greve ele 
pergunta: “Ou esse pessoal 
que se diz de esquerda e 
que fica atacando o legítimo 
movimento de um grupo 
de homens e mulheres que 
ganham 803 reais por mês 
aceitaria fazer uma experiência 

de um dia na função?” 
Pergunto, você aceitaria a 
experiência de passar um dia 
como gari, do Rio de janeiro, 
de Fortaleza ou de qualquer 
outra cidade deste país?

A greve dos garis nos trouxe  
várias lições. A principal delas 
é uma receita conhecida, 
mas infelizmente esquecida 
nos dias atuais: a união faz a 
força!

Em um movimento que 
durou 8 dias, os garis 
suportaram ir trabalhar com 
escolta policial, engoliram a 
ameaça de demissão feita 
pelo secretário da Casa 
Civil do RJ, ignoraram a 
condenação imposta pela 
socidedade burguesa pela 
greve no carnaval, abandoram 
o sindicato da categoria, 
pelo qual não se sentiam 
representados, já que a 
negociação proposta por ele 
não era considerada razoável.

Com todos os obstáculos 
mantiveram-se unidos, fortes, 
perseverantes e lutadores. 
O resultado foi a conquista 
de um aumento de 37%. De 
R$808 seus salários passaram 
R$ 1.100, o que diga-se de 
passagem ainda é pouco. 
Os trabalhadores também 
conquistaram reajuste de R$ 8 
no tíquete-refeição, que passou 
a valer R$ 20, o que significou 
66%.

As outras lições desta 
greve merecem debates. Não 
teremos espaço agora, mas 
fica a reflexão: quantos de nós 
importou-se com a “imagem 
do país no mundo”, por causa 
do lixo acumulado durante o 
carnaval do Rio e não lembrou 
da falta de comida na mesa do 
gari carioca?

Luciana Barroso 

Jornalista, publicitária, 
mestre em Educação, 

assessora do SINTSEF/CE
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Ecos da ditadura: Especial lembra 
50 anos do golpe civil-militar

p a r a  c o n h E c E r

A revista 
Carta 
Capital 
lançou em 
seu portal 
na internet 
um espaço 
para 
lembrar e 
discutir os 
50 anos da 
ditadura 
brasileira.

O especial traz relatos e 
depoimentos de pessoas que 
vivenciaram o golpe a partir 
de diferentes ângulos.

Textos diversos convidam 
à reflexão sobre o período e 
seus impactos na história do 
povo brasileiro. 

Cinquenta depoimentos 
de pessoas das mais diversas 
áreas compõem parte do 
especial, convenientemente 
nomeado “Ecos da 
ditadura”.

Para conhecer acesse: 
www.cartacapital.com.br/
ditadura 

Filmes com a temática da ditadura
p a r a  v E r

•	 Batismo de Sangue (2006), 
de Helvécio Ratton, baseado 
no livro escrito por Frei Betto.

•	 Pra Frente Brasil (1983) de 
Roberto Farias.

•	O Ano em que Meus Pais 
Saíram de Férias (2006), de 
Cao Hamburger.

•	 Lamarca (1994), de Sérgio 
Rezende, baseado no livro 
Lamarca, O Capitão da 
Guerrilha de Emiliano José e 
Oldack Miranda. 

•	 Zuzu Angel (2006), de Sérgio 
Rezende.

•	O Que é Isso Companheiro 
(1997), de Bruno Barreto. 
Baseado em livro homônimo 
de Fernando Gabeira. 

•	Hércules 56 (2007), 
documentário de Sílvio Darin.

•	Cabra-cega (2004), de Toni 
Ventura.

•	Condor (2007), de Roberto 
Mader. 

•	No Olho do Furacão (2003), 
documentário de Toni Ventura 
e Renato Tapajós.

•	Marighella – Retrato Falado 
do Guerrilheiro (2001), de 
Sílvio Tendler. 

•	Carlos Marighella, Quem 
Samba Fica, Quem Não 
Samba Vai Embora (2011), 
de Carlos Pronzato.

•	  Marighella (2012), dirigido 
por Isa Grinspum Ferraz, 
sobrinha do protagonista.

•	Cidadão Boilesen (2009), 
documentário de Chaim 
Litewski.

•	O Dia Que Durou 21 Anos 
(2013), documentário de 
Camilo Tavares.

•	Dossiê Jango (2013), 
dirigido por Paulo Henrique 
Fontenelle.

•	Dom Helder Camara - O 
Santo Rebelde (2004), de 
Erika Bauer
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por dentro

Os servidores federais 
associados ao plano de saúde 
da Capesesp, o Capesaúde, 
foram surpreedidos, em 
janeiro, com um desconto 
abusivo em seus contracheques 
referente a rejuste do plano. 
Em alguns casos o valor foi 
superior a 250% do que era 
pago pelo servidor.

Vale ressaltar que Funasa 
e Ministério da Saúde, 
informaram não haver 
endossado o reajuste, o que 

caracteriza que o mesmo não 
poderia ter sido implementado.

Em Brasília, no dia 12 de 
fevereiro, Condsef, Fenasps, 
Associação dos Aposentados 
do Serviço Público e Associação 
dos Engenheiros da Funasa, 
reuniram-se com os presidentes 
da Capesesp e Funasa, 
Cassimiro Borges e Gilson de 
Carvalho, respectivamente 
para tratar o tema. Também 
estiveram presentes os 
Conselho Deliberativo e Fiscal 

da Capesesp. No encontro 
os representantes da Funasa 
afirmaram que a Capesaúde 
não apenas teria que 
suspender o desconto, como 
também precisava providenciar 
o mais brevemente possível 
a devolução do que já foi 
descontado.

Pressão dá resultados
No dia 27 de fevereiro, 

o SINTSEF/CE ajuizou ação 
contra o aumento.

Neste dia, atividade 
organizada pela Condsef 
e suas entidades conseguiu 
reverter o aumento. 
Representantes dos 
beneficiários do plano 
convenceram o conselho 
deliberativo da Capesaúde 
a suspender o reajuste 
considerado abusivo. A partir 
de março, as mensalidades 
retornaram aos valores de 
dezembro de 2013.

Uma proposta alternativa 
ao aumento praticado está 
em processo de construção. 
Condsef e os associados 
do plano apresentarão tal 
proposta até o dia 26 de 
março à Capesaúde.

Abaixo-assinado

Os servidores coletaram 
asssinaturas que exigem 
a saída do presidente da 
Capesesp, Cassimiro Borges. 
O presidente afirmou, em 
plenária no último Congresso 
da Condsef, que renunciaria 
ao cargo se fosse a vontade de 
pelo menos 2% dos associados. 
As assinaturas coletadas 
ultrapassam os 2%, no entanto, 
até o momento, Cassimiro não 
renunciou.

O documento foi entregue 
no dia 27 de fevereiro em 
reunião ocorrida no Rio de 
Janeiro.

Capesaúde implementa reajuste abusivo e pressão 
consegue reverter

g o l p E  a  s a ú d E

Reestruturação mais urgente que nunca
d n o c s

Reestruturação tem sido 
uma palavra comum no 
cotidiano dos servidores 
federais. De uma maneira 
geral os órgãos públicos 
brasileiros necessitam de 
outra estrutura para combater 
o sucateamento, a falta 
de renovação de quadros, 
manutenção de prédios etc. 
Realidade conhecida por todos 
nós.

O DNOCS, como Autarquia 
Federal, vive hoje a urgência 
desta reestruturação e, desde 
algum tempo, seus servidores 
mobilizam-se nesta luta.

Nos últimos anos a batalha 
pela reestruturação do DNOCS 
passou por várias questões. 
Relembre!

A batalha da reestruturação

Em 2011, os servidores do 
DNOCS foram surpreendidos 
com uma intervenção da 
CGU determinando o corte de 
uma parcela remuneratória 
conhecida como “bolsa”. Este 
valor representava 70% do 
salário para os servidores de 
nível intermediário e 100% 
para os de nível superior. 
A ameaça de corte surgiu 
sorrateira nos últimos dias 
de 2011, mas o corte de fato 
ocorreu em abril de 2012.

Ampla mobilização, 
acampamento na sede do 
DNOCS, instituição de Grupo 
de Trabalho para diagnosticar 
a realidade da autarquia, 
busca por apoio parlamentar, 

intervenções jurídicas, dias de 
paralisação, foram algumas 
das medidas adotadas 
pelos servidores e entidades 
(sindicatos e associações) para 
buscar uma solução definitiva 
para a “bolsa” e todas as 
demais questões estruturais das 
quais necessita o DNOCS.

Em setembro de 2012, 
foi editada a Lei 12778 que 
pareceu a solução para a 
questão da bolsa (VPNI). A 
lei determinou que a parcela, 
fosse absorvida à medida 
que os servidores tivessem um 
reajuste. 

Em paralelo, a proposta de 
reestruturação estava sendo 
construída e com ela a VPNI 
se tornaria desnecessária, 
já que a ideia era revisar 

cargos e salários dos 
serviores. No entanto, antes 
que a reestruturação de fato 
acontecesse, os servidores 
obtiveram reajustes, em janeiro 
de 2013 e 2014.

Segundo a Lei 12778/12, 
a bolsa deveria ser absorvida 
em cada aumento. Em 2013 
a absorção não ocorreu, mas 
agora, em 2014 sim. De novo 
os servidores afligiram-se com 
seus salários congelados.

Buscando reverter a 
situação, o SINTSEF/CE deu 
entrada em ação garantindo 
que os valores da VPNI fossem 
reimplantados (veja na pág 7). 
A vitória plena porém, se dará 
com a reestruturação, pela 
qual todos os servidores lutam. 
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discussão

A SPU é o órgão 
arrecadador mais antigo 
do País e suas atividades 
são demasiadamente 
estratégicas e típicas de 
Estado, cabendo-lhe: 
administrar o Patrimônio 
da União e zelar por sua 
conservação; adotar as 
providências necessárias à 
regularidade dominial dos 
bens da União; lavrar, com 
força de escritura pública, 
os contratos de aquisição, 
alienação, locação, 
arrendamento, aforamento, 
cessão e demais atos 
relativos a imóveis da União 
e providenciar os registros 
e as averbações junto aos 
cartórios competentes; 
promover o controle, 
fiscalização e manutenção 
dos imóveis da União 
utilizados em serviço público; 
proceder à incorporação de 
bens imóveis ao patrimônio 
da União; formular, propor, 
acompanhar e avaliar a 
política nacional de gestão 
do patrimônio da União, e 
os instrumentos necessários 
à sua implementação; 
formular e propor a política 
de gestão do patrimônio 
das autarquias e das 
fundações públicas federais; 
e integrar a Política Nacional 

de Gestão do Patrimônio 
da União com as demais 
políticas públicas voltadas 
para o desenvolvimento 
sustentável.

ao CompleTar 160 anoS 
de exISTênCIa, em 30 de janeIro 
de 2014, o órgão aInda não 
dISpõe de CondIçõeS elemenTareS 
para deSenvolver a ConTenTo 
aS aTIvIdadeS de geSTão do 
ConjunTo de benS da unIão 
prevISTo no arTIgo 20 da 
ConSTITuIção braSIleIra, Função 
lHe aTrIbuída deSde 1854. o 
quadro InSuFICIenTe de peSSoal, 
auSênCIa de InSTrumenTal 
TéCnICo, eSCaSSez de reCurSoS 
maTerIaIS e FInanCeIroS, Carga 
exorbITanTe de proCeSSoS 
admInISTraTIvoS, demandaS 
judICIaIS e, SobreTudo a FalTa de 
uma políTICa de Formação e de 
valorIzação doS ServIdoreS(aS) 
São gargaloS permanenTeS no 
Cerne da InoperânCIa da geSTão 
paTrImonIal aTé oS dIaS aTuaIS.

Não é sem razão que 
a atividade singular e 
exclusiva de demarcação 
dos terrenos de marinha 
(LPM) e dos terrenos 
marginais (LMEO) não 
está concluída e a SPU não 
dispõe de base cartográfica 
atualizada para atender as 
prefeituras se recorrerem 
às Superintendências 

do Patrimônio para que 
delimitem as áreas da União 
em seus municípios. Tal 
impossibilidade manifesta 
a incapacidade do órgão 
para cumprir sua missão 
institucional, pois se não 
conhece a totalidade 
do patrimônio sob sua 
responsabilidade, não pode 
vir a zelar o mesmo.  

No Ceará, assim como 
nos outros estados da 
federação seria impossível 
afirmar qual o quantitativo 
de imóveis pertencentes 
à União, quantos estão 
registrados na SPU, quem 
ocupa esses imóveis e com 
que finalidade, em que 
estado de conservação se 
encontram, e se a utilização 
está em conformidade 
com a lei. Conta-se 
apenas com cerca de 5% 
de LPM demarcada em 
nosso Estado, resultando 
no elevado uso irregular 
dos bens da União com 
inúmeros prejuízos ao meio 
ambiente, à arrecadação, 
à destinação adequada e 
sem muita consonância com 
as políticas públicas e o 
desenvolvimento sustentável.

Limitações e adversidades 
tornam o ambiente 
institucional desfavorável, 

inseguro e sem atrativos 
aos servidores(as), cujas 
aspirações voltam-se à 
melhoria da qualidade 
dos serviços aos usuários, 
mediante investimento em 
equipamentos e sistemas 
modernizados de gestão, 
política de formação, 
concurso público e 
implementação de Plano 
de Cargos e Carreira. Não 
há, porém, acolhimento do 
MPOG às reivindicações dos 
servidores(as) da SPU, cujos 
vencimentos estão entre 
os mais baixos da Casa e 
sendo ainda excluídos de 
gratificação específica do 
MPOG.

Sem moTIvoS para 
Comemoração neSTe momenTo e 
IndIgnadoS Com aS CondIçõeS 
de TrabalHo, SobreTudo 
Com a deSproporCIonalIdade 
enTre a Carga de proCeSSoS 
admInISTraTIvoS em análISe 
na Spu-Ce e o reduzIdo 
quadro TéCnICo, numa 
relação de aproxImadamenTe 
120 mIl proCeSSoS para 52 
ServIdoreS(aS), deCIdImoS 
proTeSTar ConTra o deSCaSo 
governamenTal Com o ServIço 
públICo braSIleIro preSenTe 
noS 160 anoS de moroSa 
geSTão do paTrImônIo do povo 
braSIleIro.

160 anos de morosa gestão do patrimônio do povo 
brasileiro

s E c r E t a r i a  d o  p a t r i m ô n i o  d a  u n i ã o

No último dia 30 de janeiro, a Secretaria do Patromônio da União (SPU) completou 160 anos de fundação.
No Ceará, para marcar a data, os servidores reuniram-se para discutir os problemas vivenciados e a necessidade de 

pressionar o governo em busca da mudança. Por ocasião dos 160 anos, os servidores elaboraram a nota abaixo contando 
um pouco da situação vivenciada pela SPU no Ceará.

Um dos principais problemas evidenciados na SPU é a carência de pessoal. Hoje cerca de 60 servidores fazem todo o 
trabalho referente ao Patrimônio da União no Ceará. Este trabalho inclui, por exemplo, a demarcação das terras chamadas 

“terreno de marinha”, em um estado que possui 527km de litoral. Comparando os números fica fácil perceber as 
dificuldades vividas pelos trabalhadores.  Além disso, como destacou o superintendente da SPU no Ceará, Jorge Queiroz, 
a demora em realizar concursos públicos faz com que se perca uma grande experiência adquirida pelos profissionais que 

estão a se aposentar, por não terem a quem repassar esta memória do órgão.
O superintendente lembrou que, em 2012, a secretária da SPU, Paula Lara, elaborou um documento com as necessidades 
do órgão, inclusive de pessoal. Este material continha um cronograma de realização de concursos públicos, além de um 

apanhado de reivindicações para a melhoria da Secretaria. No entanto, nada foi encaminhado.
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jurídico

Os servidores do IBAMA 
que se aposentaram com 
fundamento nas regras de 
transição previstas nos arts. 
3o, 6o e 6º-A da Emenda 
Constitucional no 41, de 
19 de dezembro de 2003, 
e no art. 3o da Emenda 
Constitucional no 47, de 
5 de julho de 2005, e que 
incorporaram, a título da  
Gratificação de Desempenho 
de Atividade de Especialista 
Ambiental – GDAEM, a 
média dos valores recebidos 
nos últimos 60 (sessenta) 
meses fazem jus à revisão 
dessa parcela sempre que 
forem concedidos aumentos 
aos ativos. 

Ao se aposentarem os 
referidos servidores estão 
incorporando a média dos 
valores recebidos nos últimos 
05(cinco)anos quando, na 
verdade, deveriam levar 
a média da pontuação 
recebida no período. 
Desse modo, toda vez que 
houver alteração no valor 

da pontuação da GDAEM, 
o aumento se refletirá no 
pagamento da vantagem. 
O que tem acontecido, na 
prática, é o congelamento 
da parcela, que passa a 
não mais sofrer qualquer 
tipo de reajuste após sua 
incorporação, circunstância 
que acaba por violar o 
princípio da paridade 
remuneratória constitucional. 

A ação visa, portanto,  
descongelar o pagamento 
da GDAEM, de modo que 
a vantagem acompanhe os 
aumentos referente aos ativos 
quando houver alteração da 
tabela de pontos.

Para o ajuizamento 
da demanda, que será 
protocolada individualmente 
perante os Juizados Especiais 
Federais, é necessário que 
os servidores compareçam 
ao sindicato com a cópia, 
na íntegra, do processo de 
aposentadoria e das fichas 
financeiras relativas aos 
últimos 05(cinco) anos.

A batalha da VPNI, para 
os filiados do SINTSEF/CE, 
teve uma vitória no último dia 
26 de fevereiro. Na ocasião, 
a juíza Karla de Almeida 
Miranda Maia, da 7ª Vara 
da Justiça Federal, concedeu 
uma liminar determinando 
o reestabelecimento do 
valor pago em dezembro de 
2013, em termos de VPNI, 
aos servidores do DNOCS. 
A decisão foi a favor de 
mandado de segurança 
impetrado pelo sindicato 
argumentando que o 
aumento que os servidores 
obtiveram em gratificações, 
em janeiro deste ano e em 
janeiro de 2013, não poderia 
ser absorvido como dispõe a 

Lei 12778/12, visto que, as 
gratificações tem natureza 
transitória. Outro argumento 
colocado foi de que, com a 
absorção dos valores houve 
redução remuneratória, o que 
é inconstitucional. A ordem da 
juíza foi para reimplantação 
imediata dos valores.

A liminar é uma decisão 
provisória, no entanto, esta 
foi uma grande vitória obtida 
pelo sindicato, através de sua 
assessoria jurídica, a partir de 
muita luta e determinação. 
(Leia mais na pág 3)

A luta pela reestruturação 
segue com força total. A 
“Tenda da Resistência” (foto) 
montada todas as segundas-
feiras na sede da Autarquia 

tem sido espaço de debate e 
manifestações da força dos 
servidores unidos. 

A assessoria jurídica do 
sindicato atua nos Tribunais 
e o Grupo de Trabalho nos 

gabinetes parlamentares e 
ministeriais, os servidores na 
pressão diária, a Condsef em 
várias frentes, todos em busca 
de um só objetivo: Um novo 
DNOCS.

Justiça Federal acata liminar do SINTSEF/CE 
v p n i  d o  d n o c s

Pra descongelar a GDAEM 
n o v a  a ç ã o  i B a m a

Resumo das ações pagas
r p v s  E  p r E c a t ó r i o s

órgão beneFICIadoS valor

BASE AEREA 1 31.993,72 
DNOCS 1 1.281,94 
INSS 1 13.657,85 
M. PLANEJAMENTO 1 7.551,85 
INCRA 5 101.321,26 
M. FAZENDA 5 54.179,49 
FUNASA 13 79.104,91 
M. SAÚDE 18 31.971,74 
TOTAL: 45 289.069,04

Janeiro e Fevereiro - Justiça virtual

órgão beneFICIadoS valor

BASE AÉREA 39 181.424,40 

COM. DO EXÉRCITO 172 91.160,97 

INCRA 456 1.256.346,87 

MIN. DE MINAS E 
ENERGIA

5 89.092,72 

MIN. DA JUSTIÇA 4 68.733,30 

TOTAL: 676 1.686.758,26 

Janeiro e Fevereiro - Justiça Comum
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aconteceu

No dia 18 de janeiro, 
ocorreu, no pátio do 
Sindicato dos Bancários o 
1º Encontro do Conselho de 
Delegados Sindicais de Base 

do SINTSEF/CE de 2014. 
Além dos informes previstos 
em pauta - CUT, CONDSEF, 
SINTSEF e Delegacias - o 
encontro discutiu o início da 

Campanha Salarial 2014 e a 
possibilidade de greve neste 
ano. Para tanto, aprovou-se 
que os delegados sindicais 
organizem assembleias e 

reuniões em seus locais 
de trabalho para avaliar 
o posicionamento dos 
servidores e mobilizar para a 
possibilidade de greve.

1º encontro de 2014 discute greve geral
d E l E g a d o s  d E  B a s E

No dia 21 de fevereiro, 
um grupo de aposentados e 
pensionistas do SINTSEF/CE 
fez um passeio cultural e de 
lazer ao município de Aquiraz, 
Região Metropolitana de 
Fortaleza. A atividade fez parte 
das comemorações do Dia do 
Aposentado, transcorrido em 
24 de janeiro.

Aquiraz foi a primeira 
capital cearense, até o ano de 
1726, quando o estado ainda 
era uma capitania. A cidade 
guarda referências históricas do 
período colonial, expressas, por 
exemplo, em sua arquitetura. 

Os aposentados e 
pensionistas visitaram a Igreja 
Matriz de São José de Ribamar 

(foto abaixo), edificação 
construída no século XVIII que 
apresenta traços barrocos e 
neoclássicos, frutos das várias 
modificações que passou ao 
longo dos anos.

A Casa do Capitão Mor, 
chamou atenção dos visitantes 
(foto abaixo). O casario 
setecentista é um dos poucos 
do Ceará. O edifício é feito 
com paredes de pau-a-pique, 
reforçada com amarras de 
couro de boi, material que se 
refere ao ciclo econômico das 
charqueadas, que predominou 
na região durante o século 
XVIII.

O passeio terminou com um 
almoço no Engenhoca Parque 

Ecoeducativo, propriedade 
particular do grupo Targino, 
que abriga o Museu do 
Engenho Colonial e as “Ruína 

dos Jesuitas”, construção 
datada de 1727, que servia 
de hospedaria para os 
missionários.

Aposentados e pensionistas vivenciam cultura e 
entretenimento em passeio a Aquiraz

d i a  d o  a p o s E n t a d o

mulHer era proIbIda

aTé meSmo de voTar

Com a Cabeça amarrada

vIvIa Só de CuIdar

do laboro de uma CaSa

parIr e dar de mamar

luTando Sem reCuar

Fez uma revolução

ela Hoje dIrIge ônIbuS

Também pIloTa avIão

na políTICa eSTá na FrenTe

Sendo CHeFe da nação

é grande a evolução

já Tem mulHer no Comando

marInHa, exérCITo e aeronáuTICa

Sem dúvIda eSTá avançando

na meTade do planeTa

a mulHer eSTá domInando

e ConTInua aumenTando

o Teu Ibope oH mulHer

o mundo Te obedeCe

Fazendo o que voCê quer

Superando aS ConSequênCIaS

de Tudo enquanTo vIer

eu me rendo a TI mulHer

meuS parabénS a voCê

oITo de março o Seu dIa

lHe oFerTamoS buquê

na ornamenTação eSTá

lIndaS péTalaS do Ipê

eu Só me rendo a voCê

porque não TemeS à guerra

navega em mareS bravIoS

remove monTanHa ou Serra

éS a maIor Heroína

do noSSo planeTa Terra.

h o m E n a g E m

À mulher pelo seu dia
p E s a r

O SINTSEF/CE solidariza-
se com as famílias de 
Raimundo Rodrigues de 
Oliveira (1), Edmundo 
Basílio de Almeida (2) e José 
Edmar de Vasconcelos (3), e 
com familiares dos demais 
filiados falecidos nos últimos 
meses.

Em especial queremos 
manifestar nosso apoia à 

companheira Jucilene Viana, 
coordenadora sociocultural 
e de movimentos populares, 
pelo prematuro falecimento 
de sua filha Patrícia e neto 
Artur, em tragédia ocorrida 
no Japão. Sabemos que é 
impossível imginar o seu 
sentimento, mas estaremos 
ao seu lado para ajudá-la a 
suportá-lo.

Por Horácio Custódio


