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Agenda:
A primeira reunião de Aposentados e 
Pensionistas de 2012 será no dia 27 de 
janeiro. Participe!

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ

Jornal Ano XXII Edição 252 - Janeiro 2012

SINTSEF/CE na luta pela 
continuidade da Bolsa dos 
servidores do DNOCS

 No dia 14 de dezembro de 2011, a Controladoria Geral da União 
(CGU) emitiu a Nota Técnica 522/2011, determinando o congelamento 
da Complementação Salarial (conhecida como Bolsa) dos servidores 
do DNOCS. Essa complementação é paga aos servidores da Autarquia 
há mais de 30 anos e o congelamento nos moldes que pretende 
o Governo significa uma redução média de R$1.400,00 (hum mil e 
quatrocentos reais) para o Nível Intermediário e R$3.000,00 (três mil 
reais) para os ocupantes do cargo de Nível Superior.

O SINTSEF/CE está se organizando, politica e juridicamente, para 
evitar tamanho absurdo. (Pág 3)

Confraternizações nas 
Delegacias sindicais marcam o 
mês de dezembro

(Pág 4)

Governo quer arrocho: trabalhador 
precisa de mobilização 

Editorial

No final de 2011, o governo 
reforçou, em diversas ocasiões, a 
intenção de aprofundar o arrocho 
em cima dos servidores públicos. Em 
vários momentos, o trabalhador do 
serviço público foi apresentado como 
um grande peso que o Brasil carrega.

O discurso do governo se alinha 
com a lógica do sistema capitalista. 
Explicamos: servidor público, em 
sua maioria, presta um serviço que 
é direito da população receber e 
dever do Estado oferecer. Na saúde e 
educação, por exemplo, se o Estado 
oferecesse um serviço de qualidade 
a população não precisaria recorrer a 
iniciativa privada.

Mas ora, se o interesse do capital é 
o lucro das instituições privadas, cabe 
a um governo capitalista empurrar a 
população para esse caminho.

Assim, ao afirmar que não haverá 
aumento salarial, investimentos, 
concurso, o governo brasileiro 
demonstra sua intenção de se 
desobrigar das funções do Estado e 
o que diz nas entrelinhas é: "que se 
acabe o serviço público".

Aliás, com o servidor público 
o governo já está acabando. Não 
é necessário ser economista para 
avaliar a perda do poder aquisitivo 
por parte dos trabalhadores do 
serviço público (notadamente os 
que não são de carreiras típicas 
de Estado ou ocupam Planos 
Especiais de Cargos). Há anos sem 
uma política de recomposição 
salarial, os servidores públicos têm 
encontrado dificuldades até para 
honrar seus compromissos. É raro 
encontrar um servidor que não esteja 

"pendurado" no cheque especial ou 
em empréstimos consignados e até 
mesmo na mão de agiotas.

Em 2011, espertamente, o 
governo conseguiu pautar a agenda 
das entidades representativas dos 
servidores. Diante da expectativa 
de um plano de carreira - ou de 
reestruturações -, alimentada através 
de Termos de Compromissos e 
incontáveis encontros setoriais nas 
Mesas de Negociação, os servidores 
viram se esgotar o prazo para 
aprovação do orçamento de 2012 e 
foram forçados a aceitar a proposta 
indecente apresentada pelo Governo.

 Em 2012 é preciso que seja 
diferente. A agenda tem que ser feita 
por nós servidores. Não podemos 
repetir um modelo de negociação 
que fragmenta a luta, não alcança 
os resultados desejados e esvazia 
os cofres das entidades. Os recursos 
que deveriam ser investidos 
em mobilização são gastos em 
hospedagens e passagens para 
atos relâmpagos em Brasília. Sem 
recursos, não há mobilização. Sem 
mobilização, não há conquista. 

Os brasileiros precisam de um 
serviço público de qualidade e os 
trabalhadores que prestam esse 
serviço merecem respeito, dignidade 
e valorização.

Neste ano de 2012, o servidor 
deve estar atento ao chamado que 
for feito. Unidade é a palavra-chave. 
Precisamos da sua luta para formar a 
luta de todos nós!

Direção Colegiada

Processo sobre auxílio 
alimentação paga mais de um 
milhão e meio (Pág 3)

Confraternização em Camocim, um dos encontros da Região Norte
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Por dentro

No último dia 12 de 
dezembro, o Fórum 
Estadual em Defesa 
da Previdência Pública 
realizou, na Assembleia 
Legislativa do Ceará, 
um Seminário sobre o 
Projeto de Lei 1992/2007, 
que trata da previdência 
complementar dos 
servidores federais.

O encontro teve mesa 
presidida pela deputada 
estadual Eliane Novais 
(PSB) e composta por 
um integrante de cada 
entidade que representa 
os servidores públicos 
federais no Ceará, dentre 
elas o SINTSEF/CE.

Como debatedores 
foram convidados a Sara 
Granemann, Professora 

Doutora da UFRJ, Marcelo 
Lettieri, Auditor Fiscal da 
Receira Federal do Brasil, 
Doutor em Economia pela 
UFPE e Professor da UFC e 
Luís Carlos Alves, Auditor 
Fiscal da Receita Federal 
do Brasil, integrante do 
Comando Nacional de 
Mobilização do Sindifisco 
Nacional – 7ª Região Fiscal.

Durante o debate, os 
participantes fizeram 
questão de expôr suas 
indignações em relação 
ao projeto. De forma 
contundente, falaram dos 
prejuízos que o PL poderá 
trazer para os servidores 
caso seja aprovado. 
Destacando suas falhas e 
textos absurdos. 

Encontro na Assembleia 
debate PL 1992/07 

Fórum Estadual em Defesa da Previdência Pública

A Direção Colegiada 
do SINTSEF/CE visitou 
alguns locais de trabalho 
em Fortaleza e na Região 
Metropolitana, bem como 
esteve em municípios 
do interior realizando 
pequenas reuniões de 
encerramento do ano de 
2011. Na pauta, os informes 
gerais e jurídicos da própria 
direção, além de um 
momento de avaliação do 
ano que terminava.

Filiados do Ministério da 
Saúde, Ibama, Ministério da 
Fazenda, descentralizados 
da região do Eusébio, 
foram alguns dos visitados 
na capital, no inicío de 
dezembro.

Já no final do mês 
a coordenadora de 

comunicação Vera Cândido 
e o diretor da Condsef 
Luis Carlos Macêdo, 
acompanhados da filiada 
Anna Costa, estiveram em 
Orós, Icó e Morada Nova, 
onde conversaram com 
filiados do DNOCS e, no 
caso de Icó, também do 
DNER. Com os servidores 
do DNOCS o assunto 
principal foi a intenção 
do governo de reduzir 
a chamada "bolsa", 
esclarecendo sobre a 
questão (leia matéria 
na pág2). Os filiados de 
Santa Quitéria e Quixadá 
também receberam a 
direção para falar do tema. 
Para o primeiro município 
foi o coordenador de 
comunicação Adriano 

Duarte e ao segundo o 
coordenador geral Luciano 
Filgueiras, a diretora Vera 
Cândido e a filiada Anna 
Costa.

O SINTSEF/CE tratou 
da bolsa do DNOCS 
também nos municípios 
de Granja e Camocim, 
que foram visitados pelos 
coordenadores Alfredo 
Moreira, Onidracir do 
Rosário, Amorim Neto, 
Enoque de Lima, José 
Cleyton e Francisco 
Gonçalves. Participaram 
ainda dessa visita a 
secretaria jurídica Joyce 
Torres, o membro do 
Conselho Fiscal Esdras 
dos Santos e o diretor 
da Condsef Luis Carlos 
Macêdo.

Direção vai aos locais de trabalho e 
regiões fechar o ano de 2011

Visita a base



No dia 5 de dezembro, a 
Direção Colegiada do SINT-
SEF/CE esteve em reunião 
com integrantes do Núcleo 
do Ministério da Saúde, em 
Fortaleza. Na pauta pontos 
extremamente importan-
tes foram discutidos, den-
tre eles destacamos: 1) A 
questão da contagem do 
tempo de insalubridade 
para o abono de perma-
nência; 2) A realização dos 
exames periódicos dos 
servidores cedidos; 3) A 
emissão dos contracheques 
para a residência dos ser-
vidores cedidos; 4) A falta 
de privacidade dos servido-
res que procuram a Junta 
Médica do Ministério; 5) As 
questões específicas dos 
servidores do Hospital de 
Maracanaú.

Contando com a 
presença de seis pessoas 
do Núcleo, dos diretores 
do SINTSEF/CE Adriano 
Duarte, Edmundo Coutinho, 

Jucilene de Sousa e Luciano 
Filgueiras e dos filiados 
Aluisio Portácio Flávio 
Inácio, José de Assis e Laires 
Juvêncio, a reunião foi 
bastante produtiva.

Sobre a questão da con-
tagem do tempo de insa-
lubridade para o abono de 
permanência, o Ministério 
informou que aguarda nova 
Instrução Normativa para 
resolver a questão.

Já no que diz respeito 
aos contracheques dos 
servidores cedidos, a infor-
mação foi de que neste ano 
será firmado convênio com 
os correios para garantir o 
envio dos mesmos às resi-
dências.

Quanto a junta médica - 
que estava atendendo mais 
de um paciente na mesma 
sala - o núcleo do Ministério 
reconheceu que o proble-
ma é estrutural e garantiu 
buscar uma alternativa.

Sobre os exames periódi-

cos ficou a cobrança do sin-
dicato para que o Ministério 
se responsabilize de exigir a 
realização dos mesmos por 
parte dos Cessionários - isto 
é, Estado ou Municípios.

Os problemas referentes 
aos plantões e ponto eletrô-
nico do Hospital de Maraca-
naú, não tiveram avanços, 
mas o Ministério ficou 
encarregado de agendar 
reunião com os servidores 
que trabalham no local.

Outra reivindicação disse 
respeito aos laudos de in-
salubridade dos locais que 
atuam com a saúde indí-
gena. O Ministério afirmou 
que há médicos para visitar 
esses locais e a Secretaria de 
Saúde Indigena disponibili-
zou o transporte, caso fosse 
necessário.

O SINTSEF/CE acompa-
nhará de perto o cumpri-
mento dos encaminhamen-
tos feitos na reunião.

Reunião discute temas diversos
Núcleo do Ministério da Saúde

O SINTSEF/CE aprovou, em 
reunião ordinária da Direção 
Colegiada do dia 2 de janeiro, 
apoio ao movimento paredis-
ta dos policiais e bombeiros 
militares, iniciado em 29 de 
dezembro.

Após seis dias de paralisa-
ção, a categoria aceitou a pro-
posta de acordo do governo 
que assegurou um reajuste de 
56%, deixando o salário em R$ 
2.634, redução na jornada de 
trabalho de 46 para 40 horas 
semanais, auxílio-alimentação 
em no valor de R$ 10 por dia 
(antes os militares estaduais 
recebiam vale alimentação 
de R$ 6,05 enquanto os de-
mais servidores recebiam, em 
dinheiro, R$10,00). Também 

ficou combinado que nenhum 
dos policiais ou bombeiros que 
participaram das paralisações 
serão punidos.

A exemplo de outras en-
tidades representativas dos 
trabalhadores cearenses e da 
sociedade civil, o SINTSEF/
CE acreditou na legitimidade 
da greve. Embora exponha ma-
zelas sociais, uma manifestação 
desta natureza demonstra a 
importância do trabalho exerci-
do pelos policiais e bombeiros 
militares. Por isso mesmo, 
confirma a necessidade de 
valorização destes profissionais 
que arriscam suas vidas, dia-
riamente, para manter a nossa 
integridade. 

SINTSEF apóia movimento
Greve PM e Bombeiros

Policiais e bombeiros militares cruzaram os braços por melhores salários
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 Jurídico

Movimento

No último dia 14 de 
dezembro, o Ministério do 
Planejamento divulgou a 
Nota Técnica nº 522/2011 
recomendando ao DNOCS 
que altere o modo de 
cálculo da Vantagem Pessoal 
Nominalmente Identificada 
– VPNI*, popularmente 
conhecida pelos servidores 
do DNOCS como Bolsa. Essa 
bolsa sempre foi paga aos 
servidores nos percentuais 
de 100% do vencimento 
básico para os ocupantes 
de cargos do nível superior 
e 70% (igualmente do 
vencimento básico) para os 
ocupantes dos cargos de 
nível médio.

Durante várias 
oportunidades o Governo 
Federal tentou alterar a 
natureza dessa parcela e, por 
conseqüência, retirá-la dos 
servidores.

Para mantê-la, foram 
travadas inúmeras 
lutas pelas entidades 
representativas dos 
servidores, bem como 
ajuizadas diversas ações 
e obtidas várias decisões 
judiciais reconhecendo 
o direito dos servidores 
em continuarem a 

perceber referida parcela 
remuneratória.

Esta luta se arrastou por 
duas décadas, até que, em 
2006, através da Lei 11.314, 
foi finalmente, pacificado 
o direito dos servidores 
de receberem a bolsa, nos 
seguintes termos: “calculada 
sobre vencimento básico da 
classe e padrão em que o 
servidor esteja posicionado 
nos percentuais de 100%, 
sobre os ocupantes de 
cargos de nível superior e de 
70% para os de nível médio”.

Cumprindo ao que restou 
fixado na Lei, o DNOCS, 
até os dias atuais, pagou 
em favor dos servidores 
(sob o rótulo de VPNI) 
valores correspondentes 
aos percentuais de 100% 
(nível superior) e 70% (nível 
médio) incidentes sobre os 
respectivos vencimentos 
básicos de seus titulares. 

Porém, surpreendente-
mente, o Governo Federal, 
através do Ministério do 
Planejamento, resolveu dar 
outra interpretação ao ex-
presso texto da Lei. Através 
da Nota Técnica já citada, 
afirma que os percentuais 
de 100% e 70% devem 

incidir sobre os valores dos 
vencimentos básicos vigen-
tes em 24/02/2006. 

Ao agir assim, o Governo 
Federal, no intuito de 
prejudicar milhares de 
servidores do DNOCS 
pretende trazer para si, 
uma função que não 
lhe pertence, alterando 
o conteúdo de uma 
norma editada pelo Poder 
Legislativo (a quem cabe 
a função de legislar). Ao 
contrário do esdrúxulo  
entendimento lançado pelo 
Ministério do Planejamento, 
o legislador, ao editar a 
regra do art. 9º, § 1º da Lei 
11.314/2006, em nenhum 
momento criou a restrição 
de que os percentuais 
deveriam incidir sobre os 
valores dos vencimentos 
básicos vigentes em 
setembro/2006, como o 
Governo Federal agora 
pretende implementar.

O mais absurdo de tudo 
isso, é que, anteriormente, 
o Governo Federal já havia 
editado a Nota Técnica 
Conjunta nº 01/2009/
COGES/COGJU/DENOP/
SRH/MP, através da qual, 
afirmava que os percentuais 

de 100% e 70% referentes 
a VPNI haveriam de incidir 
sobre os vencimentos 
básicos dos seus respectivos 
titulares vigentes à época do 
pagamento.  Desse modo, 
a atual interpretação dada 
pelo Governo Federal tem 
por finalidade única impor 
um confisco remuneratório 
aos servidores do DNOCS.

O SINTSEF/CE travará a 
luta que for necessária para 
impedir a implementação 
dessa arbitrariedade. Para 
tanto, atuará político e 
juridicamente na defesa 
intransigente dos direitos 
dos servidores, de modo 

a preservar a conquista 
histórica obtida com 
a promulgação da Lei 
11.314/2006, a qual, na 
época, resultou de uma 
grande mobilização dos 
trabalhadores, de suas 
entidades representativas e 
de parlamentares. A Bolsa 
há de continuar sendo paga 
nos moldes e valores atuais. 
Como em outras épocas os 
trabalhadores conseguiram 
garantir a não-extinção do 
DNOCS, agora, estamos 
certos que conseguiremos 
manter a Bolsa.

A mobilização de todos é 
fundamental!

SINTSEF/CE organiza ação contra tentativa do governo de reduzir a 
Bolsa dos servidores do DNOCS 

VPNI servidores do DNOCS

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO DO 
SERVIDOR BENEFICIÁRIO DO 

CRÉDITO

QUANTIDADE 
DE SERVIDORES 
BENEFICIADOS

VALORES 
PAGOS 

(R$)

Anatel 5 2.233,12

Anvisa 24 20.414,8

Base Aérea de Fortaleza 107 51.256,11

Comando da Marinha 2 13.34,62

Comando do Exercito 207 271.442,67

Ministério da Agricultura 59 15.272,26

Ministério da Fazenda 399 487.183,26

Ministério da Justiça 11 11.141,79

Ministério da Previdência 6 6.371,44

 Ministério da Saúde 385 481.910,57

 Ministério das Comunicações 8 5.711,18

Ministério do Planejamento 32 38.058,51

Min. do Trabalho e Emprego 112 126.979,30

Ministério dos Transportes 8 4.156,94

A partir do dia 09 de 
janeiro os filiados do 
SINTSEF/CE que fazem 
parte do Processo 
Nº2002.81.012850-
1 referente ao  auxílio 
alimentação, de autoria 
deste sindicato, começam 
a receber seus benefícios. 
Ao todo1365 filiados estão 
sendo beneficiados com 
este processo, cujo o valor 
total é de mais de um 
milhão e meio de reais (R$ 
1.523.466,57).

A ação se apoiou na 
recuperação dos valores 
de auxilio- alimentação 
que foram suprimidos dos 
servidores públicos federais 
que se afastaram do serviço, 
em virtude de licenciamento, 
de dezembro de 1997 a 
dezembro de 2001.

Confira ao lado a lista dos 
órgãos beneficiados.

Mais de um milhão e meio pago em 
processo referente a auxílio alimentação

Ao lado das 
associações de servidores 
do DNOCS, Assecas e 
Asdec, o SINTSEF/CE 
esteve no último dia 29 
de dezembro no DNOCS 
central em uma reunião 
com a gestão do órgão e 
os servidores. para discutir 
essa questão da bolsa. 
Os coordenadores Elias 
Andrade e Vera Cândido 
informaram, em nome do 
SINTSEF/CE, que:

todos os filiados 
da entidade 
que recebem a 
bolsa estarão 
automaticamente 
e sem custos 
inseridos em 
qualquer processo 
que objetivar a 
manutenção da 
bolsa nos moldes 
atuais.

SINTSEFparticipa de reunião no DNOCS central

Ganhos de causa

O ex-ativista político 
italiano Cesare Battisti, 
lançou no dia 19 de de-
zembro, em Fortaleza, o 
livro "Ao Pé do Muro". Aos 
56 anos de idade, o autor 
conquistou asilo político 
no Brasil onde estava pre-
so há mais de três anos 
por perseguição política 
italiana.

 O SINTSEF/CE partici-
pou ao longo de 2011 de 
diversas manifestações 
pela soltura de Battisti ao 
lado do Instituto Crítica 
Radical. O pré-lançamen-
to do livro foi uma forma 
de comemorar a liberda-
de do escritor.

O sindicato esteve pre-
sente no lançamento da 
obra tendo sido inclusive 
convidado a compor a 

mesa, na pessoa do co-
ordenador de formação 
política Rufino Linhares.

O livro é a primeira 
obra no Brasil após a 
polêmica que envolveu 
a sua tentativa de extra-
dição do país no último 
ano do governo Lula. É 
também o terceiro de 
uma trilogia que já teve 
"Minha fuga sem fim" e 
"Ser bambu".

A obra Ao Pé do Muro 
fala sobre a vida de brasi-
leiros que ele conheceu 
no cárcere da Polícia 
Federal.

Os diretores Maria 
José Colaço, Rosângela 
Azevedo e Valmir Braga 
também paraticiparam 
do lançamento.

SINTSEF/CE reafirma 
apoio a Cesare Battisti

Vitória
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Aconteceu

Dossiê reúne impactos e violações de direitos no caminho à Copa do Mundo

Entre os dias 3 de dezembro e 7 de janeiro, as 
Delegacias Sindicais do SINTSEF/CE realizaram 
encontros com o obejtivo de integrar e 
festejar com os filiados de cada região as datas 
comemorativas de final de ano.

Em clima de muita descontração, como 
mostram as fotos, as confraternizações foram 
momentos de avaliar o ano que passou e buscar 
força e união para construir um sindicato ainda 
melhor neste ano de 2012.

A Direção Colegiada do SINTSEF/CE esteve 
presente em todas as comemorações que 
ocorreram nas seguintes datas e locais: dia 3 de 
dezembro a Delegacia dos Três Climas realizou 
evento em Itapipoca, no dia 16 foi a vez da 
Delegacia do Vale do Jaguaribe, que reuniu 
os filiados em Russas. Dia 21 foi a vez do Cariri 
comemorar, com encontro no Crato. Dia 22 
a festa foi na Região Norte, em Sobral. Houve 
festejos no dia 23 nas Delegacias do Centro 
Sul e Maciço de Baturité. Também na Região 
Norte houve encontro em Camocim, Granja 
e Santa Quitéria, nos dias 28 e 29. Encerrando 
dezembro a Região do Sertão Central festejou 
em Quixadá. A Delegacia dos Inhamuns deixou 
as comemorações para janeiro. A festa foi no dia 
7, após o fechamento desta edição.

O SINTSEF/CE deseja a todos um Feliz 2012!

Delegacias sindicais reúnem filiados para as confraternizações
Final de ano

Foi lançado no dia 12 de dezem-
bro, nas 12 cidades-sede da Copa, o 
Dossiê da Articulação Nacional dos 
Comitês Populares da Copa – Me-
gaeventos e Violações de Direitos 
Humanos no 
Brasil, docu-
mento que 
reúne casos 
de impactos 
e violações de 
direitos huma-
nos nas obras 
e transforma-
ções urbanas 
empreendidas 
para a Copa 
do Mundo e as 
Olimpíadas no 
Brasil.

O dossiê foi produzido coletiva-
mente pelos Comitês Populares da 

Copa – que reúnem acadêmicos, 
moradores de comunidades, movi-
mentos e organizações sociais – e 
consolida uma articulação feita na-
cionalmente para contestar a forma 

como a Copa está sendo 
implementada, fato que 
nunca tinha acontecido 
em países que receberam 
o evento.

O documento foi 
protocolado ainda em 

secretarias 
de governos 
estaduais 

e ministérios do Governo Federal, 
além de órgãos como o Ministério 
Público Federal, o BNDES, a Contro-
ladoria Geral da União e o Tribunal 
de Contas da União. A Comissão de 
Direitos Humanos da OEA, a Orga-
nização Internacional do Trabalho 
(OIT), e relatorias especiais da ONU 
também receberam uma cópia.

O documento trata de temas 
como moradia, trabalho, acesso à 
informação, participação e represen-

tação popular, meio am-
biente, mobilidade, acesso a 
serviços e bens públicos, se-
gurança pública, elitização, 
‘europeização’ e privatização 
do futebol

Leia o dossiê completo 
no nosso site (comunicação 
- publicações - outras publi-
cações), vale a pena!

Mundo a fora

"(...) Mas não é 
disso que trata este 
Dossiê. Preparado 
pela Articulação 

Nacional dos Comitês 
Populares da Copa e 

das Olimpíadas, ele fala 
do lado obscuro destes 

mega-eventos".

"Ele fala do 
desperdício dos 

recursos públicos, que 
deveriam estar sendo 
destinados a atender 

às necessidades da 
nossa população (...)"

"O dossiê pretende 
chamar a atenção (...)para 
o verdadeiro legado que 

estes eventos nos deixarão: 
destruição de comunidades 

e bairros populares, 
aprofundamento das 

desigualdades urbanas, 
degradação ambiental, 
miséria para muitos e 

benefícios para poucos. 
Ele pretende, sobretudo, 
convocar (...), a discutir 
como devem ser a Copa 

e as Olimpíadas que 
desejamos (...)".

(Trechos editados da 
introdução do documento)

Megaeventos no Brasil

Sertão Central - Quixadá

Região Norte - Sobral

Vale do Jaguaribe - Russas Cariri - Crato

Três Climas - Itapipoca

Região Centro Sul- Iguatu

Região Norte - Camocim
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