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Agenda:
Próxima reunião de aposentados e 
pensionistas será no dia 30 de setembro

Servidores do IPHAN/CE distribuem tapiocas e explicam à população os  motivos da paralisação

 PDVistas do Ceará participam de instalação e posse de comissão, em Brasília

PDVistas são ex-trabalhadores do Serviço Público Federal, que aderiram 
ao PDV implantado pelo Governo FHC/PSDB, nos anos 90. O programa, 
que atingiu tanto servidores estatutários regidos pela Lei 8112/90, quanto 
celetistas foi uma armadilha. Além de prometer apoio aos que aderissem 
- o que nunca existiu - deixou os servidores sem tempo para reflexão e a 
mercê da pressão psicológica feita por chefes imediatos.

No Ceará, os PDVistas filiados ao SINTSEF/CE estão em uma jornada 
incansável de luta em busca de articulação com parlamentares e o próprio 
governo. Recentemente estiveram em Brasília participando de atividades 
diversas. (Pág 8)

PDVistas seguem na permanente 
luta por dignidade

Manifestação irreverente e 
criativa marca dia de paralisação 
no IPHAN/CE
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Com menos de 20 trabalhadores, dentre concursados do serviço 
público federal, terceirizados, estagiários, bolsistas, o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Ceará (IPHAN/CE) agoniza com 
a falta de verbas direcionadas à cultura, com a falta de servidores e com os 
péssimos salários e condições de trabalho.

Para manifestar o descontentamento e alinhar-se com o movimento 
nacional em prol da cultura, os servidores do IPHAN no Ceará paralisaram 
suas atividades no último dia 29 de agosto. Tapiocas, fitas coloridas e 
lindos painéis de guache foram os atrativos para chamar atenção da 
população para o movimento. (Pág 4)

A Direção Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço 
Público Federal no Estado do Ceará - SINTSEF/CE, em conformidade 
com os artigos 17, 18, 19 e 20 do seu Estatuto, convoca os 
servidores filiados ao SINTSEF/CE para fazer parte da ASSEMBLEIA 
GERAL, a ser realizada no dia 17 de setembro de 2011, às 08h30min 
em primeira convocação e às 09h, em segunda convocação, no 
Núcleo de Negócios SESI – Barra do Ceará (Av. Francisco Sá, 6623) 
para discutir a seguinte pauta: 1) Apresentação e discussão do 
relatório da Auditoria do período de 2005 a 2009; 2) Apresentação, 
discussão e deliberação do Balanço Financeiro e Patrimonial de 
2010; e 3) Encaminhamentos.

A DIREÇÃO COLEGIADA

Edital de Convocação

(Pág 3)

Acordos com o governo 
significam pequeno avanço

O SINTSEF/CE pede aos seus filiados que mantenham seu 
cadastro atualizado no banco de dados da entidade. Além de 
mudança de endereço o filiado deve comunicar alteração funcional 
(de ativo para aposentado) e, em caso de falecimento do servidor, 
a família deve comunicar ao sindicato. Estas medidas simples 
garantem que servidores com benefícios a receber, através da 
esfera jurídica, possam ser contemplados.

Comunicado Importante



Expediente:

Fala aí

O movimento sindical 
surgiu a partir de necessidades 
comuns aos trabalhadores: 
regulamentação de horas 
trabalhadas, melhores condições 
de trabalho, necessidade de 
remuneração de folgas, criação de 
um sistema previdenciário, dentre 
várias outras lutas. Em todas estas 
conquistas, uma característica 
marcante: o fato de as diversas 
categorias, em momentos 
diferentes da história, terem se 
unido para garantir seus direitos.

No movimento dos 

trabalhadores do serviço público 
não pode ser diferente. A 
separação, a especialização de 
funções e lugares de trabalho, 
a subdivisão da categoria em 
diferentes repartições levou a 
uma progressiva fragmentação da 
luta sindical. Hoje, só no serviço 
público, temos a separação entre 
as unidades federal, estaduais e 
municipais. Dentro de cada uma 
delas, centenas de outras. No 
serviço público federal, existem 
confederações diferentes e uma 
abundância de sindicatos e 

associações que variam desde o 
local de trabalho até as funções 
específicas.

Não é preciso ser nenhum 
gênio para perceber que isso 
favorece quem está negociando 
do lado contrário. É muito 
melhor para o governo oferecer 
propostas diferentes e semear a 
divisão, a desigualdade e a inveja 
no seio da categoria do que 
enfrentar um movimento único, 
coeso e forte.

Enquanto não recuperarmos 
o sentimento de unidade de 

classe que outrora nos levou 
a conquistas importantes e 
transformarmos a luta do nosso 
companheiro em uma luta 
coletiva, seremos para sempre 
reféns de greves esporádicas e 
específicas, que podem ser muito 
mais facilmente dominadas. É 
preciso urgentemente reorganizar 
e unificar a luta em nome 
da recuperação da força dos 
trabalhadores do serviço público.

A Direção Colegiada

A construção da unidade

O Jornal do SINTSEF/CE é uma publicação mensal de responsabilidade da Direção Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará.
Jornalista responsável: Luciana Barroso JP CE 2117. Tiragem: 10 mil exemplares. Impressão e editoração: Expressão Gráfica. As matérias assinadas não refletem, necessariamente, a opinião da entidade.

DI
RE

ÇÃ
O C

OL
EG

IA
DA COORDENAÇÃO DE FINANÇAS

Antônio Alfredo Moreira da Silva
José Valmir Braga 

COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO 
POLÍTICA E SINDICAL

Ana Maria de Fátima Afonso Braga
Onidracir Ribamar Soares do Rosário

Rufino Antonio Linhares

COORDENAÇÃO SÓCIO-CULTURAL
Francisco Hélio Sampaio Furtado

Lucivaldo Farias Maciel
Maria José Colaço Rocha

COORDENAÇÃO DE APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS

Enoque Assis de Lima
Reginaldo César Queiroz do Ó

Antonio Barros Rodrigues

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO
Francisco Adriano Duarte Fernandes

José Artur Camurça Torres
Vera Lúcia Cândido de Oliveira
COORDENAÇÃO DE SAÚDE DO 

TRABALHADOR
Maria Lúcia Pereira da Silva

Rosângela Vasconcelos de Azevedo

COORDENAÇÃO JURÍDICA
Edmundo Coutinho de Andrade
José Ribamar dos Santos Lima

Manuel de Paula Barros Jr.
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Elias Gomes de Andrade
Francisco Gonçalves Vieira

José Amorim Neto

COORDENAÇÃO GERAL
Carlos Alberto Nascimento Nogueira
Luciano de Andrade Filgueiras Filho

COORDENAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO E 
SINDICALIZAÇÃO

José Cleiton Ferreira da Silva,
José Nogueira Gomes Neto

Jucilene Viana de Sousa

Editorial

Os “peões” da Defensoria Pública da União
Opinião

O termo “peão” pode assumir 
uma série de significados, a 
depender do contexto em 
que é empregado: no xadrez 
é a peça mais simples, com os 
movimentos mais limitados 
do jogo; numa organização 
militar, é aquele que ocupa o 
posto mais baixo da hierarquia, 
geralmente engrossando as 
fileiras da infantaria; na fazenda, 
é o indivíduo que, montado a 
cavalo, tange o gado do patrão; na 
construção civil, é o indivíduo dito 
menos qualificado, que executa 
as tarefas braçais dos canteiros de 
obras.

Há cerca de um ano, quando 
ingressei por concurso público 
na Defensoria Pública da União, 
descobri que “peão” servia 
também para classificar o servidor 
do Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo (PGPE). Uma vez “peão”, 
passei a perceber que, mesmo no 
interior de um órgão de missão 
essencialmente democrática 
como a DPU – à qual compete a 
defesa judicial e extrajudicial dos 
hipossuficientes na esfera federal 
–, um direito como o de executar 
precipuamente as atribuições do 
cargo é tornado privilégio. Assim, 
o desvio de função se transforma 
em algo comum para quem  está 

na “área meio” da instituição: 
agentes, analistas, arquivistas, 
assistentes sociais, bibliotecário(a)
s, contadore(a)s, economistas, 
jornalistas, psicólogo(a)s, 
publicitário(a)s, sociólogo(a)
s, técnico(a)s em assuntos 
educacionais... são todos “peões” 
que, nas várias unidades do Brasil, 
vêm desempenhando as mais 
variadas tarefas, em geral estranhas 
e sobrepostas às dos respectivos 
cargos.

Os que reivindicam seus direitos 
mais básicos, como trabalhar 
na devida função, ser tratado 
com urbanidade e cumprir 
carga horária regulamentada, 
costumam ser assediados 
moralmente. É que questionar 
ilegalidades e abusos implica, 
quase que instantaneamente, 
em questionamento da 
pirâmide social  que se ergueu 
dentro da instituição. Esse sim 
constitui um verdadeiro desvio, 
a ser corrigido em fases que não 
necessariamente seguem esta 
ordem: 1) ao concursado do PGPE 
é (re)lembrada a sua condição 
de “peão”, que só está ali para 
a substituição de terceirizados, 
desde 2008 pactuada com 
Ministério Público do Trabalho 
(MPT), mas ainda não efetivada; 

2) ameaças lhes são feitas de 
maneira implícita ou explícita, tais 
como a abertura de processos 
administrativos disciplinares 
(PAD) e a retaliação econômica e 
funcional na vindoura avaliação 
de desempenho (que ainda não 
se sabe lá que critérios objetivos 
seguirá); e 3) as ameaças se 
concretizam, a exemplo do que 
vem ocorrendo em São Paulo, 
onde para 3 colegas “peões” já 
foram abertos PADs (dois dos 
quais se encontram arquivados), 
e em Guarulhos, onde o sindicato 
defende 1 colega “peão” contra 
processo que não parece ser 
disciplinar (isto é, desobedece aos 
ritos e preceitos constantes na Lei 
8.112/90).

Essa é a situação em que se 
encontram grande parte dos 
311 “peões” aprovados em 
concurso público para o quadro 
administrativo da DPU. Muitos já 
pediram exoneração do órgão, 
seja por terem passado em 
concursos mais promissores, 
seja por não suportarem mais 
as contradições de quem deve 
defender o povo mas acaba 
atacando o servidor. Muitos 
ainda permanecem, embora, por 
uma série de fatores, poucos se 
posicionem efetivamente contra 

os descalabros administrativos na 
referida coisa pública.

Aos trancos e barrancos, 
a organização dos “peões” 
da DPU vem se construindo 
por vias formais e informais. 
A internet tem se revelado a 
grande ferramenta de luta até o 
momento: foi por meio de fóruns 
de discussão que, com o apoio dos 
sindicatos, conseguimos realizar, 
em 28/06/2011, o “Encontro 
Nacional dos Servidores da 
DPU” na CONDSEF em Brasília. É 
imprescindível que os colegas se 
unam em cada local de trabalho, 
vez que questões aparentemente 
localizadas sinalizam problemas 
que, em maior ou menor grau, 
tendem a afetar a coletividade 
dos trabalhadores –  tanto dos 
que estão na instituição, quanto 
dos que necessitam que atuemos 
em nossas áreas e prestemos 
um serviço público eficiente, 
democrático e de qualidade.

E que não tenhamos 
vergonha de sermos “peões” e 
transformemos isso em nossa 
identidade de luta.

Daniel de Oliveira
Sociólogo - Servidor da 

Defensoria Pública da União no 
Ceará - “Peão”
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“Grito de alerta” é o título 
de uma composição da 
década de 80 que expressa 
a necessidade de uma 
mudança urgente que evite 
o fracasso de uma relação.

O termo, porém, se 
aplica bem a situação atual 
do trabalhador brasileiro. 
Unindo as esferas municipal, 
estadual e federal, uma 
grande mobilização 

aconteceu em todo o país 
entre os dias 17 e 24 de 
agosto. O objetivo era esse: 
enviar à população um grito 
de alerta. O surgimento de 
greves, as manifestações, 
as paralisações pontuais, 
os piquetes e atos são 
a expressão de um 
trabalhador cansado, 
desgastado e desprezado 
pelo poder público. Dessa 

forma organizou-se uma 
grande Jornada Nacional 
de Lutas para dizer que 
o trabalhador não aceita 
continuar pagando 
pelos efeitos da crise do 
capitalismo.

No Ceará, trabalhadores 
reuniram-se na Praça do 
Ferreira no dia 24 em 
defesa de uma ampla pauta 
de reivindicações. A palavra 

de ordem foi: é hora de sair 
da arquibancada e virar o 
jogo, em uma alusão irônica 

aos megaeventos que 
acontecerão no país, como 
a copa do mundo.

Por dentro

PGPE, CPST e carreiras correlatas
Aqui são contemplados, além dos 

servidores do Plano Geral de Cargos 
do Poder Executivo e da Carreira de 
Previdência Saúde e Trabalho, mas 12 
categorias, são elas: 1) Quadro de Pessoal 
da AGU; 2) Plano Especial de Cargos 
da Cultura; 3) Plano Especial de Cargos 
do Ministério da Fazenda; 4)Plano de 
Carreiras e Cargos do HFA; 5) Quadro de 
Pessoal da Imprensa Nacional; 6)Plano 
de Carreira dos Cargos de Reforma e 
Desenvolvimento Agrário; 7) Agentes 
de combate a endemias; 8)Carreira 
previdenciária; 9)Plano de Classificação de 
Cargos leis 5645/70 e 10971/04; 9) Carreira 
de Seguridade Social e do Trabalho; 10) 
Plano Especial de Cargos da Embratur; 
11) Plano Especial de Cargos da Suframa; 
12) Plano Especial de Cargos da Polícia 
Rodoviária Federal.

De uma maneira geral o termo afirma 
que o processo de reestruturação dos 
planos de cargos e carreiras ao qual se 
refere tem como finalidade primeira 
a valorização dos servidores. Para 
tanto se apóia em algumas diretrizes 
como o fortalecimento das estruturas 
remuneratórias dos cargos de todos 
os níveis, a racionalização de cargos 
e a melhoria dos mecanismos de 

seleção e retenção de profissionais, 
desenvolvimento na carreira e 
capacitação e gestão do desempenho 
por meio de avaliação que fortaleça a 
democratização das relações de trabalho.

Em termos práticos o documento 
apresentou valores de remuneração para 
os três níveis: superior – Terão tabelas 
reestruturadas para alcançar o teto de 
7 mil reais (VB+GD); intermediário – 
acréscimo de R$ 211,00 na Gratificação de 
Desempenho; auxiliar – acréscimo de R$ 
105,00 na Gratificação de Desempenho.

O termo diz ainda, que a partir de julho 
de 2012 Gacen e Gecen terão seus valores 
revistos, passando a corresponder a R$ 
721,00 e que o nível auxiliar do PECFAZ 
terá o vencimento básico reestruturado 
em todos os padrões para adequar a 
forma de incorporação da GAE.

O documento abre prazo a partir de 31 
de dezembro de 2012 para os servidores 
do DNOCS optarem pela vantagem 
pessoal nominalmente identificada.

Por último, o termo garante que 
serão retomadas as discussões sobre o 
aprimoramento da política de benefícios 
(auxílio-alimentação, assistência a 
saúde e outros) dos servidores públicos 
federais na Mesa Nacional de Negociação 
Permanente.

Acordos com o governo significam pequeno avanço

Ato sinaliza que é preciso mudar

Fim de prazo

 Ato na Praça do Ferreira no dia 24 de agosto

No último dia 31 de 
agosto, encerrou-se o prazo 
do governo para enviar 
propostas orçamentárias à 
Câmara Federal. Até chegar 
a este dia os servidores 
federais, através de seus 
sindicatos e da Condsef, 
realizaram inúmeras 
manifestações e atividades 
de pressão em busca de 
conquistas. No entanto, 
faltou maior engajamento 
dos trabalhadores e a luta 
que deveria ser de todos 

muitas vezes pareceu só 
de alguns. As rodadas de 
negociação, iniciadas ainda 
no governo Lula, pareceram 
infindáveis, a medida que 
o governo empurrava para 
frente decisões naquele 
momento urgentes. O 
fato é que, para ampliar 
conquistas a mobilização e 
a participação precisam ser 
geral.

De qualquer maneira, foi 
um mínimo avanço em uma 
luta que não pode parar. 

Entre os setores da base 
da Condsef que tiveram 
acordos aprovados pela 
maioria dos trabalhadores 
e assegurados a partir de 
julho de 2012 estão FNDE, 
Inep, Ciência e Tecnologia, 
Inmetro, Tecnologia Militar, 
PGPE, CPST e carreiras 
correlatas – estes, juntos, 
somando doze categorias. 
Mobilizados e paralisados 
em diversos estados, 
servidores do Ministério da 
Cultura asseguram ainda 

um protocolo de intenções 
que deve ser analisado 
em assembleias. No total, 
quase 500 mil servidores 
entre ativos, aposentados 
e pensionistas tiveram 
recomposições salariais 
(ainda insuficientes, porém 
consideradas emergenciais) 
enviadas ao Congresso 
Nacional. O próprio 
Ministério do Planejamento 
reconhece que este foi um 
primeiro passo dado em 
direção a reestruturação 

de carreiras e correção 
de distorções salariais no 
Executivo Federal.

É importante ressaltar 
que todos os termos 
de acordos enfatizam 
a continuidade das 
negociações independente 
do que foi acordado, então, 
é necessário continuar a 
mobilização para garantir o 
cumprimento dos mesmos. 
Confira um resumo de cada 
termo. Leia mais em nosso 
site.

FNDE e INEP - Ficou acordado que a 
partir de julho de 2012 começa a vigência 
das novas tabelas remuneratórias. O 
termo de acordo diz que: 1 – Os padrões 
serão reduzidos de 24 para 18 padrões (e 
apresenta tabelas anexas); 2 – As classes 

de capacitação serão extintas e a nova 
tabela será dividida em 4 classes; 3 – A 
última classe exigirá a realização de curso 
de 360 horas, conforme plano anual de 
capacitação dos respectivos órgãos.

Ciência e Tecnologia - O processo de reestruturação 
previsto no acordo contempla incorporação integral 
ao vencimento básico da GTEMPCT e incorporação ao 
vencimento básico de 20% da GDACT.

Tecnologia 
Militar – O processo 
de reestruturação 
contemplará: 1 – 
Incorporação de 
20% de gratificação 
de desempenho ao 
vencimento básico nas 
tabelas dos cargos de nível 
intermediário e auxiliar; 
2 – Readequação dos 
critérios para recebimento 
da Gratificação de 
Qualificação (GQ) (veja 
o detalhamento deste 
item no nosso site). O 
termo de acordo diz 

ainda que o processo 
de reestruturação das 
carreiras e cargos da 
Tecnologia Militar se 
apoiará m diretrizes 
que visam incorporar 
parte da gratificação 
de desempenho ao 
vencimento básico, no 
caso do nível superior 
e no aprofundamento 
do processo de 
fortalecimento da 
estrutura remuneratória 
para todos os cargos 
(superior, intermediário e 
auxiliar).

Ministério da Cultura   
O governo assinou 
aindaum protocolo de 
intenções referente aos 
servidores do Ministério 
da Cultura. No documento 
apresenta os mesmos 
valores colocados para 
os servidores do PGPE 
(até 7 mil para nível 
superior, R$ 211,00 para 
nível intermediário e R$ 
105,00 para auxiliar) e 
aponta como diretrizes 
para o processo de 
reestruturação dos Plano 

especial de Cargos da 
Cultura o aprimoramento 
dos instrumentos de 
desenvolvimento do 
servidor, a modernização 
do PECC, com a retomada 
das discussões sobre 
racionalização de cargos 
e o fortalecimento das 
estruturas remuneratórias 
de todos os níveis. O 
protocolo prevê março 
de 2012 como data de 
conclusão dos debates em 
torno das intenções que 
apresenta.

Grito de alerta
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Movimento

Fitas coloridas, painéis de guache e tapiocas 
marcam ato no IPHAN

Com menos de 20 
trabalhadores, dentre 
concursados do 
serviço público federal, 
terceirizados, estagiários, 
bolsistas, o Instituto do 
Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional no 
Ceará (IPHAN CE) agoniza 
com a falta de verbas 
direcionadas à cultura, 
com a falta de servidores e 
com os péssimos salários e 
condições de trabalho.

No último dia, 29 de 
agosto, os funcionários 
reuniram-se, cruzaram os 
braços e manifestaram, 
em um dia de paralisação, 
os descontentamentos 
com o governo atual. 
A ação seguiu um 
movimento nacional que 
pede o cumprimento 

de acordo firmado com 
o governo federal em 
2007, que previa reajustes 
conforme o plano de 
carreira. Eles reivindicaram 
ainda a regulamentação 
das gratificações e são 
contra o projeto de Lei 
Complementar (PLP) 549, 
que limita despesas da 
União com salários.

No Ceará a criatividade 
marcou o ato. Os 
trabalhadores decoraram o 
prédio com fitas coloridas 
e painéis pintados pelo 
técnico de arqueologia 
Jeferson Hamaguchi, o 
estagiário João Moreira e 
pela arqueóloga Verônica 
Viana. Para completar 
distribuíram tapiocas para 
os que por ali passaram. 
A ideia, além de ser um 

atrativo para que as pessoas 
prestassem atenção no 
movimento, aproveitou 
para lembrar itens da 
cultura nordestina.

De acordo com Célia 
Perdigão, representante 
dos servidores do IPHAN 
Ceará, a realidade da 
cultura no Brasil desanima e 
desestimula os que sabem 
de sua importância. “O 
governo não consegue 
compreender que a partir 
da cultura é possível 
fazer uma revolução na 
qualidade de vida das 
pessoas”, afirma Célia. Na 
verdade ela mesma justifica 
a falta de ação do governo 
com duas teorias: “ou as 
pessoas que governam 
esse país, ano após ano, 
são muito ignorantes e 
não conseguem perceber 
o valor da cultura como 
agente modificador 
da sociedade ou, pelo 
contrário, são muito 
astutos e não querem 
promover a cultura para 
não vivenciarem a evolução 
do povo, sob risco de 
perderem seus tronos”, 
explica.

Greve nos Institutos Federais 
já completou um mês

Com adesão de 21 
estados, sendo 61 seções 
sindicais ou sindicatos e 225 
campus/campi, a greve dos 
servidores dos Institutos 
Federais completou um 
mês no final de agosto.

No Ceará, Acaraú, Aracati, 
Baturité, Canindé, Cedro, 
Crateús, Crato, Iguatu, 
Jaguaribe, Juazeiro do 
Norte, Fortaleza, Limoeiro 
do Norte,Maracanaú, 
Quixadá, Sobral, Tauá, 
Tianguá e Umirim 
estão com as atividades 
paralisadas. São 18 dos 23 
municípios de atuação do 
Instituto Federal. Aqui a 
greve se fortifica com os 
professores, infelizmente, 
mesmo sendo afetados 
diretamente com a crise 
pela qual passa o serviço 

público federal, alguns 
servidores administrativos 
resistiram em aderir ao 
movimento.

Segundo o boletim 
do Sindicato Nacional 
dos Servidores Federais 
da Educação Básica, 
Profissional e Tecnológica 
- SINASEFE, a greve foi 
uma medida inevitável.O 
movimento tem por 
objetivo principal 
estabelecer um processo 
de pressão que imponha ao 
governo outro patamar de 
relação com os servidores 
daquela base. 

O SINTSEF/CE tem 
participado ativamente das 
assembleias do movimento 
e presta total apoio aos 
servidores e professores. 

Veja mais no nosso site.

4ª Marcha reúne 20 mil

Os eventos da Campanha 
Salarial 2011 reuniram 
mais de 20 mil pessoas 
em Brasília no último dia 
24 de agosto. Na ocasião 
foi realizada a 4ª marcha 
em defesa dos servidores 
e serviços públicos, 
que ganhou reforço de 
trabalhadores do campo, 
estudantes e integrantes de 
movimentos populares.

Durante cerca de 10 dias 
e 24 assembleias os filiados 
do SINTSEF elegeram seus 
representantes para a mar-
cha e atividades que ocorre-
ram na capital federal.

No dia 23, os filiados 
visitaram os gabinetes dos 
parlamentares cearenses 
em Brasília, buscando 

apoio para aprovação das 
propostas que buscavam 
aumentar o salário da 
categoria e melhorar a 
qualidade dos serviços 
públicos. Os diretores 
Adriano Duarte, Onidracir 
do Rosário, Francisco 
Gonçalves, Enoque de 
Lima e José Amorim 
acompanharam a visita 
aos gabinetes. Além 
da abordagem com os 
deputados, os caravaneiros 
distribuíram panfletos da 
campanha salarial 2011.

Na ocasião houve ainda 
Plenária da Condsef, que 
aconteceu em dois dias, 22 
e 23, em virtude de uma 
reunião com o Ministério do 
Planejamento.

 No IPHAN, arte manifesta indignação com o descaso dado a cultura

 SINTSEF/CE marcha, ao lado de 20 mil pessoas, pelo Serviço Público no Brasil

 Prof. Marcelo Marques, do Comando de Greve do IFCE, explica o movimento

Campanha Salarial

Irreverência cultural IFCE

Breves
Errata: Infelizmente, 
anistia não significa 
retorno

No último jornal 
publicamos que 15 
servidores demitidos/
anistiados haviam sido 
chamados a voltar ao 
trabalho. Na verdade foi 
publicada apenas anistia 
daqueles servidores 
demitidos, mas não a 
portaria de retorno. Na 
mesma matéria nos 
equivocamos quanto 
ao nome de um dos 
companheiros, onde leu-
se Genivaldo deveria ser 
Gilvando.

SINTSEF/CE tem 
convênio com o SESC

Desde maio deste ano 
o SINTSEF/CE fechou um 
convênio com o Serviço 
Social do Comércio – SESC.  
O convênio permite que 

os filiados do 

sindicato e funcionários 
aproveitem benefícios 
sociais como atividades 
esportivas, restaurantes, 
lanchonetes, acesso ao 
teatro, curso de idiomas, 
dentre outras, com valores 
reduzidos. Confira mais 
detalhes deste benefício 
no nosso site: www.
sintsefceara.org.br

Demitidos do Governo 
Collor participam de 
Audiência em Brasília

Anistiados e anistiandos 
estiveram em Brasília no 
último dia 12 de julho 
participando de Audiência 
Pública da Comissão 
de Direitos Humanos e 
Minorias. No encontro 
foram tratados assuntos 
referentes aos direitos dos 
servidores que já voltaram e 
sobre o PLS 372/2008.

O SINTSEF/CE esteve 
presente no encontro com 
dois representantes da 

luta dos anistiados: Álvaro 
Teixeira de Oliveira e Luis 
Kerginaldo Custódio do 
Nascimento.

Greve da UFC alerta 
sobre a privatização dos 
Hospitais Universitários

Em greve desde 16 de 
junho, os servidores da UFC 
pedem novos concursos 
públicos e melhorias 
no plano de carreiras. 
Os servidores também 
estão unidos para pedir a 
retirada do Projeto de Lei 
1749/2011, encaminhado 
em Regime de Urgência 
no último dia 5 de julho à 
Câmara dos Deputados.

O PL trata da privatização 
dos Hospitais Universitários, 
que no Ceará são o 
Hospital das Clínicas e a 
Maternidade-escola Assis 
Chateaubriand. Ao todo, 
45 hospitais universitários 
serão privatizados, com a 
criação da EBSERH.
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“Pode não parecer, mas o Código 
Florestal tem a ver com a qualidade 
de vida de todos os brasileiros. Desde 
1934, quando surgiu, o Código parte 
do pressuposto de que a conservação 
das florestas e dos outros ecossistemas 
naturais interessa a toda a sociedade. 
Afinal, são eles que garantem, para 
todos nós, serviços ambientais 
básicos – como a produção de água, 
a regulação do ciclo das chuvas e 
dos recursos hídricos, a proteção 
da biodiversidade, a polinização, o 
controle de pragas, o controle do 
assoreamento dos rios e o equilíbrio 
do clima – que sustentam a vida e a 
economia de todo o país. Além de 
tudo isso, é a única lei nacional que 
veta a ocupação urbana ou agrícola de 
áreas de risco sujeitas, por exemplo, a 

inundações e deslizamentos de terra.
É o código que determina a 

obrigação de se preservar áreas 
sensíveis e de se manter uma parcela 
da vegetação nativa no interior das 
propriedades rurais. São as chamadas 
áreas de preservação permanente 
(APPs) e reserva legal”.

O texto acima é o início da cartilha 
elaborada pelo movimento SOS 
Florestas para esclarecer a população 
brasileira sobre o Código Florestal 
Brasileiro e as mudanças que o 
governo está querendo fazer no 
mesmo. A cartilha está disponível 
em nosso site e o endereço do 
SOS Florestas na internet traz mais 
informações sobre o tema (http://
www.sosflorestas.com.br/)

Em greve desde o último dia 5 de 
agosto, os professores estaduais do 
Ceará lutam pela implantação do piso 
salarial nacional e por mais respeito 
com a educação e seus profissionais. 
No último dia 24 de agosto, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) publicou um 
acórdão que garante aos servidores o 
pagamento de piso salarial nacional 
como vencimento básico. O acórdão 
faz cumprir a Lei 11738 de 2008 e 
julga improcedente a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI 4167) 
impetrada por governos estaduais que 
não tem interesse a pagar o piso aos 
professores.

A decisão rejeita o subsídio, que 
engloba gratificações e benefícios na 
remuneração do servidor. De acordo 
com o acórdão, o piso corresponde 
ao vencimento e não à remuneração 
global. Com a medida cautelar 
publicada, os governos estaduais 

ficam obrigados a pagar o piso aos 
trabalhadores, porém ainda cabe 
recurso à decisão do STF.

Infelizmente, um governador que 
afirma que professor deve trabalhar 
apenas por amor e não por salário não 
sabe o que é valorização. Ao lado de 
outros três governadores que pensam 
com a mesma pequenez, o governador 
do Ceará interpôs embargo ao acórdão 
da ADI 4.167. Com relação ao teor 
dos embargos, todos solicitaram que 
a decisão de vincular o piso nacional 
às carreiras de magistério, ou melhor, 
ao vencimento-base inicial para 
professores com formação de nível 
médio, seja considerada a partir do 
julgamento final da ação, evitando 
passivos judiciais.

Até o fechamento desta edição os 
professores permaneciam em greve e 
ampla mobilização.

Mundo a fora

O que muda na sua vida se o Código 
Florestal for aprovado?

Por amor à educação professores 
pedem valorização

É através da leitura que as 
pessoas têm oportunidade 
de aprender a pensar e 
até a sonhar. A pessoa que 
desenvolve o hábito da leitura 
está abrindo uma porta 
gigantesca para experiências 
de vida onde a criação do autor 
pode ser desfrutada a qualquer 
hora, em qualquer lugar e 
quantas vezes quiser. Esta 
criação é compartilhada através 
do tempo se tornando imortal.

Este mesmo encantamento 
ocorre com as crianças ao ler 
ou ouvir uma história. Quando 
a criança se identifica com a 
mensagem transmitida pela 
história, a escuta inúmeras 
vezes com a mesma atenção e 
interesse.

O contar histórias exerce 
uma magia no indivíduo 
estimulando-o a ler. Este 
estímulo o colocará em 
contato com diversos 
gêneros de leitura como os 
contos, crônicas, fábulas, 
lendas, parábolas, poemas, 
prosas e outros, tornando 
a leitura um hábito em sua 
vida, propiciando-o ser um 
multiplicador de conteúdos.

Saber contar histórias é 
ter criatividade para dar vida 
aos personagens. É criar um 

ambiente de encantamento, 
de suspense ou mesmo de 
emoção. É fazer a pessoa viajar 
através das palavras sentindo-
se parte da história.

Leia mais!
Dicas de livros para todos os 

gostos:

Aventura: Para quem 
gosta de aventura os livros 
que contam as histórias das 
expedições de Amyr Klink 
são uma boa pedida. Um dos 
melhores é “Paratii entre dois 
pólos”. O livro traz um relato 
da viagem de 642 dias entre a 
Antártida e o Ártico a bordo do 

veleiro Paratii no período de 
1989 a 1991.

Crônicas: "Feliz Por Nada" 
é o novo livro da Martha 
Medeiros que reúne a sua 
última safra de crônicas 
publicados originalmente nos 
jornais "Zero Hora" e "O Globo", 
de onde é colunista. Os textos 
abordam coisas íntimas e, ao 
mesmo tempo, comuns em 
nosso cotidiano.

Observações precisas, bem-
humoradas e irônicas sobre 
os constantes fatos da vida, 
adquirem tons de conselhos, 

críticas e bate-papos amigáveis 
sobre os mais diferentes 
assuntos.

Elaborado: “Este é um 
livro francamente terrível 
com o qual eu quero que o 
leitor sofra tanto como eu 
sofri ao escrevê-lo. Nele se 
descreve uma longa tortura. 
É um livro brutal e violento e 
é simultaneamente uma das 
experiências mais dolorosas da 
minha vida. São 300 páginas 
de constante aflição. Através 
da escrita, tentei dizer que não 

somos bons e que é preciso 
que tenhamos coragem para 
reconhecer isso”, explica José 
Saramago no lançamento 
de seu livro “Ensaio sobre a 
cegueira”.

Leve: Comer, rezar e amar 
vendeu mais de 4 milhões de 
exemplares  e foi traduzido em 
36 idiomas. O livro traz uma 
leitura leve apropriada para 
o entretenimento no dia-a-
dia. "Comer, Rezar, Amar" é o 
relato da autora sobre o ano 
que passou viajando ao redor 
do mundo em busca de sua 
recuperação pessoal.

Ler: um lazer sem fronteiras

Nota de pesar
O SINTSEF/CE informa com 

profundo pesar o falecimento de 
seus filiados Cícero Emídio (foto 
esq.), servidor da Funasa (Iguatu) 
e coordenador da Delegacia do 
Centro Sul.

Lamentamos também o 
falecimento de Geraldo Marques 
Pinheiro (foto dir.), servidor da base 

aérea em Fortaleza, Maria Belizária de Oliveira, Antônia Odete Mota dos 
Santos e José Vitor Sobrinho, todos do DNOCS de Amanari.
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Discussão teórica
O IMO e o resgate de um projeto de formação sindical classista e emancipatória



Em seus 18 anos de existência, 
o Instituto de Estudos e Pesquisas 
do Movimento Operário – IMO 
consolidou com o SINTSEF um 
vínculo histórico. Como é do 
conhecimento de muitos, a criação 
do IMO, deveu-se à iniciativa 
central do Professor José Ferreira 
de Alencar, junto a um grupo 
de companheiros do mundo 
acadêmico e sindical, o que se 
efetivou em outubro de 1993, fruto 
de um convênio de cooperação 
firmado entre a Universidade 
Estadual do Ceará - UECE e a CUT/
CE, sob o lema “O conhecimento a 
serviço da classe trabalhadora. Não 
obstante a cooperação IMO-CUT/
CE tenha se esmaecido desde o 
final dos anos noventa, o SINTSEF, 
por excelência, sustentou, ainda 
que, de forma assistemática em 
alguns períodos, um significativo 
nível de aproximação com o IMO, 
tendo, por exemplo, prestado a 
este Instituto, relevante apoio à 
realização do II Encontro Regional 
Trabalho, Educação e Formação 
Humana, em 2007; e à publicação 
do livro Marxismo, Educação e 
Luta de Classes, em 2008. Em 
contrapartida, o IMO disponibiliza 
seus pesquisadores para colaborar 

com a formação dos seus 
associados. 

Assim é que, neste ano de 
2011, em acordo com sua 
Coordenação de Formação, o IMO 
tem a satisfação de, mais uma 
vez, participar do Programa de 
Formação Política e Sindical do 
SINTSEF. 

A intervenção do IMO no referido 
Programa segue as prerrogativas 
teóricas que vêm balizando sua 
ação e que, em larga medida, 
colocam-se na contracorrente das 
orientações revisionistas que têm 
dominado o universo acadêmico 
e político-sindical, por efeito, 
resumidamente falando, da cruzada 
ideológica operada pelo capital, 
no quadro de sua profunda crise 
contemporânea. 

Com efeito, a velocidade 
das informações, a defesa de 
uma pretensa sociedade do 
conhecimento – em lugar da 
sociedade do trabalho - e a 
relativização do conhecimento 
da totalidade tornou-se pedra 
angular da sociedade regida pela 
ampliação desmedida do mercado. 
Em nome da opinião singular de 
cada indivíduo, o que é visível 
basta, por si só, para a construção 

das interpretações da realidade 
aparente e epifenomênica. Onde 
antes a palavra de ordem era a 
luta por uma verdadeira revolução 
social, por uma verdadeira história 
humana – como diria o velho 
socialista, a cidadania passa a reinar 
no mais alto dos pedestais, sob o 
pressuposto de que seria possível 
humanizar a vida, edificar-se um 
mundo harmonioso, pacifico 
e igualitário, sobre as bases 
apodrecidas do trabalho explorado. 
Nessa sociedade que lança mão 
dos mais diversos argumentos 
políticos e ideológicos para 
manter a coesão social, o que se 
opera é a desarticulação da classe 
trabalhadora, constrangida pelos 
mecanismos de superexploração 
do trabalho, acompanhados 
diuturnamente por uma 
retórica mistificadora do real, 
até suas últimas consequências. 
Enquanto isto, relacionam-se e 
entrecruzam-se, de um lado, as 
mais avançadas tecnologias e, de 
outro, a fome, o desemprego, a 
miséria, configurando em estágio 
em que os indícios da barbárie 
se mostram cada vez mais 
evidentes, a natureza dá sinais 
temerários de esgotamento e 

as capacidades e subjetividades 
humanas são submetidas a um 
processo sempre mais aprofundado 
de degenerescência, a bem da 
acumulação do lucro.

Contrariando a desmedida 
maioria das pesquisas e produções 
encampadas pelos intelectuais 
da atualidade, sucumbidos ao 
irracionalismo pós-moderno e (neo)
pragmatista, insistimos, sobre as 
bases do marxismo ontológico, 
recuperado pelo filósofo húngaro 
Georg Lukács, ao lado de outros 
intérpretes contemporâneos, 
como Mészáros, no plano 
internacional, Tonet e Lessa, 
entre outros, no plano nacional, 
na defesa inconteste do projeto 
revolucionário, o qual, como já 
afirmavam Marx e Engels (1986), 
deverá inaugurar a verdadeira 
história humana, onde o potencial 
criativo e genuinamente genérico 
do homem, uma vez liberto das 
rédeas do sistema do capital, 
poderá encontrar o solo fértil 
para desenvolver-se em suas mais 
diversas e ricas dimensões. 
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Durante os meses de julho 
e agosto, a direção colegiada 
do SINTSEF/CE intensificou o 
calendário de visitas aos locais de 
trabalho e regiões das delegacias 
sindicais. O motivo principal foi a 
ampliação da luta pela Campanha 
Salarial 2011, que teve, de certa 
forma, suas atividades encerradas 
no último dia 31 de agosto – 
data final para o governo enviar 
propostas orçamentárias para o 
Congresso Nacional.

Neste período foram visitados os 
municípios de Pacajus, Horizonte, 
Eusébio, Maracanau, Iguatu, 
Crateús, Tauá, Orós, Icó, Mombaça, 
Sobral, Camocim e Granja. As 
coordenações das delegacias 
acompanharam as visitas, na 
maior parte dos casos. A direção 
esteve também em vários locais de 
trabalho na capital.

Interior - No início do mês 
de julho os coordenadores, 
geral e jurídico, Luciano 
Filgueiras e Edmundo Coutinho, 
respectivamente, estiveram em 
Pacajus reunidos com filiados 
do Ministério da Saúde. Além 
da Campanha Salarial os filiados 

receberam informes jurídicos 
da entidade. Acompanhado do 
delegado de base do DNOCS 
Joaci de Souza e da secretária 
jurídica Joyce Torres, Luciano 
esteve também em Mombaça, 
Iguatu, Orós e Icó, onde os três 
conversaram com servidores do 
DNOCS, Conab, MTE e Ministério da 
Saúde.

Também foram para longe os 
coordenadores de comunicação 
Vera Oliveira e Adriano Duarte, 
que no dia 7 de julho, visitaram 
a região dos Inhamuns. Em Tauá 
e Crateús esclareceram a base 
sobre temas políticos e jurídicos. 
Ainda no interior houve encontro 
com os supervisores de campo do 
Ministério da Saúde do Centro de 
Zoonose em Sobral.

Fortaleza e RMF  - Dia 4, 
a direção conversou com os 
servidores do Incra sobre os 
aspectos da lei 12277/10, que trata 
da nova estrutura remuneratória 
para nível superior no serviço 
público federal. Na ocasião foram 
discutidas as negociações em 
torno desta questão e da extensão 
da referida lei para os demais 

cargos de nível superior (visto que 
a lei só contempla engenheiros, 
economistas, arquitetos, geólogos 
e estatísticos) e para nível 
intermediário e auxiliar.

No dia 8, a direção esteve no 
centro de controle de zoonose 
de Maracanaú, local de trabalho 
subordinado ao Ministério da 
Saúde. Ali há demandas específicas, 
relacionadas especialmente a 
insalubridade. Neste local de 
trabalho os servidores solicitaram 
ao sindicato um calendário fixo de 
visitas que deve acontecer toda 2ª 
sexta-feira de cada mês.

Já no dia 19, a direção voltou ao 
Incra, desta vez para assembleia 
que elegeu representantes para 
o encontro setorial do setor. 
No mesmo dia, servidores do 
Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) realizaram reunião com igual 
motivação.

Agosto -  o mês começou 
com uma viagem a Granja e 
Camocim no dia 6. Neste percurso 
os diretores Elias Andrade e 
José Amorim, acompanhados 
da delegada de base do DNOCS 
Anna Costa e da secretária jurídica 
Joyce Torres conversaram com os 
servidores do DNOCS naqueles 
municípios sobre questões 
específicas do órgão e repassaram 
os informes da campanha salarial 
e jurídicos, finalizando com uma 
atividade cultural.

Em agosto a direção conversou 
também com os servidores da 
Conab de Maracanaú, da UBV do 
Eusébio, da 1ª CRES, em Fortaleza, 
e do Ministério da Saúde lotados 
em Pacajus e Horizonte. Na pauta, 
negociações com o governo, 
informes jurídicos, além de 
questões específicas de cada órgão.

 Servidores de Granja recebem visita da Direção Colegiada

Direção colegiada intensifica visitas 
à base

Pautas diversas - luta única

Artigo
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Jurídico

Recentemente, em reunião com 
um grupo de servidores federais 
da região do Vale do Jaguaribe, a 
coordenadora de comunicação do 
SINTSEF/CE Vera Cândido ficou a 
par de uma situação no mínimo 
preocupante.

Explicando que a CONDSEF 
está negociando com o governo 
o abono de faltas em movimentos 
paredistas (greves), um filiado 
trouxe a tona que alguns servidores 
têm registradas faltas que nem 
sequer sabiam existir. Estas faltas, 
as quais se referiu o filiado, não são 
referentes a movimento grevista.

Ao investigar a questão, Vera 
descobriu que o problema é um 
tanto comum. Há servidores que 
possuem em seu cadastro um 
número exorbitante de faltas, as 
quais não referencia, isto é, não sabe 
que tem, nem o porquê delas.

A hipótese levantada é de que 
em dado momento, afastamentos 
por questão de saúde não foram 
justificados, os motivos são variados. 

No entanto, não temos dimensão 
dessa questão e, portanto, não há 
ainda um plano de ação para ela.

O sindicato orienta que seus 
filiados verifiquem se há faltas não 
reconhecidas em seus registros. 
Para tanto é preciso acessar o portal 
SIAPENET - e percorrer o caminho: 
– Cadastro – Dossiê consolidado – 
afastamentos. Neste último tópico 
constará a existência de faltas e se as 
mesmas incidem na aposentadoria. 
O filiado que encontrar problemas 
deve entrar em contato com o 
SINTSEF/CE para comunicar seu 
caso específico.

O sindicato está tomando pé da 
situação, averiguando a dimensão 
da mesma para avaliar como irá 
proceder.

A coordenadora Vera Cândido, 
levou a questão para o Conselho 
Deliberativo de Entidades (CDE), 
no dia 5 de agosto e já informou a 
Condsef sobre o problema que se 
desenha.

Você já verificou seu histórico de 
faltas ao trabalho?

No último dia 18 de agosto, o 
juíz da 2ª vara da Justiça Federal 
deferiu o pedido do SINTSEF/CE 
para dispensa dos 11% referente 
à previdência no processo de 
indenização de campo dos 
trabalhadores da Funasa. Trocando 
em miúdos, o juíz aceitou que o 
processo não desconte 11% de 
PSS, por se tratar de um benefício 
de natureza indenizatória. O ganho 
representa muito para aqueles 
que vão receber a RPV referente 
a este processo. No dia 19 o juiz 
assinou o despacho e já no dia 
22 encaminhou à Procuradoria 
Federal.

Qual o motivo deste 
encaminhamento? A Procuradoria 
Federal é o órgão que funciona 
como advogado da Funasa e é 
direito da Fundação ter acesso a 
cada trâmite do processo.

A Funasa tinha até 20 dias para 
se pronunciar, porém, antes da 
metade do prazo devolveu os 
autos à justiça informando que 
tomou ciência do despacho e sem 
ajuizar nenhum recurso.

Conforme temos discutido 
em nossos fóruns, o processo 
está seguindo seu trâmite 
normalmente e, em breve, devem 
estar sendo emitidas as RPV's.

Se você teve o benefício cessado 
lute para mantê-lo

Imagine ganhar um valor e, 
de repente, sem mudança na 
sua dinâmica de trabalho, ver o 
mesmo diminuído. Pior, imagine 
ter que devolver este valor que 
ganhava a mais, não apenas 
referente a um mês, mas a todos 
os meses que o recebeu. É isso que 
o governo está querendo fazer 
com alguns servidores federais. 
Entenda melhor:

Em outras épocas, a 
administração pública concedeu 
aos servidores com remuneração 
inferior ao salário mínimo, um 
valor complementar, que recebeu 
o nome de Complemento Salário 
Mínimo. Posteriormente, em 
maio de 2008, este complemento 
foi transformado em Vantagem 
Pessoal Nominalmente 
Identificada, também chamada 
de “VPNI – irredutibilidade 
remuneratória”.

No entanto, a partir de 
maio deste ano, o Ministério 
de Planejamento, Orçamento 

e Gestão (MPOG), excluiu o 
pagamento da VPNI, além de 
determinar que os servidores 
beneficiários do crédito devolvam 
os valores recebidos. 

Contra esta imposição, o 
SINTSEF/CE está ingressando com 
ações judiciais, que tem como 
objetivo manter o pagamento 
da VPNI e evitar a necessidade de 
devolução dos valores recebidos 
ao erário.

Para tanto, o SINTSEF/CE 
precisa identificar os servidores 
sindicalizados que foram 
chamados a devolver tais 
valores. Quem tiver recebido 
a comunicação para proceder 
à devolução dos valores deve 
comparecer ao SINTSEF/CE, 
portando um comprovante de 
pagamento demonstrando que 
recebia o valor, e, outro (posterior), 
demonstrando que já teve seu 
pagamento cessado, além do que, 
já vem sofrendo o desconto a 
título de “reposição ao erário”.

Informes Jurídicos

RPVS pagamento em setembro 
JUSTIÇA COMUM 

ÓRGÃO RPV OBJETO
MINISTERIO DA AGRICULTURA 01 CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA 

MINAS ENERGIA 01 28,86%

JUIZADO ESPECIAL VIRTUAL
PROCESSOS DE GRATIFICAÇÃO / APOSENTADOS E PENSIONISTA

MINISTÉRIO DO TRABALHO 03
BASE AEREA 04
DNOCS 09
COMANDO DO EXÉRCITO 08
COMANDO DA MARINHA 01
MINISTÉRIO DA SAÚDE 01
INCRA 03
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 03
MINISTÉRIO DA FAZENDA 09
MINISTÉRIO COMUNICAÇÕES 03
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 05
FUNASA 03
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 02
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 02

TOTAL 54

 Dr. Marcello Guerra esclarece  dúvidas dos aposentados e pensionistas

A reunião de aposentados 
e pensionistas do mês de 
julho, realizada no dia, 29, 
discutiu, dentre outros temas, 
os problemas enfrentados 
pelos servidores públicos, 
aposentados e pensionistas, 
que necessitam de algum 
amparo jurídico. A reunião 
contou com palestra do 
advogado Marcello Guerra, 

assessor do SINTSEF/CE.
Em agosto, a reunião 

que aconteceu no dia 26, 
elegeu os representantes 
para o Encontro Nacional dos 
Servidores Públicos ativos, 
aposentados e pensionistas, 
que aconteceu em Brasília.

Sobre o encontro – No dia 
31, Maria Marlene de Neves, 
Vânia Maria de Oliveira, José 

Murilo Maciano, Francisco 
Teles da Silva e Antônio Valdir 
Menezes estiveram em Brasília 
representando o sindicato 
em encontro a favor das 
PECs 555/06 - que propõe 
a extinção da contribuição 
previdenciária dos inativos 
e 270/08 – que trata da 
aposentadoria integral em 
caso de invalidez permanente.

Aposentados e pensionistas discutem questões jurídicas

Surpresa

Reunião

Indenização de campo

Juiz acata pedido de dispensa dos 
11% e Funasa devolve os autos 
sem ajuizar recurso

VPNI
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Aconteceu

O SINTSEF/CE vem encampando 
uma justa luta em prol de ex-
servidores federais que buscam 
justiça. Estamos falando dos 
PDVistas, servidores que aderiram 
ao chamado PDV (Programa de 
Demissão Voluntária), nos anos 90. 
Enganados pelo governo da época, 
estes servidores lutam pelo retorno 
ao serviço federal.

Como representante dos 
trabalhadores do serviço público 
federal no Ceará, o SINTSEF 
também é, legitimamente, quem 
responde por estes servidores. 
Assim, no último dia 9 de agosto, 
realizou em seu auditório, uma 
reunião com o grupo para traçar 
estratégias desta luta que não 
pode parar e reafirmar o apoio a 
causa.

Em Brasília - Com total apoio 
do sindicato os PDVistas do Ceará 
tem participado ativamente de 
atividades de pressão junto aos 
parlamentares, em Brasília.

Em meados de agosto, os 
PDVistas cearenses Benjamim 
Bezerra e Antônio Raimundo 
conseguiram estabelecer 
importantes diálogos na capital 
federal. Acompanhados de três 
diretores da Condsef: Luis Carlos 

Macêdo, Jussara Griffo e José Alves 
Filho, os PDVistas conversaram 
com o Deputado Federal Chico 
Lopes (PCdoB - CE) e com o 
Deputado Federal André Vargas 
(PT-PR), relator dos Projetos de Lei 
referentes a anistia dos PDVistas, os 
PLs 4293/2008 e 7546/2010.

Chico Lopes recebeu bem 
as reivindicações, mostrando-
se sensível a causa. Já o relator 
afirmou estar do lado do governo, 
isto é, contra os trabalhadores. 
Mesmo assim, após ouvir os 
argumentos do grupo André 
Vargas comprometeu-se a marcar 
uma reunião com o Secretário de 
Relações de Trabalho do Ministério 
do Planejamento, Duvanier Paiva, 
com a presença da Condsef, para 
tratar mais detalhes da questão. A 
data ainda não foi confirmada.

Os PDVistas participaram 
também da reinstalação 
da Comissão Especial para 
Acompanhamento da Aplicação 
das Leis de Anistia, da 4ª Marcha 
dos Servidores Federais e da 
Plenária da Condsef.

No dia 30 de agosto, novo 
encontro na sede do SINTSEF/
CE repassou os informes destas 
atividades. 

A delegacia Sindical de Base do 
Cariri, com sede no Crato, realizou, 
no dia 12 de julho, uma manhã de 
discussões em defesa do serviço 
público e de seus servidores. O 
evento, intitulado I Encontro dos 
Servidores Federais do Cariri, reuniu 
mais de cem pessoas, entre filiados 
ativos, aposentados e pensionistas, 
debatedores e outros interessados 
na temática. A pauta do encontro 
tratou da atual conjuntura que vive a 
categoria, os problemas enfrentados 
e a necessidade de mobilização 
para vencê-los, além de ter espaço 
para informes nacionais sobre 
as negociações com o governo, 
informes jurídicos e da direção. 

Os diretores da Condsef, Sérgio 

Ronaldo e Luis Carlos Macêdo, 
os coordenadores do SINTSEF/
CE, Luciano Filgueiras e Adriano 
Duarte e o advogado Patrício 
Willian, assessor jurídico do sindicato 
e atuante na área trabalhista 
conduziram um discussão rica 
ao lado dos coordenadores da 
delegacia sindical.

Promovido e idealizado pela 
delegacia, o encontro oportunizou 
aos filiados daquela região 
discussões das quais ficam distantes 
em virtude dos debates ocorrerem 
geralmente na capital do estado. 
O exemplo merece ser seguido 
pelas demais delegacias regionais. 
Iniciativas deste porte engrandecem 
e fortificam a luta.

Juazeiro do Norte sediou no 
último dia 27 de agosto importante 
debate para os trabalhadores de 
todas as categorias e profissões. O 
tema foi a urgência das ações em 
torno do assédio moral.

O encontro, uma parceria 
do SINTSEF/CE com o SINTECT 
(Sindicato dos Trabalhadores em 
Correios, Telégrafos e similares 
do Estado do Ceará), contou com 
a participação de cerca de 80 
pessoas. Para conduzir a discussão 

foi convidado o professor da 
UNB Leandro Soares, especialista 
no tema. Leandro enfatizou a 
necessidade de ampliar a discussão 
cada vez mais, com a realização, por 
exemplo, de eventos como este.

A diretora de saúde do 
trabalhador, Rosângela Azevedo, 
participou do encontro ao lado 
dos coordenadores da delegacia 
do Cariri. Na ocasião, o SINTSEF/CE 
distribuiu cartilhas sobre o tema. 
Baixe a sua em nosso site.

No último dia 25 de agosto 
ocorreu em Brasília o Seminário 
dos Intoxicados - Funasa/MS. 
O evento discutiu as questões 
referentes à intoxicação em 
virtude do trabalho, nos diversos 
estados brasileiros. Promovido 
pela Condsef o seminário contou 
com a participação de mais de 100 
pessoas e a presença da Deputada 
Perpétua Almeida (PCdoB/Acre) 
e da professora doutora Heloísa 
Pacheco, Adjunta da Faculdade de 
Medicina da UFRJ.

Na ocasião, a Drª Heloísa 
Pacheco apresentou um estudo 
mostrando que os inseticidas 
usados ao longo dos anos no 
combate a endemias têm causado 

a morte e adoecimento de 
centenas de trabalhadores.

A coordenadora da delegacia 
sindical do Cariri, Maria Iracema 
Mariano pediu espaço no 
encontro para apresentar um 
trabalho acadêmico, com o título 
de “Heróis ou Vítimas? Exposição 
de Agentes Sanitaristas no Estado 
do Ceará à Inseticidas e sua 
Repercussão na Saúde”, realizado 
por ela juntamente com as 
professoras: Estelita Pereira Lima e 
Suziy de Matos Bandeira Lopes.

O seminário foi o pontapé 
inicial para nacionalização da 
luta em defesa da saúde do 
trabalhador e da conscientização 
dos servidores federais.

SINTSEF/CE na luta por justiça

 Deputado André Vargas recebe PDVistas e diretores da Condsef

I Encontro dos Federais do Cariri 
discute serviço público

SINTSEF/CE apresenta trabalho em 
Seminário dos Intoxicados

Seminário discute assédio moral

PDVistasDiscussão

Debate

Cariri

 A coordenadora da Delegacia do Cariri, Iracema Mariano, ressalta a importãncia do encontro

 A discussão sobre assédio moral deve ser constante em nossa base
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