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10º Congresso do SINTSEF/CE: 
conheça os detalhes do maior 
evento da nossa entidade (Pág 3)

Governo Dilma tenta colocar 
opinião pública contra 
servidores. De quem é a 
responsabilidade pelos prejuízos 
que uma greve traz?

No começo do mês de junho teve início, em todo o país, a greve dos 
servidores federais. Aos poucos diversos setores do serviço público foram 
aderindo ao movimento que ganhou dimensão de greve geral. Já há algum 
tempo não se via tamanha unidade e força em uma greve, principalmente 
pela política de negociações específicas praticada pelo Governo Lula, com 
a intenção de dividir os servidores. Desta vez, no entanto, os servidores 
uniram-se e mostram disposição em buscar soluções juntos.

Ao ver a força dos servidores o Governo Dilma começa uma batalha 
desleal. Ao invés de estabelecer o diálogo, considerar as demandas e 
reivindicações e ampliar as negociações o governo joga a culpa da greve 
para os servidores, com a nítida intenção de deixar a opinião pública contra 
a legítima mobilização da categoria. No mínimo uma reflexão é possível 
a partir desta postura de Dilma: afinal, quando o governo não se importa 
com os prejuízos que uma paralisação traz para o país de quem é a culpa 
da continuidade da greve? A demonstração de que não se importa está 
no fato de não negociar, esperando vencer, pelo cansaço, a população e a 
categoria em greve.

A greve foi o caminho encontrado pelos servidores para se fazer ouvir. 
Antes de deliberarem o movimento – que é cansativo, dispendioso 
e desgastante – a categoria tenta, de diversas maneiras que suas 
reivindicações sejam atendidas através do diálogo com o governo. 
Somente depois de esgotada todas as possibilidades é que a greve é 
tomada como medida de pressão. No caso desta paralisação inclusive, 
houve diversas tentativas de entendimento, além de várias manifestações 
de aviso, como paralisações de 24h, indicativos de greve, marchas, dentre 
outros. Enfim, se a greve acontece e causa prejuízo à população a culpa 
é absoluta e totalmente de um governo que não se preocupa com seus 
servidores e tampouco com o seu país.

Ao editar um decreto substituindo os que aderiram ao movimento 
paredista por terceirizados e servidores dos estados e municípios, a 
presidenta Dilma não apenas desrespeitou os servidores, mas mostrou que 
não hesitará em “passar por cima” de quem quer que seja. O decreto é mais 
uma prova de que para este governo o serviço público e seus servidores 
não tem nenhuma importância.

Segue a luta unificada dos servidores. Em busca de muito mais 
que aumento salarial. Em busca de respeito para o serviço público, de 
investimentos no setor para que seja possível um atendimento qualificado 
à população, de reposição inflacionária sim, mas principalmente, de 
dignidade.

A Direção Colegiada

Editorial

Servidores paralisados, atos, 
passeatas, debates, assembleias... 
Saiba mais sobre a maior greve 
dos últimos anos (Págs 4 e 5)
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A palavra “mas” é uma 
conjunção coordenada adversativa, 
utilizada, pelo que se lê nas 
boas gramáticas, em situações 
que indicam oposição, sentido 
contrário. Tem sido empregada, 
também, com muita insistência, 
por boa parte dos jornalistas, 
principalmente os mais conhecidos 
colunistas e comentaristas de 
jornais e tevês – nacionais e 
regionais –, para turvar a realidade. 
Virou quase um mantra jornalístico.

“A greve é um direito 
assegurado pela Constituição ao 
trabalhador brasileiro, mas…” não 
deveria prejudicar a população 
que necessita dos serviços da 
categoria, não deveria impedir 
o direito de ir e vir da população 
(muito comum quando ocorre 
no transporte coletivo); é justa, 
“mas” os alunos são os maiores 
prejudicados (e a culpa cai no colo 
do professor e nunca do prefeito, 
governador ou presidente). “Mas” 
a crise na Europa preocupa e não 
é hora de o governo brasileiro 
conceder reajuste de salário aos 
servidores. Esta a desculpa mais 
recente. Como se conclui, a greve 
é um direito do trabalhador, “mas” 
só poderá ser exercida se não 
ocasionar problema para ninguém, 
seja o empresário, seja o governo, 
seja o povo.

Mas a greve é um instrumento 
de pressão justamente pelos 
possíveis danos (financeiros) 
ou transtornos (à população e 
aos usuários dos serviços em 
questão) que é capaz de provocar. 
Infelizmente. Toda a tensão gerada, 
numa sociedade democrática e 
cidadã, deveria resultar em poder 
de pressão sobre os empregadores 
– privados ou públicos –, para que 
buscassem, o mais rápido possível, 
um acordo justo com os grevistas. 
“Mas”, com a ajuda determinante 
da mídia nacional, não é assim que 

ocorre. O ônus recai somente sobre 
o grevista.

A greve dos professores é 
justa, “mas” os governos e os 
municípios não têm como arcar 
com as despesas. A simples 
declaração de um presidente da 
República, de um governador ou 
de um prefeito é prova cabal dessa 
impossibilidade. Nenhum repórter 
se interessa em vasculhar os gastos 
do poder público, para conferir se 
existe mesmo essa impossibilidade.

Nenhum repórter parece 
se escandalizar quando o STJ 
determina que os servidores 
da Anvisa e do Ministério da 
Agricultura devem manter 70% 
do seu pessoal trabalhando. Mais 
um pouco e a Justiça brasileira há 
de determinar que, sim, podem 
fazer greve, “mas” que continuem 
trabalhando…

Ninguém discute que a 
própria lei de greve da iniciativa 
privada – depois estendida para o 
serviço público, por falta de uma 
regulamentação específica – prevê 
apenas 30% dos trabalhadores 
atuando em serviços essenciais. 
Esta ilegalidade flagrante não 
interessa à mídia discutir. Como 
também não interessa abordar 
a inconstitucionalidade de 
transferir atividades exclusivas do 
funcionalismo público federal para 
estados e municípios, como se 
fosse possível, de uma hora para 
outra, substituir profissionais com 
conhecimentos muito específicos 
sobre atividades em portos, 
aeroportos e fronteiras, sem pôr 
em risco a própria segurança da 
população.

Cabe aos trabalhadores lutar, 
sempre, para manter os direitos 
conquistados, entre eles, o poder 
de compra do salário, sob pena 
de vê-lo diminuir gradativamente, 
aumentando na outra ponta o 
“lucro” do empregador, seja ele 

governo ou iniciativa privada. No 
caso dos governos, dinheiro que 
geralmente é transferido, em boa 
parte, para a iniciativa privada, 
sob as mais variadas formas 
de concessões (empréstimos 
subsidiados, isenções fiscais etc.). 
Não precisa ser nenhum gênio em 
economia ou história para saber 

qual é o lado mais fraco nessa 
disputa e o quanto é legítimo 
lutar para mudar essa correlação 
de forças. E é exatamente nessa 
hora crucial que boa parte dos 
jornalistas, sobretudo colunistas e 
comentaristas, não têm dúvida em 
ficar do lado do mais forte.

Basta sacar do bolso um “mas” 
e não contextualizar informações 
que seriam fundamentais para 
saber se determinado pleito pode 
ou não ser atendido. Geralmente, 
é um festival de clichês, afirmações 
não comprovadas, que vão se 
legitimando e influenciando a 
opinião pública pela simples 
repetição. Não importa que o 
número de servidores públicos 
federais se mantenha praticamente 
o mesmo há 20 anos, a mídia 
sempre vai alertar para o aumento 
dos gastos públicos, como se 
não houvesse nenhuma relação 
entre número de servidores, 
salários, órgãos bem equipados 
e a qualidade no atendimento à 
população.

A forma mais comum de 
falsear a realidade é trabalhar 
com números absolutos. No 
caso recente da greve do serviço 
público federal, para citar um 
exemplo, diz o governo que, se 
fosse atender a tudo o que pedem 
os servidores, iria onerar o caixa 
do governo em cerca de R$ 92 
bilhões. Números atirados a esmo, 
sem contextualizações, sempre 
parecem eloquentes e induzem 
à conclusão da impossibilidade 
de estender o benefício aos 
trabalhadores.

No entanto, esses mesmos 
jornalistas, colunistas, 
comentaristas não ousam 
perguntar para onde vai o dinheiro 
que o país produz, com o suor de 
todos os trabalhadores. Por que o 
governo abriu mão, desde 2008, de 

R$ 26 bilhões em impostos para a 
indústria automotiva? Que, por sua 
vez, enviou quase R$ 15 bilhões 
ao exterior, na forma de lucros e 
dividendos?

O “fator previdenciário” 
retirou mais de R$ 21 bilhões dos 
trabalhadores. Quem mais se 
beneficia, há séculos, é justamente 
a elite econômica e a classe política 
do país, que atuam em parceria. 
Se isso não fosse verdade, o Brasil 
não seria um dos países com a pior 
distribuição de renda do planeta.

Valores nominais, insisto, 
não explicam muita coisa. É 
preciso sempre comparar. Ao 
contrário do que diz a mídia, os 
gastos do governo federal com 
os servidores, em 2000, eram de 
4,8% do Produto Interno Bruto 
(PIB). Doze anos depois, é menor 
ainda. A projeção é que feche o 
ano de 2012 em 4,15%. O país 
tem hoje praticamente o mesmo 
número de servidores do início do 
governo FHC, e a população que 
demanda por serviços cresceu. E 
há um agravante: quase 50% deve 
se aposentar nos próximos dez 
anos. Como manter serviços de 
qualidade com órgãos sucateados 
e sem profissionais treinados e 
motivados para o exercício da 
função? Se isso vale para a iniciativa 
privada, deve valer também para a 
administração pública.

Somente em isenção fiscal, nos 
últimos dois anos, o país concedeu 
mais de R$ 150 bilhões a pouco 
mais de uma dúzia de ramos 
industriais. E o cofre continua 
aberto, pois, nas palavras do 
próprio ministro da Fazenda Guido 
Mantega, “qualquer setor que 
estiver interessado na desoneração 
da folha, representado por sua 
entidade, deve entrar em contato 
conosco” (Agência Brasil).

Tudo em nome de boas causas: 
a manutenção de empregos e 
o aumento da competitividade 
industrial. Sobre lucros que tornam 
o Brasil um dos campeões da 
desigualdade na distribuição 
de renda, nenhuma linha, 
nenhuma palavra. Porque por 
trás do discurso das “dificuldades” 
sempre está a transferência de 

renda dos trabalhadores para os 
empregadores.

O mito de que se gasta demais 
com os servidores públicos federais 
também não resiste à observação 
correta dos números. Quaisquer 
que sejam os valores apresentados 
por quem tenta defender a tese de 
que o gasto é excessivo – diferente 
de se é bem aplicado, porque esta 
seria uma boa discussão –, não dá 
para se contrapor a uma evidência: 
a Receita Corrente Líquida, ou 
seja, o que o governo arrecada em 
impostos, comparado com o que 
o governo paga ao funcionalismo 
público federal, diminuiu de 
56,2% em 1995 para 32,1% em 
2011, conforme registra o Boletim 
Estatístico de Pessoal do Ministério 
do Planejamento.

A mídia, que bate forte na greve 
do funcionalismo público federal 
– como é de praxe em greves de 
quaisquer trabalhadores –, não 
demonstra nenhum interesse em 
trazer para a opinião pública do 
país o tema que é central para 
esclarecer um “rombo” nas finanças 
da União, que enriquece um grupo 
muito pequeno de investidores 
e amplia a desigualdade no país: 
a dívida pública, superior a R$ 2,1 
bilhões por dia!

Em 2011 foram destinados R$ 
708 bilhões para a dívida pública 
que, aliás, nunca foi auditada, 
apesar de vários indícios de 
ilegalidades e ilegitimidades desde 
os anos 70, conforme denuncia 
Maria Lúcia Fattorelli, da Auditoria 
Cidadã da Dívida.

Para concluir: no Brasil, a greve 
é um direito do trabalhador, “mas” 
só pode ser exercida se não vier a 
causar nenhum tipo de prejuízo 
ou problema a quem quer que 
seja. E tem sido cada vez mais 
regulamentada – favoravelmente 
ao capital – pelo Judiciário. Uma 
espécie de ditadura da democracia, 
com jurisprudência legal. Não é 
sem razão que, historicamente, 
quando a justiça não mereceu 
este nome, grandes avanços 
sociais foram feitos, inicialmente, à 
margem da legalidade.r

Opinião

Mas, alguns jornalistas
Por Celso Vicenzi, Jornalista, 

assessor do Sintrafesc
Artigo publicado originalmente no 

blog viomundo.com.br
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Por dentro

10º Congresso

Em defesa dos direitos dos trabalhadores: contra as reformas e 
privatizações do Governo Dilma

A cada três anos o SINTSEF/
CE realiza  um Congresso 
com sua base. Esta é uma 
determinação de seu estatuto 
que explica, no capítulo 
V, artigo 12, a natureza do 
encontro: " O Congresso é 
uma instância deliberativa 
e soberana do SINTSEF/
CE sendo constituída pelos 
delegados eleitos, dentre os 
filiados, em assembléia nos 
locais de trabalho, exceto os 
aposentados e pensionistas 
que serão eleitos em 
assembléia específica".

Assim fica claro perceber a 
importância deste evento para 
a base do nosso sindicato.

O Congresso é, antes 
de tudo, um espaço de 
reflexão e debate. Nos dias 
destinados a ele, os delegados 
- legítimos representantes da 
base, eleitos por seus pares 
em assembleias - devem 
dedicar-se a compreender 
os temas ali apresentados de 
maneira que possam levar 
aos que o elegeram uma 
visão da realidade vivida pelo 
movimento sindical, pelos 
trabalhadores brasileiros, pelo 
país de uma maneira geral.

O 10º Congresso, que 
acontece entre os dias 28 e 
31 de agosto, traz em seu 
tema uma discussão bastante 
atual. Aliás, quando o tema 

foi elaborado, ainda no início 
do ano, não se imaginava que 
cairia tão bem ao momento 
vivido pelos servidores 
públicos. Em meio a uma 
greve que já dura mais de 
dois meses e começa a ser 
atacada pela opinião pública, 
a partir do tratamento dado 
pelo governo aos servidores, 
é mais que pertinente discutir 
as necessidades de defesa dos 
trabalhadores e os caminhos 
que devem ser seguidos para 
isso.

Além disso, se afirmar contra 
as reformas e privatizações 
de um governo que massacra 
o público em detrimento do 
privado é o primeiro passo 

na defesa pretendida e citada 
anteriormente.

Enfim, o 10º Congresso 
pretende ser para seus 
delegados um momento de 
renovação de forças através 
da informação. Por isso, um 
dia inteiro foi destinado à 
explanação de ideias dentro da 
grande temática do encontro e 
dos subtemas estabelecidos no 
estatuto.

Além das palestras o 10º 
Congresso preocupou-se 
em ampliar o tempo para a 
discussão da base, tanto das 
teses apresentadas, quanto 
da plenária. Cada um destes 
importantes momentos 

foram contemplados com 
um dia inteiro. Assim, os 
grupos tem um dia todo para 
discutir as teses e realizar suas 
considerações às mesmas 
e, no dia seguinte, após a 
sistematização feita no período 
da noite por uma equipe de 
comunicação, as resoluções 
são apresentadas e votadas em 
uma plenária que começa de 
manhã e só termina quando 
tudo tiver sido contemplado.

O 10º Congresso recebe  
cerca de 500 delegados, eleitos 
em 173 assembleias, nos 
diversos locais de trabalho e 
regiões do estado.

Análise de Conjuntura Nacional e 
Internacional: A crise mundial e o reflexo 

político-econômico no Brasil 

Aécio Alves Oliveira 

Possui graduação em Ciências 
Econômicas pela Universidade 
Federal do Ceará (1969), Mestrado 
em Economia pela Universidade 
Federal do Ceará (1975) e Doutorado 
em Sociologia pela Universidade 
Federal do Ceará (2006). Atualmente é 
professor associado 3 da Universidade 
Federal do Ceará. Tem preferência 
na área de Economia em Estado e 
Economia, atuando principalmente 
nos seguintes temas: mundo do 
trabalho, economia ecológica, 
economia solidária, reestruturação 
produtiva, macroeconomia e 
financeirização da economia.

José Ricardo Basílio da Silva 

Coordenador do Nacional do 
Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra (MST).O MST é um movimento 
social camponês, autônomo, fundado 
oficialmente em 1983, que luta pela 
terra, pela Reforma Agrária e pelas 
transformações sociais necessárias 
para o Brasil. Desde a sua fundação, 
o Movimento Sem Terra se organiza 
em torno de três objetivos principais: 
Lutar pela terra; Lutar por Reforma 
Agrária; Lutar por uma sociedade mais 
justa e fraterna.

Leidiano Farias 

Militante do Movimento Consulta 
Popular no estado do Ceará. O 
movimento, iniciado em 1997, 
tem como proposta principal a 
contribuição na construção de um 
'Projeto Popular para o Brasil'. Os 
militantes defendem que o povo 
brasileiro, deve construir um projeto 
que organize o uso de sua capacidade 

criativa e produtiva, tendo em vista 
atingir um futuro desejado. Segundo 
eles, o Projeto Popular é a força social 
organizada do povo brasileiro lutando 
para executar seu programa político 
de mudanças estruturais na sociedade.

Balanço da Organização e da Luta dos 
Trabalhadores : Balanço do movimento dos 

servidores públicos diante da crise

Sérgio Ronaldo

Secretário de Imprensa e 
Comunicação da Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Público 
Federal (Condsef). É servidor da 
FUNASA e exerce pela 3ª vez mandato 
na direção executiva da Condsef. 
Natural de Pernambuco, Sérgio está 
desde 93 no movimento sindical, 
tendo suas raízes no SINDSEP-PE. 

Jorge Luis de Oliveira

Graduado com licenciatura em 
Filosofia pela Faculdade de Filosofia 
de Fortaleza (1987), Especialista 
em Metodologia da Pesquisa em 
Educação (1992), Mestre em Filosofia 
pela Universidade Federal do Ceará 
(2004). Doutor em Educação Brasileira 
pela Faculdade de Educação da UFC 
(2012). Tem experiência na área de 
Filosofia e no campo sindical como 
Formador Político. Autor do Livro 
"Alienação, Trabalho e Emancipação 
Humana em Marx", Fortaleza, EDUFC, 
2007, 291p e Organizador do Livro 
"Marxismo, Educação e Luta de 
Classes, EDUECE, 2008, 176p e co-
autor do livro "Filosofia em Onze Atos", 
Fortaleza, Editora Caminhar, 2011.

Eudes Baima 

Possui mestrado em Educação 
Brasileira (1996) e doutorado em 
Educação Brasileira (2010), ambos 
cursados na Universidade Federal 

do Ceará (UFC). Atualmente é 
professor adjunto da Universidade 
Estadual do Ceará. Tem experiência 
na área de Educação, com ênfase em 
Política educacional, planejamento e 
gestão, atuando principalmente nos 
seguintes temas: política educacional, 
planejamento, gestão, história da 
educação e filosofia da educação. 
Atua nos grupos de pesquisa 
Educação, Cultura Escolar e Sociedade 
(EDUCAS), ligado ao Centro de 
Educação (CED) da UECE e no Centro 
de Estudos do Trabalho e Ontologia 
do Ser Social (CETROS), ligado ao 
Centro de Estudos Sociais Aplicados 
(CESA) da UECE.

Francisco Wil e Silva Pereira 

Vice presidente da Central 
Única dos Trabalhadores no Ceará 
(CUT-CE). Desde 1997, Francisco 
Wil é metalúrgico. Além de ocupar 
cargo na executiva da CUT-CE é 
também integrante da executiva 
da Confederação Nacional dos 
Metalúrgicos (CNM/ CUT), que 
recebeu essa denominação em 1992. 
Até então, a CNM/ CUT funcionava 
como Departamento Nacional dos(as) 
Metalúrgicos(as) da CUT.

Estratégias políticas do SINTSEF/CE: O 
processo histórico do desmonte do serviço 

público e o papel dos servidores

Adelaide Gonçalves

Doutorado em História pela 
Universidade Federal de Santa 
Catarina (2000). Pós-Doutorado no 
Instituto de História e Teoria das 
Idéias, da Universidade de Coimbra. 
Ocupou o cargo de Diretora 
Pedagógica da Escola Judicial do 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
7ª REGIÃO . É professora Associado 
da Universidade Federal do Ceará. 
Coordena o Núcleo de Trabalho do 

Memorial da UFC. Professora da Escola 
Nacional Florestan Fernandes do 
MST-Brasil, Tem experiência na área 
de Teoria da História, História do Brasil 
e História de Portugal. Para a História 
do Brasil e Portugal, com ênfase 
na República e História das Ideias, 
atuando principalmente nos seguintes 
temas: anarquismo, mundos do 
trabalho, memória, imprensa operária, 
historia do livro, práticas de leitura, 
imigrantes, bibliotecas, revistas.

Marcelo Lettieri Siqueira
É Auditor-Fiscal da Receita 

Federal do Brasil desde 15 de julho 
de 1999. Graduado em Engenharia 
Mecânica-Aeronáutica pelo Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica – ITA 
(1994), com Mestrado (2002) e 
Doutorado (2004) em Economia pela 
Universidade Federal de Pernambuco 
– UFPE;  é professor colaborador e 
pesquisador da Universidade Federal 
do Ceará (UFC) e Prof. Convidado 
do FGV/Management da Fundação 
Getúlio Vargas - FGV. É pesquisador do 
CNPq na área de Economia, atuando 
principalmente nas seguintes áreas: 
política e administração tributárias, 
evasão fiscal, crescimento econômico, 
pobreza e desigualdade de renda 
e desenvolvimento de modelos 
econométricos de análise econômica.

 Vito Giannotti 
Filho de italianos Vito Giannotti 

chegou a São Paulo em 1964, 
trabalhou como metalúrgico, cursou 
sociologia durante um ano, parou 
para fazer política e nunca mais 
voltou. Giannotti atuou intensamente 
no movimento sindical no início 
dos anos 1990. Juntamente com 
jornalistas e professores fundou o 
Núcleo Piratininga de Comunicação 
(NPC), entidade que realiza cursos 
para dirigentes sindicais e jornalistas 
sobre comunicação sindical e popular. 
É autor de mais de 20 livros.

Te m a s  e  p a l e s t r a n t e s
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Especial greve

Entenda a paralisação

No início de junho, após 
a realização de marchas 
nacionais, de diversos atos 
e manifestações nos mais 
variados órgãos do país e 
da entrega de documento 
ao governo com a pauta da 
campanha salarial unificada 
dos servidores públicos 
federais, as entidades que 
representam os servidores 
decidiram apresentar 
indicativos de greve geral. 
Em uma plenária realizada 
no dia 5 de junho, as 31 
entidades nacionais que 
compõem o fórum nacional 
das entidades em defesa 
dos servidores e serviços 
públicos aprovaram a 
greve geral. Na ocasião, os 
professores universitários, 

de 50 instituições públicas, 
já estavam paralisados e, na 
plenária foi votada a adesão 
das demais categorias em 
três datas: em 11 de junho 
as bases da Fasubra e 
Assibge, dia 13 os servidores 
da Fenajufe e também do 
Sinasefe e no dia 18 de junho 
os servidores da base da 
Condsef. Assim, até o final 
de junho a greve tornou-se 
realidade no serviço público 
federal.

Atualmente a realidade 
nacional engloba cerca de 
30 categorias em todos 
os estados brasileiros e no 
Distrito Federal. Sendo esta 
greve provavelmente a maior 
das duas últimas décadas.

O governo tem usado 

das mais diversas estratégias 
para enfraquecer e cansar 
o movimento, numa 
clara demonstração da 
pouca importância que 
dá ao servidor público e à 
população, que precisa dos 
serviços paralisados. Desde 
a publicação de decreto 
orientando a substituição 
de servidores em greve, até 
a determinação de corte 
de ponto, passando pela 
falta de negociação e por 
propostas imorais, Dilma vai 
massacrando a categoria 
e se afirmando com uma 
presidenta ditadora e 
praticante da mesma política 
neoliberal que dizia ser 
contra, em um passado não 
tão distante.

Ceará - No Ceará a 
greve foi aprovada em uma 
assembleia ocorrida no dia 
26 de junho. Cumpridos 
os prazos legais de 
comunicação, a paralisação 
começou de fato no início de 
julho. Servidores do Incra e 
Ministério da Saúde iniciaram 
o movimento, que já contava 
com os professores da 
Univesidade Federal do 
Ceará (UFC) e Universidade 
da Integração Internacional 
da Lusofonia Afro-Brasileira. 
(Unilab) e do Instituto 
Federal do Ceará (IFCE). 
Logo aderiram os servidores 
administrativos e grande 
parte dos alunos.

Aos poucos servidores 
de outros órgãos foram 

aderindo. Hoje estão 
paralisados no Ceará 
além das categorias já 
citadas, servidores das 
agências reguladoras 
e DNPM, servidores de 
campo do Ministério da 
Saúde no interior (Baturité, 
Capistrano, Mulungu, 
Redenção, Canindé, Quixadá 
e Quixeramobim, Iguatu, 
Sobral, Camocim e Crateús) 
e alguns trabalhadores de 
outros órgãos.

Desde o início do 
movimento diversas 
atividades foram realizadas, 
com ampla adesão e 
sucesso. Além das categorias 
em greve, alguns órgãos 
organizaram paralisações de 
24h, como o IPHAN.

Com cerca de 30 setores paralisados em todo o país, a greve do serviço 
público federal ultrapassa dois meses e já é a maior dos últimos 20 anos

Números da greve

17 de maio foi o início da 
paralisação nas universidades 

federais

18 de junho foi a data de 
adesão dos servidores da base 

da Condsef

De acordo com a Condsef 
mais de 300 mil servidores 
paralisaram suas atividades

15,8%, fracionado até 
2015, foi a proposta do 
governo, rejeitada pelos 

servidores

3 grandes passeatas foram 
realizadas pelos servidores nas 
ruas de Fortaleza, todas com 
pelo menos 3000 pessoas

Os servidores amargam uma 
perda salarial de 23% desde 

2008

O reajuste divulgado pelo 
Governo no início de agosto 
disse respeito a campanha 

salarial de 2011

500kg de alimentos oriundos 
da agricultura familiar foram 
distribuídos pelos servidores do 

Incra na Praça do Ferreira

Atividades do movimento de greve no Ceará

Passeata e ato no dia 11 de julho - O serviço público vai à praça
Paralisação de 24h no iphan/ce

Ato na sede da srte (ex-drt)

Em11 de julho houve um dia nacional de luta organizado 
pelos servidores em greve. Em Fortaleza, dezenas de 
servidores federais marcharam pelas ruas do centro 
da cidade como maneira de envolver a população no 
movimento paredista.

A atividade foi denominada "o serviço público vai à 
praça". Na ocasião, servidores de diversos órgãos passaram 
informações à população sobre as atividades desenvolvidas 
por eles no âmbito do serviço público federal, como por 
exemplo, as ações de combate à dengue.

No dia18 de julho, aconteceu um ato unificado dos servidores 
federais na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
(SRTE - ExDRT) e uma paralisação de 24h no Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN/CE)

Na SRTE a manifestação recebeu apoio de várias categorias, 
como metalúrgicos, caminhoneiros, trabalhadores das confeccções 
femininas, dentre outras. Também estiveram presentes 
representantes das centrais sindicais e candidatos à prefeitura de 
Fortaleza. Uma peça teatral descontraiu o momento e, ao mesmo 
tempo, reforçou a necessidade da união dos trabalhadores.

No IPHAN o encontro foi marcado, mais uma vez, pela 
irreverência artística. Os servidores reuniram-se na entrada do 
órgão e com tintas, pincéis e telas, reproduziram obras de arte 
em um protesto cheio de beleza para lembrar a importância do 
investimento em cultura e preservação.

www.sintsefceara.org.br04 Jornal do SINTSEF - Ano XXIII  Edição 256 - Julho e Agosto 2012



 Especial greve

Passeata e ato nos dias 31 de julho e 9 de agosto

Agências reguladoras

Manifestações do Incra e MDA: Distribuição de alimentos e prédio fechado

Os servidores das Agências Reguladoras e 
DNPM pararam no Ceará no dia 16 de julho. 
Desde então, praticamente todos os dias os 
servidores realizam manifestações em algum 
dos espaços de atuação das agências. Nas 
imagens abaixo mobilização no prédio da 

Anatel, no Porto do Mucuripe e no Aeroporto 
Pinto Martins.

Em mobilização constante, os servidores, 
além de participar dos atos unificados dos 
federais, realizaram diversas manifestações 
nos últimos dias.

Os servidores do Incra e Ministério do Desenvolvimento 
Agrário foram exemplo de mobilização nesta greve. Dois 
momentos importantes foram destaque. No dia 25 de julho, 
em um ato com amplitude nacional, os trabalhadores, com o 
apoio do Movimento Sem Terra, distribuiram mudas de planta 
e 500 kg de alimentos oriundos da agricultura familiar na 
Praça do Ferreira. No dia 7 de agosto os servidores fecharam 
o prédio da superintendência não permitindo o acesso de 
ninguém. Novamente a atividade foi organizada em todo o 
país.

Servidores do Núcleo do Ministério da Saúde: atos, julgamento, lavagem das 
escadarias e até ocupação contra corte de ponto

Outro grupo incansável de servidores foi o do Núcleo 
do Ministério da Saúde. Ali, desde que iniciou-se a greve as 
manifestações acontecem quase que diariamente. Além dos 
atos e assembleias do dia-a-dia os servidores realizaram um 
julgamento dos acusados do mensalão, lavaram as escadarias 
do prédio e, mais recentemente, ocuparam as salas do 9º 
andar do prédio para impedir que fossem enviados a Brasilia 
os nomes dos servidores em greve com o objetivo de corte de 
ponto.

O Núcleo do Ministério da Saúde tem sido uma espécie de 
ponto de encontro da greve reunindo servidores do Ministério 
da Saúde de outros locais de trabalho e também trabalhadores 
de outros órgãos, como Funasa, Ministério da Fazenda etc.

Duas grandes passeatas aconteceram nos 
dias 31 de julho e 9 de agosto. A primeira 
teve concentração no prédio da Reitoria 
da UFC, percorreu as ruas do centro de 
Fortaleza, tendo sua culminância com ato na 
Praça do Ferreira. A segunda fez o percurso 
pelas ruas da aldeota. A concentração foi no 

prédio da Funasa e o ato de fechamento no 
prédio do Ministério da Fazenda. Ambas as 
marchas reuniram cerca de três mil pessoas, 
dentre servidores, estudantes e apoiadores. 
A unidade da luta esteve expressa em todas 
as atividades da greve, garantindo a força do 
movimento.

Confira mais imagens e as notícias da greve no site www.sintsefceara.org.br e facebook - envie um email para avozdosintsef@gmail.com e receba o boletim diário com informações da entidade
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Discussão teórica

Artigo

SINDICATO: qual é o seu papel histórico?
É sabido que a partir 

da década de 1990, com o 
advento do neoliberalismo, o 
movimento sindical sofre um 
duro golpe, ou seja, uma nova 
ofensiva do Capital contra o 
Trabalho. Isto se resume em: 
reestruturação produtiva (com 
novas tecnologias causando 
desemprego estrutural), 
flexibilização nas leis trabalhistas 
e na jornada de trabalho, 
terceirização, redução de salário 
para manutenção do emprego, 
dessindicalização etc. Tais fatos 
provocaram o enfraquecimento 
da luta sindical, a debilidade na 
solidariedade entre trabalhadores e a 
fragmentação e pulverização da classe 
como um todo. A capacidade de 
reação do movimento sindical 
face à crise estrutural do capital 
foi (e ainda é) limitada, tímida, 
sobretudo, porque a maioria das 
lideranças não tinha (ou tem), a 
meu ver, uma formação teórica 
marxista para compreender 
a crise do capitalismo desde 
1973. O marxismo como ciência, 
método e/ou doutrina política 
é um guia teórico-prático para a 
ação política dos trabalhadores. 

Se no final dos anos de 1970 
e começo dos anos de 1980, 
parte do movimento sindical 
brasileiro saiu do peleguismo 
praticado pela CGT, fundando a 
CUT como nova proposta de um 
sindicalismo combativo, classista 
e anticapitalista, no início dos 
anos de 1990, o movimento 
sindical tomou o rumo de 
um sindicalismo negociativo, 
participacionista e propositivo, 
ou seja, transformou-se num 
sindicalismo concertacionista 
que fazia pactos de cooperação 
“forçada” com o patronato. Era a 
forma de estabelecer um novo 
pacto de cooperação com o 
capital, visando o “melhorismo” 
para os trabalhadores; pacto 
este que prima pela viabilização 
de conquistas trabalhistas 
que beneficiam apenas um 

setor mais bem organizado do 
sindicalismo em detrimento 
da maioria. Assim sendo, o 
movimento sindical brasileiro 
em geral pautou-se por ser 
um movimento puramente 
institucional, deixando de 
ser um movimento social de 
crítica e combate ao capital, 
isto é, enquanto movimento 
anticapitalista que tinha 
como horizonte de luta maior 
a emancipação humana, o 
socialismo. 

Várias são as razões dessa 
mudança de rota do movimento 
sindical de esquerda brasileiro 
e/ou de seu enfraquecimento. 
Alguns estudiosos apontam 
fatores de caráter estrutural 
(desemprego tecnológico, 
dessindicalização, crise 
econômica, globalização etc.), 
de caráter político (fim do 
socialismo real ou das utopias 
e modificações no campo do 
jogo político-partidário, das 
leis trabalhistas, das estruturas 
sindicais, das modalidades de 
negociação e das relações entre 
sindicatos, empresas e governos) 
e de caráter institucional 
(burocracismo e pragmatismo 
sindical, crise de lideranças). 
Tais fatores contribuíram para 
a crise do movimento sindical 
no mundo. Mas a maior crise do 
movimento sindical é, a meu ver, uma 
crise de identidade ideológica, ou 
seja, de ser ou não ser socialista. 
Na verdade, o sindicalismo optou 
pela lógica da negociação no lugar 
da lógica do conflito, a saber, 
primeiro se negocia, depois se faz a 
greve, quando, de fato, uma greve 
anterior à negociação, fortalece os 
dirigentes sindicais nesse processo 
de diálogo. Noutras palavras, o 
sindicalismo pratica o conflito de 
menor intensidade, tornando-se um 
sindicalismo “dócil”.

A partir dessa exposição, 
algumas questões se colocam: 
Que movimento sindical queremos? 
Qual é o papel ou a tarefa do 

sindicato? Apenas negociar? Ou 
desenvolver uma consciência de classe 
anticapitalista que vislumbre uma 
sociedade para além da exploração 
do capitalismo? O movimento sindical 
se esgotou como luta econômica e 
política contra a cupidez patronal? 
Ou apenas um modelo de sindicalismo, 
o corporativo oficial de Estado da 
Era Vargas, é que se exauriu? Ou 
melhor dizendo, o sindicalismo de 
viés neocorporativo, negociativo 
e propositivo neutralizou a luta 
combativa e classista? Tais perguntas 
nos levam a revisitar os clássicos do 
movimento sindical. Vejamos então 
a seguir. 

Para Marx, a União Sindical 
tem um duplo objetivo: 1) o de 
resistência, que é manutenção 
do salário, e 2) o de manter 
a associação (a união) dos 
trabalhadores que, numa 
batalha futura, adquire caráter 
político. A luta de classes, para 
Marx, é uma luta política. Para 
Engels, se o sindicato busca 
eliminar e/ou controlar a 
competição entre trabalhadores 
e estabelecer contratos que os 
tirem da condição de escravos 
assalariados, então a atividade 
sindical não é apenas legítima, 
mas necessária. Para Marx 
e Engels, os sindicatos são 
centros de organização da 
classe trabalhadora, agências de 
formação da consciência política 
de classe para abolir o sistema 
da exploração. O objetivo 
fundamental do sindicato é, 
portanto, combater a desunião, 
causada pela concorrência 
entre trabalhadores, pois o seu 
poder social é a sua união que o 
patronato visa sempre quebrar.

Para Rosa Luxemburgo, os 
sindicatos buscam influenciar 
na regulação dos salários, ou 
seja, tentam vender a força 
de trabalho pelo melhor 
preço conjuntural possível 
do mercado, pois a luta pelo 
aumento e não desvalorização 
do salário e pela redução do 

tempo de trabalho está sempre 
subordinada à conjuntura do 
capital, ao jogo do mercado. 
Portanto, para ela, mesmo que 
os sindicatos se proponham a 
melhorar as condições de vida 
do trabalhador, com aumento 
de salários ou redução da 
jornada de trabalho, isso com 
o tempo cessa, devido às crises 
periódicas do capitalismo. 
Para Lênin, a luta econômica 
e política dos sindicatos 
são bases fundamentais do 
processo pré-revolucionário. 
Logo, segundo Lênin, é preciso 
combater o abaixamento 
teórico dos trabalhadores, pois 
sem teoria revolucionária, não 
há consciência revolucionária, 
sem consciência revolucionária, 
não há ação revolucionária, e 
sem ação revolucionária, não 
há revolução social ou nova 
evolução social. Para ele, explicar 
a natureza capitalista das 
crises, mostrar as necessidades 
da transformação social e 
fornecer as ideias para o maior 
conjunto dos trabalhadores são 
tarefas do movimento sindical, 
sobretudo, de suas lideranças. 
Daí Lênin pleitear o papel dos 
intelectuais para intervir na luta 
sindical de caráter espontâneo, 
oriundo da luta puramente 
economicista-salarial. Fundir 
luta econômica com luta 
política é, para Lênin, tarefa dos 
sindicatos que são instrumentos 
pedagógicos para combater o 
antagonismo de classes sociais, 
o capitalismo. Por fim, Trotsky 
– que entende os sindicatos 
como organismos fundamentais 
para os trabalhadores na sua 
luta pelas reivindicações parciais 
e transitórias – alerta que não 
podemos fazer dos sindicatos 
um fetiche das organizações, 
pois os sindicatos educam até 
certo limite, precisando de 
grupos mais avançados para 
sistematizar a luta. Por isso, para 
Trotsky, os sindicatos têm duas 

possibilidades: uma é manobrar, 
retroceder, fechar os olhos e 
capitular com os patrões para 
que não se zanguem e não 
provoquem neles reação; outra 
é compreender o caráter severo 
da crise social e encabeçar 
uma ofensiva das massas. Diz-
nos ele, enfim, que se a tarefa 
da burguesia é enfraquecer 
os sindicatos, então a tarefa 
dos sindicatos é agudizar (e 
esclarecer) as contradições 
sociais e acelerar a luta contra o 
capital.  

Para finalizar, o movimento 
sindical precisa hoje revolucionar o 
processo de conscientização da classe 
trabalhadora e para isso precisa sair de 
um movimento mais institucionalizado 
e se tornar novamente um movimento 
social de crítica e denuncia da 
sociabilidade capitalista enquanto 
sistema que nega o humano no Homem. 
Na verdade, o movimento 
sindical deixou de ser um 
movimento antissistêmico para 
ser pilar do sistema capitalista, 
formando trabalhadores 
colaboradores com o capital 
e não sujeitos antagônicos 
a este. Houve, de fato, um 
rebaixamento teórico da classe 
trabalhadora, no sentido de que 
o trabalhador não compreende 
a fundo a crise sistêmica/
estrutural do capitalismo e os 
limites da sua luta sindical nesta 
crise, justamente porque não 
se faz essa discussão nas bases 
sindicais, tomando a teoria de 
Marx como ferramenta crítica-
ideológica do sistema. Marx já 
nos alertava nos anos de 1860 
que a falha dos sindicatos é que 
usam pouco inteligentemente 
sua força, pois se limitam a uma 
luta corporativa contra a ofensiva 
do capital, sendo deficientes 
por não compreenderem que 
poderiam se transformar em 
alavancas para a emancipação 
final da classe trabalhadora, 
lutando para abolir o sistema que 
os oprime.

Jorge Luís de Oliveira – Delegado Sindical de Base do SINTSEF-CE - 
Filósofo e Doutor em Educação - E-mail: jorluzfil@gmail.com

Voz da base

Desabafo de um trabalhador
A atual presidenta da 

república Federativa do Brasil, 
que diz já ter sido vitima da 
ditadura militar de 1964, 
quando foi torturada também 
por defender seus direitos 
trabalhistas, hoje na qualidade de 
chefe da nação, ignora a classe 
trabalhadora e nos tortura. A 
torturada vira torturadora quando 
ignora a classe trabalhadora 
e ameaça cortar o ponto dos 
servidores, porque fazemos 
greve para cobrar os nossos 
direitos que hoje mais uma vez 
são negados, inclusive por ela 
própria. Como se não bastasse 
ainda ameaça trabalhadores e 
trabalhadoras que lutam em prol 
de melhores dias, não só para 
nós, mas para a nova geração 
que precisa e merece crescer, 
estudar, trabalhar e viver como 

verdadeiros cidadãos e cidadãs 
brasileiros.

É a classe trabalhadora 
que engrandece e enriquece 
este imenso Brasil, no entanto, 
se não vivemos em um país 
melhor e mais rico a culpa não 
é nossa e sim dos três poderes, 
executivo, legislativo e judiciário 
que não cumprem com suas 
obrigações. O que se vê são 
fraudes, roubo criminalidade e 
impunidade, inclusive na política 
brasileira, onde existe um grande 
número de políticos corruptos 
e descarados ganhando 
um gordo salário e curtindo 
mordomia através do trabalho, 
suor e sofrimento da classe 
trabalhadora deste país. Ainda 
acham pouco e vivem a roubar, 
não só o dinheiro, mas também 

a confiança e a consciência desta 
nação tão sofrida. Quando a 
população se une para cobrar 
seus direitos ainda somos 
ameaçados e atacados por uma 
corja de corruptos que deviam 
tomar uma pitada de vergonha e 
aprender a respeitar a nação.

E aqui eu gostaria de deixar 
uma mensagem para os 
trabalhadores de um modo geral: 
“Não vamos temer as ameaças, 
pelo contrario, vamos fortalecer 
mais e mais a nossa luta, porque 
o poder e a força não estão nos 
três poderes e muito menos nas 
mãos de corruptos e sim nas 
mãos da classe trabalhadora”.

Raimundo Alves de Araújo 
Delegado de Base de Baturité

A CUT atuou bastante
em certa época passada
vem morrendo a tradição 
está muito acomodada
pois ela esta precisando
ser mais bem fiscalizada.
Não importa se o governo
é do nosso grupo ou não
a CUT não pode é
se coligar ao patrão
caso esteja acontecendo
é desvio de função.
Num País capitalista
nenhum governo detém
o poder de dominar
todos problemas que tem
por isso o trabalhador
deve atuar muito bem.

Não caiu nada do céu
pra quem é trabalhador
nossos direitos custaram
correria sangue e dor 
quando a caça se acomoda
facilita ao predador.
A CUT não é governo
mas pela frieza é quase 
temos que rediscuti-la 
aplicando nova frase
se mudarmos a cabeça
tem sustentação da base.
A CUT deve avançar
com mais forte atuação
e nosso próximo congresso 
tem que ver essa questão 
Deus nos livre de ficar 
dizendo amém ao patrão.

A CUT tem que avançar
Literatura de cordel

Horacio Custódio - Delegado de Base do Ministério da Agricultura
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Jurídico

Ações pagas em julho e agosto de 2012 somam quase três milhões de 
reais e beneficiam 445 filiados

O departamento jurídico do 
SINTSEF/CE elaborou uma nota 
técnica sobre a não incidência 
de Imposto de renda sobre a 
Gratificação de Atividade de 
Combate e Controle de Endemias 
– GACEN. O texto na íntegra está 
disponível no site www.sintsefceara.
org.br na seção publicações, sob o 
título Gacen.

Em síntese o documento explica 
que a Gacen tem caráter diferente da 
indenização de campo, valor que era 
recebido por dia de deslocamento 
como forma de compensar os 
servidores que se afastassem do seu 
local de trabalho. A atual gratificação 
(Gacen) é fixada no valor de R$ 
590,00 (quinhentos e noventa reais) 

e paga apenas para os trabalhadores 
que, em caráter permanente, 
realizarem atividades de combate e 
controle de endemias, independente 
de estarem ou não “no campo” ou 
fora de seus locais de trabalho, como 
ocorria com a indenização.

Assim, a gratificação possui 
natureza remuneratória, isto é, 
faz parte da remuneração do 
servidor e, por isso, a incidência de 
Imposto de renda sobre a mesma 
é absolutamente normal, como o 
é em qualquer remuneração. Mais 
que isso, o Imposto de renda pago 
a partir da Gacen é legítimo e legal. 
Da mesma forma, e seguindo o 
mesmo entendimento, a Gacen 
também é passível de incidência de 

contribuição previdenciária, já que 
não se enquadra em nenhum caso 
previsto no art. 4º, §1º, da Lei nº. 
10.887/04 sobre o que não deve ter 
desconto previdenciário, como, por 
exemplo, auxílio alimentação, creche, 
férias e similares.

Além disso, a parcela referente 
a Gacen é incorporada à 
aposentadoria, o que a coloca em 
condição de ter também incidindo 
sobre o seu valor a contribuição 
social do servidor.

Com base no que foi explicado, 
o setor jurídico esclarece que não 
é recomendável que o sindicato 
ajuíze ação para dispensa de 
Imposto de renda e contribuição 
previdenciária em relação a Gacen 

pois, praticamente não há chances 
de tal ação prosperar.

O departamento informa ainda, 
que já possui ação em relação ao 
recebimento integral da Gacen na 
aposentadoria, já que atualmente 
o servidor inativo recebe apenas 
a metade do valor recebido pelos 
ativos.

Não deixe de conferir a íntegra 
da nota técnica em nosso site. 
Divulgue esta notícia a seus colegas 
de trabalho para que acabem de 
vez os boatos sobre ações sem 
fundamento.

Confie no seu sindicato. Nós 
estamos atentos na luta e na busca 
de sempre fazer justiça aos servidores 
públicos, nossos filiados.

Gacen

Incidência de Imposto de renda e contribuição previdenciária é correta

RPVS

Órgão Objeto Nº de 
Beneficiados Valor 

BASE AEREA 
GRATIFICAÇÕES
1/3 FÉRIAS
ANUÊNIO

8 64.708,26

C. ExÉRCITO 1/3 FÉRIAS 04 2.379,13 
DNOCS GRATIFICAÇÃO 1 748,22 
DNIT 28,86% 2 2.841,69 

FUNASA 1/3 DE FÉRIAS
GRATIFICAÇÃO 31 166.421,07 

GOV. DO Ex. TER. DO 
AMAPÁ GDATA 05 27.757,26 

INCRA GRATIFICAÇÃO 01 37.320,00 
INSS GRATIFICAÇÃO 02 39.379,87 
M. AGRICUlTURA 1/3 FÉRIAS 02 1.056,94 
M.COMUNICAÇÕES GRATIFICAÇÃO 1 12.156,33 

M.FAZENDA
1/3 FÉRIAS
GRATIFICAÇÃO 
28,86%

7 92.954,25 

M.PlANEJAMENTO GRATIFICAÇÃO 1 25.021,95 

M.TRABAlHO 1/3 DE FÉRIAS
GRATIFICAÇÃO  04 37.908,57 

M.TRANSPORTES GRATIFICAÇÃO
28,86% 2 34.578,83 

MINISTERIO DA SAÚDE 1/3 FÉRIAS
GRAFITICAÇÃO 22 30.250,62 

UFC 1/3 FÉRIAS 1 375,96 
TOTAl 94 575.858,95 

Órgão Objeto Nº de 
Beneficiados Valor 

ANTT 3,17% 2 14.819,50 

BASE AEREA GRATIFICAÇÕES 
SEGURIDADE INATIVOS 3 34.115,07 

CEFET
1/3 FÉRIAS
3,17% AUxÍlIO 
AlIMENTAÇÃO

22 62.273,13 

C. ExÉRCITO 1/3 FÉRIAS 
GRATIFICAÇÃO 09 67.460,30 

DEP. DE POl. ROD. FED. (PRF) 3,17% 04 28.935,86 
DNOCS SEGURIDADE INATIVOS 42 11.008,14 
DNER 3,17% 4 8.303,29 
DNIT 3,17% DNIT 20 182.025,85 

FUNASA
1/3 DE FÉRIAS 
GRATIFICAÇÃO
INDEN. DE CAMPO

32 283.058,54 

GOV.DO Ex. TER. DO AMAPÁ GRATIFICAÇÃO 01 14.850,74 
IBAMA 1/3 DE FÉRIAS 01 2.192,88 

M. AGRICUlTURA
1/3 FÉRIAS
28,86%
GRATIFICAÇÃO

13 118.835,56 

M.COMUNICAÇÕES GRATIFICAÇÃO 1 13.741,17 

M.FAZENDA
1/3 FÉRIAS
AUxIlIO AlIMENTAÇÃO 
GRATIFICAÇÃO

9 21.167,57 

M.PlANEJAMENTO 3,17% 1 5.900,53 

M.TRABAlHO 1/3 DE FÉRIAS 
GRATIFICAÇÃO 08 30.987,24 

M.TRANSPORTES 3,17
GRATIFICAÇÃO 69 557.753,40 

MINISTERIO DA SAÚDE

1/3 FÉRIAS
AUxIlIO AlIMENTAÇÃO 
GRATIFICAÇÃO
INDEN. DE CAMPO

83 816.573,14 

TOTAl 351 2.282.918,31 

Nos meses de julho (tabela a esquerda) e agosto (tabela abaixo) as 
ações pagas pelo SINTSEF/CE beneficiaram 445 filiados, pagando um 
montante de R$ 2.858.777,26 (Dois milhões oitocentos e cinquenta e 
oito mil setecentos e setenta e sete reais e vinte seis centavos).

Mais uma vez o setor jurídico afirma sua disposição de trabalhar em 
prol de nossos filiados, na luta diária pela justiça. Cada vitória é fruto de 
trabalho árduo, desde a identificação da possibilidade de ação até a 
cobrança pela celeridade do judiciário.
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Aconteceu

Greve

Desde o início da paralisação a Condsef realiza constantes atividades de 
luta e resistência a um governo que se faz de surdo

A mobilização da Condsef 
tem sido intensa desde 
o início da paralisação de 
sua base, em 18 de junho. 
Duas grandes marchas, 
dois acampamentos, além 

da organização de vários 
dias nacionais de luta (com 
articulação em todo o país)
mobilizaram os servidores 
em busca do atendimento 
às reivindicações.

Além da luta na rua, a 
Condsef é a interlocutora 
dos servidores junto ao 
governo e neste papel tem 
participado de importantes 
reuniões no Ministério 
do Planejamento. No 
entanto, a proposta de 
15,8% apresentada pelo 
governo e já rejeitada pelos 
servidores tem sido a oferta 
de praticamente todas as 
reuniões, independente de 
que setor esteja na mesa de 
negociações.

Na data de fechamento 
desta edição a Confederação 
estava no aguardo de novas 
propostas, realizando um 

verdadeiro plantão no 
Ministério do Planejamento.

A Confederação 
também encaminhou ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) pedido urgente de 
suspensão do corte de 
ponto.

Há casos em que 100% 
do salário dos servidores 
foi descontado. O pedido 
encontra amparo na 
Constituição Federal  que 
confere ao STF competência 
para processar e  julgar 
a reclamação que está 
protocolada sob o número 
14.397. O relator é o ministro 
Marco Aurélio de Melo.

Além da ação que busca 
suspender o corte de ponto, 
está no STF para análise a 
solicitação de derrubada 
do Decreto 7.777/12 que 
autoriza a substituição de 
servidores grevistas. O tema 
foi defendido pela assessoria 
jurídica da Condsef e outras 
entidades representativas 
dos servidores e tem como 
relator o ministro Dias 
Toffolli.

Acompanhe mais notícias 
nos sites do SINTSEF/CE e 
da Condsef. As entidades 
também tem página 
institucional no facebook, 
com muitas fotos. Confira.Acampamento de greve da Condsef, em Brasília   (Foto: Graziela Almeida - Condsef)

No último dia 22 de 
agosto, foi aprovada na 
Câmara dos Deputados, a 
Medida Provisória (MP) 565, 
que, dentre outras coisas, 
garante o retorno, para os 
servidores do Departamento 
Nacional de Obras 
contra as Secas (DNOCS) 
da Vantagem Pessoal 
Nominalmente Identificada 
(VPNI), conhecida como 
"bolsa". A gratificação é 
paga desde 1988, mas foi 
suspensa, desde março, 
por determinação da 

Controladoria Geral da 
União (CGU). A MP foi 
encaminhada ao Senado.

O texto original da MP 
568/12  acabava de vez com 
o benefício dos servidores 
do Dnocs, dai a solução 
foi tratar do caso em uma 
outra MP, a 565/12, explicou 
o deputado Eudes Xavier 
(PT-CE). A bancada federal 
cearense, de uma forma 
geral, apoiou os servidores 
nesta questão, com 
destaque para os deputados 
Eudes Xavier e Gorete 

Pereira (PR) e para o Senador 
José Pimentel (PT)

Texto que foi incluído 
na MP 565 - Art. 14. 
A Vantagem Pessoal 
Nominalmente Identificada 
(VPNI) de que trata o art. 
9º da Lei nº 11.314, de 3 de 
julho de 2006, a partir de 1º 
de fevereiro de 2012, será 
devida nos percentuais de 
100% (cem por cento) para 
os ocupantes de cargos 
de nível superior e de 70% 
(setenta por cento) para 

os ocupantes de cargos 
de nível intermediário, 
incidentes sobre o 
vencimento básico do 
respectivo padrão em que 
o servidor encontrava-
se posicionado em 1º de 
fevereiro de 2012.

Parágrafo único. A VPNI 
de que trata o caput deste 
artigo não servirá de base de 
cálculo para nenhuma outra 
vantagem ou gratificação 
e será gradativamente 
absorvida por ocasião 

do desenvolvimento no 
cargo por progressão 
ou promoção ordinária 
ou extraordinária, da 
reorganização ou da 
reestruturação dos cargos 
ou das remunerações 
previstas na Lei nº 11.314, 
de 3 de julho de 2006, da 
concessão de reajuste ou 
vantagem de qualquer 
natureza e estará sujeita 
exclusivamente à atualização 
decorrente de revisão 
geral da remuneração dos 
servidores públicos federais.

Aprovada na Câmara e encaminhada ao senado, MP 565/12 que garante o 
retorno de parcela remuneratória aos servidores do Dnocs

Bolsa

O Fórum permanente em 
defesa do Serviço Público, 
do qual o SINTSEF/CE faz 
parte ao lado de outras 
onze entidades sindicais 
e centrais, realizou, no dia 
14 de agosto, no auditório 
da Associação Cearense 
de Imprensa - ACI, um 
debate com os candidatos à 
prefeitura de Fortaleza.

Cinco dos dez 
prefeituráveis 
comparecerem ao 
encontro, sendo eles: 
André Ramos (PPL), 
Francisco Gonzaga (PSTU), 
Inácio Arruda (PC do B), 

Moroni Torgan (DEM) e 
Renato Roseno (PSOL). Os 
candidatos Elmano Freitas 
(PT), Roberto Cláudio (PSB) 
e Marcos Cals (PSDB) não 
concordaram em participar 
do debate, segundo 
afirmaram suas assessorias. 
Valdeci Cunha (PRTB) 
alegou incompatibilidade 
de agenda e Heitor Férrer 
(PDT) entrou em contato 
pouco antes de iniciar o 
debate informando um 
imprevisto familiar.

Temas como Educação, 
Saúde, Mobililidade, 
Segurança e Terceirização 

foram destaques no debate 
que, se dividiu em quatro 
blocos: um de perguntas 
entre os candidatos, um de 
perguntas das entidades, um 
de perguntas dos servidores 
e um de considerações 
finais.O mediador foi o 
jornalista Erivaldo Carvalho, 
do grupo O Povo.

O debate teve ampla 
participação das bases 
de cada uma das 
entidades que compõem 
o Fórum, tendo sido 
considerado um sucesso 
pelos organizadores do 
movimento.

Fórum de servidores realiza debate com 
candidatos a prefeitura de Fortaleza

Sucessão municipal

SINTSEF/CE renova convênio 
com o SESC

Benefícios para os filiados

O SINTSEF/CE acaba 
de renovar um convênio 
com o Serviço Social do 
Comércio no Ceará(SESC-
CE) que garante preços 
diferenciados aos filiados 
do SINTSEF/CE

São tarifas reduzidas 
ou sem custo em vários 
serviços, de lazer, esporte, 
saúde, alimentação, 
educação, cultura, 
assistência social, recreação, 
dentre outros.

Para usufruir dos 
benefícios, os filiados 
precisam fazer uma 
matrícula no SESC. Basta 

levar o contracheque, RG, 
CPF e comprovante de 
endereço. Será cobrada 
uma taxa de R$16,90 pela 
confecção da carteirinha.

Com esta carteirinha, 
os filiados estarão 
aptos a freqüentar as 
atividades oferecidas 
pelo SESC com um preço 
bem mais acessível.O 
convênio do SESC oferece 
vantagens diferenciadas, 
principalmente no aspecto 
financeiro, aos conveniados 
e seus dependentes em 
todas as suas atividades.
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