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Os desdobramentos da Greve 
do DNIT (pág 3)

Manifestações sociais: 
reflexões (págs 2,4 e 5)

Servidores do IPHAN/CE 
versus desmonte (pág 5)

A g e n d A

Dia 13/9 tem assembleia 
de aposentados e 
pensionistas para 
eleição de delegados ao 
Congresso da Condsef

E d i t o r i a l

A lógica do título 
deste editorial foi 
retirada de uma 
reflexão feita por 

uma de nossas atuais diretoras 
em um artigo datado de 2004. 
Quase 10 anos depois, a 
pergunta ainda é válida quando 
o assunto são as mesas de 
nogociação do governo com os 
trabalhadores.

As mesas de negociação 
reivindicadas pelos servidores 
desde o Governo FHC, 
foram criadas em 2003, 
pelo Governo Lula. Porém, 
a maneira como  tem sido 
conduzidas, pelo Ministério do 

Planejamento, traz fragilidade 
à organização das entidades. 
Apresentadas como opção 
possível, as mesas foram 
incorporadas na rotina de 
atividades dos sindicatos, 
através da confederação, no 
nosso caso, da Condsef.

Porém, passada uma 
década de sua criação o que 
se atesta é que as mesas não 
tem negociado de fato. Os 
encontros levam as demandas 
dos servidores, mas a resposta 
a elas é, via de regra, no 
formato imposto pelo governo. 
A Condsef - com as propostas 
aprovadas em suas instâncias 

deliberativas - acaba sendo 
obrigada a aceitar o possível e 
não o necessário.

O que as mesas tem 
conseguido é enfraquecer as 
organizações, a medida que 
a base questiona os acordos 
firmados, esquecendo que os 
mesmos foram autorizados 
pelas instâncias de deliberação 
e apenas conduzidos pela 
Condsef.

Diante desta percepção, 
refletimos: não é hora de 
romper com este modelo 
de negociação, que esgota 
financeiramente as entidades, 

desarmando-as para a luta, 
represa uma grande pauta dos 
servidores, em termos gerais 
e específicos, e, em síntese, 
não apresenta resultados 
palpáveis?

Basta ver que este ano 
não houve uma discussão 
sobre Campanha Salarial, 
mas apenas sobre a segunda 
parcela do processo negocial 
do ano passado.

Refazendo o título deste 
texto: quando lutaremos 
pelo necessário tornando-o 
possível?

A Direção Colegiada

Entre o necessário e o possível: qual a sua escolha?

Assembleias escolhem delegados para o 
Congresso da Condsef

Realizado a cada 
três anos, o 
Congresso é o 
fórum máximo 

de deliberação da Condsef. 
Em 2013 o evento acontece 
em sua 11ª edição, no Ceará, 
na Praia das Fontes, Beberibe, 
entre os dias 11 e 15 de 
dezembro.

De  acordo com os critérios 
para eleição de delegados, o 
SINTSEF/CE irá participar 

com  94 delegados (as):  91 
eleitos nas bases, 1 indicado 
pela Direção Colegiada e 
referendado em assembleia e 2 
delegados natos, por serem da 
Direção da CONDSEF. 

Para eleger estes delegados 
iniciou-se o período de 
realização de assembleias em 
15 de julho, sendo o mesmo 
encerrado em 15 de setembro.

O Congresso é o momento 
de traçar as diretrizes da 

Confederação para os 
próximos três anos, sendo 
de extrema importância 
a participação de cada 
entidade sindical com seus 
representantes. A pauta 
do encontro é: Conjuntura 
nacional e internacional; 
balanço do movimento; 
plano de lutas e pauta de 
reivindicação; organização 
sindical; encontros setoriais; 
prestação de contas e eleição 

da direção, conselho fiscal e 
departamentos da Condsef.

Vale ressaltar que deve 
candidatar-se a uma vaga de 
delegado o filiado ou filiada 
que de fato puder participar, e 
que tenha a responsabilidade 
de levar um debate construtivo 
para o encontro.

O calendário de 
assembleias está publicado 
em nosso site, facebook e no 
boletim diário da entidade.
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Vivemos urna crise estrutural 
do capitalismo que, em seu 
estagio máximo de exploração 
da humanidade, tem levado 
ao questionamento de sua 
verdadeira dimensão. Dentro 
da reflexão que surge daí, está 
a necessidade de compreensão 
de que a busca do crescimento 
solidário no Brasil requer 
investimentos nos serviços 
públicos para melhor atender a 
população e assim cumprir o seu 
papel fundamental. 

Ao participar e acompanhar 
as manifestações de rua em 
Fortaleza e a movimentação 
no restante do País, faço a 
reflexão de que a mobilização 
iniciada em junho representa o 
fortalecimento da democracia e 
a necessidade de mudanças que 
atendam às demandas populares, 
as quais, há muito tempo, 
precisavam ser ouvidas pelos 
governantes.

As manifestações também 
representam a indignação e 
a insatisfação das camadas 
populares que buscam uma 
melhor distribuição de renda, 
igualdade e mais justiça social. O 
povo começa a perceber que as 
reivindicações e conquistas das 
massas só serão atendidas com a 
participação e pressão populares. 

Num passado próximo 
assistimos à indignação popular 
transformada em manifestações 
em várias partes do mundo. 
No Brasil, os protagonistas 
têm sido centenas de pessoas, 
companheiros e companheiras 
militantes de vários movimentos 
sociais. De forma espontânea 
e apartidária, o movimento 
unificou pessoas, independente 
de suas diferenças, questionando 
bandeiras partidárias, mas nunca 
excluia a participação de nenhum 
cidadão ou cidadã. 

As reivindicações nas ruas 
apontam para problemas 
gritantes que afligem a população 
e que precisam ser ouvidos 
pelos governos e autoridades 
competentes. As demandas por 
mais educação, saúde, transporte, 
segurança, mobilidade urbana, 
moradia, emprego, dentre outras, 
são reivindicações antigas da 
população e vividas no presente. 
Vimos os exorbitantes gastos com 
construção e reforma de estádios 
para a Copa, enquanto tantas 
outras prioridades da população 
carente ficam para depois.  

Os protestos de rua significam 
que a população não aceita mais 
a precariedade dos serviços 
públicos prestados pelo poder 
público.

Percebemos algum esforço do 
governo federal para a construção 
do processo de inclusão social, 
mas é preciso ir além, para 
garantir o atendimento das 
reivindicações da população. 

Existem alguns 
questionamentos sobre a 
ausência de partidos políticos 
no movimento. Mas não se 
pode hostilizar aqueles que 
reivindicam no campo da 
esquerda. Gostaria ainda de fazer 
a seguinte indagação: será que os 
mesmos estão cumprindo o seu 
papel? E as Centrais Sindicais 
estão? 

Não é possível buscar a 
neutralidade diante da gravidade 
de tantos problemas. Existem 
questionamentos sobre a falta 
de lideranças no movimento de 
rua, mas é preciso rememorar 
a história de grandes lideranças 
que aderiram ao neoliberalismo, 
esquecendo a busca da 
recomposição ideológica e 
revolucionária do proletariado 
e dos demais explorados, 
esquecendo-se ainda de suas 
lutas históricas. 

Gostaria de citar apenas 
dois exemplos emblemáticos 
no setor público: a Reforma 
Administrativa, na década de 90, 

e a Reforma da Previdência, em 
2003. Por que tantas lideranças 
apoiaram tais reformas? Houve 
discussão com a base?

Em 2012 houve greves e 
mais greves, tanto em nível local 
como nacional. No setor público 
federal, tivemos uma das maiores 
greves dos servidores dos 
últimos anos e vimos como foi o 
tratamento do governo com os 
trabalhadores do Serviço Público. 

Portanto devemos apoiar e 
participar das manifestações de 
rua que também fazem parte da 
nossa luta. Acredito que depois 
de tantas manifestações, haverá 
mais celeridade e prioridade 
na aprovação de vários projetos 
populares.

Não podemos abrir 
mão da luta por uma 
vida digna para todos os 
trabalhadores e trabalhadoras 
e demais explorados, nem de 
continuarmos defendendo uma 
sociedade mais justa e igualitária 
na busca da emancipação 
humana. 

Rufino Antônio Linhares
Filósofo (UECE) e Teólogo (ICRE).

Servidor do Ministério da Fazenda
rufino1001@hotmail.com
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Na edição anterior trouxemos um pouco 
sobre o todo do SINTSEF/CE. Você também 
pode saber mais sobre algumas delegacias e foi 
apresentado às diretoras da entidade.

Nesta edição queremos esclarecer o 
real significado de direção colegiada. Em 
um colegiado as decisões são tomadas em 
grupos, com o aproveitamento de experiências 
diferenciadas. O termo diz respeito à forma de 
gestão na qual a direção é compartilhada por um 
conjunto de pessoas com igual autoridade, que 
reunidas, decidem.

Assim, fica respondida a pergunta do nosso 
pré título: coordenador geral e presidente 
não são a mesma coisa. Em um sistema de 
precidencialismo, a palavra final é do diretor 
presidente. Em nosso sindicato, as resoluções 
são construídas, não cabendo a apenas um as 
decisões.

Ocupam o cargo de coordenadores gerais os 
diretores Luciano de Andrade Filgueiras Filho, 
do Ministério da Saúde, e Luís Carlos Macêdo, 
servidor da Funasa. Saiba mais sobre eles.

Na próxima edição seguiremos falando do 
SINTSEF/CE por dentro, acompanhe.
Os coordenadores

Luís Carlos formou-
se em Farmácia, na 
UFC, em 1981. Lecionou 
durante 30 anos na Rede 
Estadual de Ensino, 
aposentando-se em 
2010. É especialista em 
Avaliação Educacional 
(UECE).

Desde 1985 milita no movimento 
sindical. Em 87 liderou a primeira greve dos 
trabalhadores da SUCAM. Foi Secretário-
Geral do SINTSEF/CE no período de 1991 
a 1993, pela primeira vez. Atualmente é 
também diretor da CONDSEF, na Secretária 
de Assuntos Jurídicos, Parlamentares e de 
Classe.

Entrou no Serviço Público Federal em 
1983, na antiga SUCAM, coordenando o 
Programa de Controle da Doença de Chagas 

no Distrito de Baturité. Hoje é Farmacêutico-
Bioquímico da FUNASA.

Luís Carlos Macêdo é ainda radialista, 
atuando como comentarista esportivo na 
Rádio Clube (AM 1200).

Luciano é pedagogo, 
graduado pela UECE. 
Pela terceira vez atua 
como coordenador geral, 
tendo sido a primeira 
experiência entre os 
anos de 1993 e 1995, 
e a segunda na gestão 
anterior a esta (2010-2013).

Na década de 80 fez parte do movimento 
estudantil, na época cursando engenharia 
civil (UFC). É especialista em vigilância 
epidemiológica, pela Escola de Saúde Pública 
do Ceará.

Servidor do Ministério da Saúde (ex-
Funasa), é cedido à Secretaria de Saúde do 
Estado e lotado no Núcleo de Controle de 
Vetores (NUVET).

Conheça mais sobre a direção colegiada
C o o r d E N a d o r  g E r a l  é  i g u a l  a  P r E s i d E N t E ?

por dentro
Governo tenta passar por cima da greve do DNIT
s E m  P r o P o s t a s

Em greve desde o dia 25 
de junho, os servidores do 
DNIT seguem sem acordo 
com o governo. Até agora 
nenhuma proposta real foi 
apresentada pelo Ministério 
do Planejamento, apenas o 
mesmo reajuste de 15,8% que já 
havia sido rejeitado pelo setor 
no ano passado. As propostas 
apresentadas pelos servidores 
foram rechaçadas. O ministro 
dos transportes prometeu 
interceder junto ao governo, 
porém não houve avanços.

De forma intrasigente 
o governo realizou o corte 
de ponto dos servidores. As 
entidades representativas, em 
cada estado, entraram na justiça 
para reverter a situação, mas, 
em alguns lugares, caso do 

Ceará, a justiça encaminhou o 
processo para outra instância, 
sem conceder liminar com 
a suspensão do corte. Os 
servidores seguem amargando 
duplo desapontamento: a 
falta de diálogo do governo 
e a atitude de intimidação 
vivenciada com o corte de 
ponto. A greve, no entanto, 
segue fortemente.

Uma audiência pública 
discutiu a situação do 
Departamento no dia 12 de 
agosto, no Senado. Vários 
problemas foram colocados, 
dentre eles as terceirizações 
que provocam desigualdades e 
diversas questões estruturais.

Para passar por cima da 
greve, o DNIT quer continuar 
obras sem fiscalização 

adequada. Os servidores  
entraram, através do sindicato, 
com denúncia formal junto 
ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) e ao Ministério 
Público contra o órgão. 
Segundo o documento, as 
obras do DNIT estariam sendo 
fiscalizadas e aprovadas por 
empresas terceirizadas, sem a 
presença de funcionários de 
carreira. Empresas privadas 
já fazem supervisão, mas 
a autorização final é dada 
por um representante da 
administração federal. A 
exclusão dos servidores é um 
ato é inconstitucional, pois 
retira representantes do Estado 
no processo.

Por conta da greve, a Direção 
do DNIT emitiu a Instrução 

de Serviço 09/2013, em 1º de 
agosto, liberando empresas 
privadas para supervisionar, 
fiscalizar e autorizar os serviços, 
sem que haja um representante 
legal da administração para 
verificar a correta aderência das 
obras às normas técnicas. Em 
alguns casos, a citada Instrução 
admite dispensar inclusive 
“a exigência de documentos 
previstos”. Para os servidores, 
isso pode configurar “uma 
evidente lesão ao erário”.

A Denúncia enviada ao TCU 
pede a imediata suspensão 
da Instrução de Serviço 
09/2013. Ao MP é solicitado 
que os gestores do DNIT que 
aplicarem a Instrução sejam 
enquadrados no crime de 
improbidade administrativa.
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discussão teórica
Refletir sobre um novo fenômeno 

social de massa surgido, a partir das 
Redes Sociais, é uma tarefa difícil para 
quem tem apenas o hábito de estudar 
o pensamento de alguns filósofos, 
sobretudo, no meu caso, o pensamen-
to de Marx. As leituras sobre tais fatos 
são as mais diferenciadas e divergen-
tes possíveis. Afinal, cada um pensa 
com o tipo de análise e volume de 
informações que possui. Desta feita, 
como compreender então tais mani-
festações de junho como uma panela 
de pressão que explodiu após tantos 
anos de uma aparente estabilidade 
econômica e relativa distribuição de 
renda para os mais pobres e miserá-
veis? Vejamos, pois, os dados do IPEA 
e IBGE: o índice de pobreza no Brasil 
caiu pela metade, de 38% para 19%. 
A partir do Bolsa Família, 28 milhões 
de brasileiros deixaram a condição de 
extrema pobreza, provocando uma 
queda na desigualdade social de 13%. 
76% da renda foram devido à geração 
de empregos em uma década, a saber, 
18 milhões de empregos formais fo-
ram criados nos governos Lula-Dilma. 
Os investimentos na saúde saltaram 
de R$ 22 bilhões em 2002 para R$ 
87,7 bilhões em 2013, tendo o Brasil 
1,8 médico para cada mil habitantes, 
dentro do padrão exigido pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde) de 1 
por 1000. Os investimentos em edu-
cação saltaram de R$ 6 bilhões para 
R$ 71,7 bilhões. Foram criadas 14 no-
vas Universidades Federais no Gover-
no Lula e mais 4 no Governo Dilma. 
Foram destinados R$ 116 bilhões ao 
FUNDEB (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da 
Educação). O número de universitá-
rios saltou de 3,5 milhões em 2002 
para 6,7milhões em 2012. O Pronatec 
(Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego) registrou 
2 milhões de alunos matriculados. 
São mais de 214 novas unidades de 
Escolas, Centros e Institutos Federais 
criadas nos últimos 8 anos. A evasão 
escolar caiu de 8,2% para 1,6%. Se-
gundo o PNAD (Pesquisa Nacional 
a Domicílio), de 2009, o número 
de pessoas que respondeu se algum 
momento havia ficado sem alimen-
tação caiu de 6% para 3,1%, e entre as 

crianças o índice baixou de 4,2% para 
2%. A compra de alimentos benefi-
ciada pelo Bolsa Família, segundo a 
UNB (Universidade de Brasília), teve 
um aumento de 80%. São, portanto, 
mais ou menos 14 milhões de famílias 
cadastradas, com o orçamento de R$ 
20 bilhões de investimento anual, ou 
seja, 0,5% do PIB.

Estes são alguns dados estatísticos 
que o governo federal, sob a hegemo-
nia do PT-PMDB e partidos da base, 
apresenta como defesa da realização 
de suas políticas públicas; e das quais 
parte da sociedade civil (classe média, 
em geral) cobrou nas manifestações 
de rua como principais bandeiras 
de luta: mais saúde e educação, fim 
da corrupção e segurança. Portanto, 
colocamos a seguinte questão: Se o 
discurso oficial do Estado diz que há 
melhorias sociais e outras ainda em 
andamento, a médio e longo prazo, tal 
como o futuro uso do percentual dos 
royalties do petróleo, (75% para educa-
ção e 25% para saúde), como também 
a construção de novas universidades, 
campus e ampliação de cursos etc., e 
a construção de UPA’s (Unidades de 
Pronto Atendimento), creches etc., 
então por que tais manifestações de 
rua saíram de uma demanda pontual 
da redução dos preços dos transportes 
coletivos e se direcionaram para ou-
tras demandas sociais em curso como 
educação e saúde? A pergunta por si 
só parece idiota, porque aquilo que 
a burocracia estatal diz e o que a rea-
lidade grita se chocam radicalmente 
em alguns pontos específicos. Este é o 
primeiro ponto da minha indagação, 
ou seja: o governo é impotente para 
atender tais demandas sociais tipo 
padrão FIFA? Ou as massas são ime-
diatistas por não compreenderem o 
processo de implementação dos pro-
gramas do governo? (Marilena Chaui 
fala de pensamento mágico da classe 
média). Ou então as massas são ma-
duras politicamente nas suas revoltas 
para desvelar o “lero lero” político das 
classes políticas? Uma coisa é certa: 
numa mobilização de massa de mais 
ou menos duas semanas, houve res-
postas rápidas dos políticos para aten-
der algumas demandas, pelo menos, 
no que diz respeito à redução da tarifa 
de transportes públicos, ônibus, trens 

e metrôs, PEC 37 etc. 
A minha segunda indagação, de 

ordem mais teórica, se refere ao nível 
de politização das classes ou frações de 
classes burguesas que saíram às ruas 
para pedir mudanças, dizendo que o 
“Brasil acordou”, “Fim da Corrupção”, 
“Vem pra rua vem”, pedindo o “Fora 
Dilma, partidos políticos e sindicatos”, 
“sou brasileiro como muito orgulho, 
com muito amor” etc. O MPL (Mo-
vimento do Passe Livre), que iniciou 
os protestos, se diz apartidário, mas 
não contra os partidos, e é formado 
por pessoas ligadas a movimentos de 
esquerda; só que visa construir um 
movimento político de cariz horizon-
tal, sem líderes, personalidades e/ou 
dirigentes. Fundado em 2005, o MPL 
vem fazendo a luta pelo passe livre; 
mas cabe dizer que a prefeita Luíza 
Erundina do PT, no começo dos anos 
1990, tentou implementá-lo, mas foi 
rechaçada pela mídia e pela própria 
burguesia empresarial paulista. Bem, 
a reflexão que faço é: como um corpo 
sem cabeça que o guie, ou melhor, 
como uma prática sem uma teoria que 
a guie pode atingir objetivos políticos 
tão anticapitalistas na ordem ofensiva 
do capital? As pessoas que saíram às 
ruas têm consciência de que o que 
pedem são direitos sociais que o capi-
talismo não tem condições de realizar 
na sua totalidade? De que é impossível 
o Estado capitalista burguês atender 
tais demandas porque está amarrado 
aos interesses econômicos e políticos 
da classe burguesa que usa o Esta-
do como comitê executivo de seus 
negócios como bem diz Marx, no 
Manifesto Comunista? Vale dizer que 
42% do orçamento federal são para o 
pagamento de juros e amortizações 
da dívida pública (R$ 900 bilhões). 
Não é à toa que Marx nos alerta, nos 
Glosas Críticas de 1843, que o intelec-
to político é intelecto político porque 
pensa a realidade dentro dos limites 
da política, pois quanto mais aguçado 
e ativo for o intelecto político, tanto 
menos o intelecto político é capaz de 
compreender as razões das mazelas 
sociais que têm origem no próprio 
Estado, na sua política econômica 
capitalista. Não percebe o intelecto 
político que o Estado não pode elimi-
nar a contradição entre a finalidade e a 

boa vontade de administração, por um 
lado, e por outro, os limites de seus 
meios e sua capacidade de realização. 
Na verdade, para Marx, o Estado bur-
guês é impotente administrativamente 
para resolver as contradições do capi-
talismo, os conflitos de interesses das 
classes sociais. É o que também Marx 
denomina de “onipotência da vontade 
política” dos “libertadores políticos” 
que não enxergam os limites naturais 
e intelectuais da sua vontade política, 
incapaz, portanto, de perceberem as 
fontes das mazelas sociais. É como 
denuncia o filósofo Mészáros sobre a 
política do “substitucionismo”, ou seja, 
de que basta substituir os governantes 
e/ou partidos políticos no poder do 
Estado que os males sociais poderão 
ser solucionados, abolidos. É o fraco e 
ilusório “voluntarismo político” que se 
depara com a força hostil do capitalis-
mo. E aí me pergunto? As pessoas que 
saíram às ruas têm essa consciência 
dos limites da política do Estado mo-
derno? Claro que não. O movimento 
espontaneísta das massas, como diz 
Rosa Luxemburgo, faz com que elas 
tenham apenas a sua primeira edu-
cação política nas ruas. No entanto, é 
ainda uma pré-consciência em estado 
emocional, uma revolta que ainda 
precisa ser sistematizada, esclarecida 
pela teoria, pela compreensão mais 
política dos fatos. 

 A minha terceira e última inda-
gação diz respeito a esse movimento 
social surgido da internet, das redes 
sociais do Facebook, Twitter e Blogs, 
que é a primeira experiência de luta 
social de facto efetivada nas ruas do 
Brasil, ou seja: que movimento social 
de internet é esse? Já que não tem 
pauta, projeto e/ou proposta objetiva, 
para se discutir em mediação com 
as instituições do Estado, a não ser 
algumas exceções. Sabemos que o 
movimento de Rede Social começou 
com a primavera árabe no Egito, 
Tunísia, Síria, além dos movimentos 
dos indignados na Espanha, Portugal, 
França, Itália, Inglaterra, Grécia, Tur-
quia etc.; e também com o movimento 
do occupy wall street (ocupe as ruas) 
nos USA. Tudo começa com a crise 
financeira mundial de 2008 na Eu-
ropa e USA, isto é, com a crise finan-
ceira dos bancos e a crise imobiliária 

“classe média” nas ruas e o pavor dos políticos
m a N i f E s t a ç õ E s  d E  J u N h o :
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Para rir

‘Cine Holliúdy”, 
dirigido pelo cearense 
Halder Gomes, retrata as 
exibições mambembes 
de cinema no interior 
do Ceará na década de 
1970, no período em que 
a popularização da TV 
começava e ameaçava os 
cinemas nas pequenas 
cidades. Nesse contexto, 
Francisgleydisson, 
interpretado por Edmilson 
Filho, resolve lutar para 
manter viva a paixão 
pela sétima arte, com 
criatividade e o humor 
cearense.

Com um amplo vocabulário 
do autêntico “cearensês”, humor, 
referências às artes marciais, 
história do cinema e do Ceará, 
Gomes reavivou o cenário e 
as memórias da infância no 
município de Senador Pompeu, 
a 275 km de Fortaleza, filmando 
o longa.

O filme é inspirado no 
curta-metragem “Cine Holliúdy 

– O Astista Contra o Caba do 
Mal”, que venceu o Edital no 
Ministério da Cultura de Curtas-
Metragens em 2004. O curta 
foi visto em 80 festivais de 20 
países e ganhou 42 prêmios. 
A partir dele, Halder (As Mães 
de Chico Xavier) inscreveu o 
projeto de longa-metragem 
no edital de filmes de baixo 
orçamento do Ministério 
da Cultura. Rodou em seis 
semanas, em diversas locações 
no Ceará, com R$ 1 milhão.

Cine Holliúdy

americana. Uma crise financeira quase 
global que atinge principalmente os 
países desenvolvidos. Na verdade, um 
crash (quebra) bancário em que não 
há mais condições reais de valorizar 
o dinheiro dos bancos, dos rentistas, 
tendo como lastro o setor produtivo 
que não consegue mais remunerar 
essa especulação financeira dos ca-
pitalistas. Desemprego alto, redução 
de direitos trabalhistas e política 
econômica austera foram os fatores 
que desencadearam a rebelião das 
massas nas grandes cidades europeias 
e americanas, pesando a conta nas 
costas dos trabalhadores, da sociedade 
civil. Mas são apenas movimentos 
antiglobalização, talvez, sem uma cla-
reza maior dos limites do sistema do 
capital de se autovalorizar e ampliar 
direitos sociais para todos. E o foco é 
a Troika (três membros) que os mo-
vimentos europeus se voltam contra, 
cujo lema é “Que se lixe a Troika”, ou 
seja, que se lixe a Comissão Europeia, 
Banco Central Europeu e FMI.

Para concluir, essa nova modalida-
de de luta política, oriunda das redes 
sociais, precisa ser mais ideológica, 
politizada, ou melhor, necessita de 
uma utopia e ideologia anticapitalista, 
porque o inimigo real é o capital, ou 
melhor, o real e verdadeiro antago-
nismo não é sociedade civil versus 
governo, mas capital versus trabalho 
ou capital versus sociedade civil. Fazer 
com que este corpo humano tenha 
cabeça, ou seja, tenha um direcio-
namento político claro é um desafio 
para libertar a grande maioria da 
visão superficial e emocional dos fatos 
sociais. A consciência emocional da 
luta é a primeira forma de educação 
política, mas superar a luta esponta-
neísta, artesanal, e ir para luta mais 
sistemática e programática requer a 
teoria como bússola da ação prática. 
Uma consciência teórica dos conflitos 
e das contradições sociais é maior 
forma de consciência que o indivíduo 
social atinge. Ter a consciência crítica 
radical da realidade é ter a consciência 
clara da sua história. Por isso, o lema 
de Lênin: “sem teoria revolucionária, 
não há consciência revolucionária, 
sem consciência revolucionária, não 
há ação revolucionária e sem ação 
revolucionária, não há r-evolução”. 
Teoria e Prática formam uma Unida-
de, realizam a Práxis. E finalizo: um 
corpo humano sem cabeça (teoria) é 
um corpo politicamente cego, surdo 
e mudo.

Jorge Luís de Oliveira
Ms em Filosofia e Dr em Educação

jorluzfilosofia@gmail.com

mundo a fora
Para lEr

O livro Sindicalismo sem 
Marx: a CUT como Espelho, de 
autoria do servidor federal Jorge 
Luis de Oliveira (autor do artigo 
ao lado) destaca-se, nas palavras 
da Professora Drª  Jackline 
Rabelo (UFC), “por revelar o 
tema da formação político-
sindical no contexto da relação 
trabalho e capital, à luz da crítica 
marxista”.

Resultado de seus estudos de 
doutorado e vivência sindical, o 
livro tem 578 páginas divididas 
em quatro capítulos.

Formação
esse ateoricismo e acriticismo dos traba-
lhadores (sem a teoria e crítica marxista), 
aprofundamos a discussão sobre a questão 
da importância do marxismo na formação 
humana como instrumento de revolução 
da consciência proletária para a revolução 
social. De tal modo que foi preciso expor a 
concepção de formação humana em Marx, a 
formação educativa como instrumento des-
sa revolução ideológica para e pelo socialis-
mo, quer dizer, esclarecendo a concepção de 
socialismo e comunismo em Marx, Engels e 
seguidores. Por fim, ilustramos essa relação 
entre o marxismo e movimento sindical a 
partir da formação sindical cutista. Foi ne-
cessário historiar sucintamente a formação 
sindical no Brasil desde o sindicalismo livre, 
passando pelo sindicalismo corporativo do 
Estado Novo, até chegar ao Novo Sindica-
lismo que se concretizou com a criação da 
CUT. Foi feito também um breve histórico 
sobre o surgimento e a trajetória da CUT, 
com suas estratégias e táticas modificadas, 
a partir das resoluções congressuais e sua 
repercussão na Política Nacional de For-
mação (PNF) e no Plano Nacional de Qua-
lificação Profissional (PNQP). A reflexão 
demonstra que os trabalhadores, ligados à 
maior Central Sindical da América Latina e 
à quinta do mundo (CUT), não tiveram uma 
formação contínua no campo dos funda-
mentos marxistas para entender os limites 
da luta no capitalismo e suas contradições 
socioeconômicas. Isso denota a sonegação 
do marxismo nos cursos de formação po-
lítica, pelo sindicalismo dito de esquerda, 
enquanto legado teórico de compreensão da 
crise estrutural do sistema do capital e do 
socialismo, como também denota um sindi-
calismo “antimarxista”. 

Jorge Luís de Oliveira

Jorge Luís de oLiveira

Sindicalismo sem

MARX
a CUT como Espelho

SINDICALISM
O SEM

 M
ARX:

 a CUT com
o Espelho

A pesquisa resultou da curiosidade pessoal de en-
tender o porquê da classe trabalhadora ainda pautar 
a sua consciência e ação sindical dentro dos marcos 
do sistema capitalista, ou melhor dizendo, o porquê 
dos trabalhadores não conseguirem desenvolver uma 
ação revolucionária de combate ao sistema capitalis-
ta de opressão da humanidade e de degradação da na-
tureza, do planeta, a partir da sua União. Tendo todo 
um legado teórico-prático de crítica e denúncia do 
capitalismo feito pelo marxismo, a partir de seus fun-
dadores Marx e Engels e seguidores, seja do ponto de 
vista ético, histórico, econômico, político, sociológico 
e mesmo ecológico, por que a classe trabalhadora não 
tem tido acesso, de forma sistemática, precisa e con-
tínua, a esse conhecimento “científico” e/ou método 
de análise para compreender a sua situação histórica 
alienante e, assim, modificá-la a partir da construção 
de um novo processo de desenvolvimento social? Eis, 
pois, a minha primeira indagação.

Jorge Luís de Oliveira

Jorge Luís de Oliveira

139

ISBN 978-85-7282-572-6

Apoio Cultural

SIN TSEF-CE

O livro é resultado da minha Tese de 
Doutorado sobre o marxismo como uma 
teoria revolucionária na formação política 
sindical dos trabalhadores. Objetivamos, 
pois, perceber e explicitar qual era e é a 
relação entre marxismo e movimento sin-
dical, a partir dos cursos de formação po-
lítica da Central Única dos Trabalhadores, 
tomando esta Central como ilustração para 
a reflexão, já que a CUT se propõe a repre-
sentar um sindicalismo socialista, classis-
ta e combativo. A reflexão é teórica, cuja 
metodologia é o método de conhecimento 
de Marx, ou seja, a investigação e a expo-
sição da realidade. Já que a realidade é o 
ponto de partida para ser exposto no plano 
da idealidade, segundo Marx, o caminho 
para apreender e expor esta problemática 
foi diferente, ou seja, partiu-se do concre-
to pensado, como textos, livros, teses, dis-
sertações e documentos, para se chegar a 
conclusões plausíveis. Portanto, se a teoria 
marxiana é importante e imprescindível 
para formar o sujeito revolucionário ao 
capitalismo, é preciso defender a sua va-
lidade e atualidade. Para esta empreitada, 
explicitamos as bases fundamentais do 
marxismo, a saber, o método de conheci-
mento, a concepção de trabalho e a política 
em Marx, desconhecidos pela maioria dos 
trabalhadores sindicalizados. Em seguida, 
buscamos mostrar a relação entre marxis-
mo e movimento sindical, apresentando a 
concepção marxista de sindicato, a crise en-
tre marxismo e movimento sindical a partir 
das crises das Internacionais, da crise teó-
rica dentro do próprio marxismo e da crise 
e derrocada do socialismo soviético, como 
também relatamos a ofensiva neoliberal e 
o recuo do movimento sindical enquanto 
expressão da debilidade teórica e prática 
dos trabalhadores. Para entender melhor 

Para CoNhECEr

Instituto Alana

Questões como 
consumismo, obesidade, 
publicidade, educação, saúde, 
cultura, todas relacionadas 
à infância são o debate do 
Instituto Alana. Com sede em 
São Paulo, mas abrangência em 
todo o país, o Instituto Alana 

é responsável por reflexões 
de extrema importância em 
relação à fazer das crianças de 
hoje adultos melhores.

Dentre outros projetos 
o Instituto organiza as 
chamadas feira de troca de 
brinquedos que tem como 
principal obejtivo mostrar aos 
pequenos que trocar pode ser 

melhor que comprar, dentro 
de uma lógica de consumo 
consciente.

Vale a pena conhecer 
a atuação do Instituto e se 
integrar a seus projetos. Visite e 
aproveite: http://alana.org.br/

Para ouvir

Água doce
Com o disco “Quando o 

canto é reza”, Roberta Sá e Trio 
Madeira Brasil dão nova leitura 
a obra do compositor baiano 
Roque Ferreira. Lançado em 
agosto de 2010, como terceiro 
álbum de estúdio da cantora, 
o CD tem uma sonoridade 
irretocável, uma delícia de ouvir.
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movimento

Cerca de 150 servidores 
do DNOCS reuniram-se no 
12 de agosto, para debater 
a minuta do projeto de 
reestruturação da autarquia e 
seus encaminhamentos.

Apresentada em 22 de 
julho aos servidores, como 
documento final construído 
a partir da colaboração dos 
servidores (GT), da bancada 
federal e estadual, das entidades 
de classe e do Ministério da 
Integração (MI), o projeto já 
deveria estar no Ministério do 
Planejamento Orçamento e 
Gestão (MPOG), mas ainda não 
foi encaminhado pelo MI.

O encontro teve, como 
um dos objetivos, motivar os 

servidores a sair na batalha 
pela manutenção do projeto 
como foi construído e por 
sua implementação o mais 
brevemente possível.

Estiveram presentes, o 
Deputado Eudes Xavier (PT), 
o secretário-geral da Condsef, 
Josemilton Costa e os diretores 
da Confederação Marconi 
Batista e Luis Carlos Macêdo, 
o último também em nome 
do SINTSEF/CE, além dos 
coordenadores Joacy Moreira e 
Anna Costa, que fazem parte do 
corpo funcional do DNOCS.

Na ocasião foram eleitos os 
delegados para o Congresso da 
Condsef, que ocorre no mês de 
dezembro, em Beberibe.

O Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
- IPHAN é uma autarquia do 
Governo brasileiro, vinculado ao 
Ministério da Cultura, responsável 
pela preservação do acervo 
patrimonial, tangível e intangível, 
do país.

Este patrimônio é maior do que 
a nossa imaginação pode alcançar. 
Manifestações culturais, espaços 
históricos, sítios arqueológicos, 
tudo isso está incluido na esfera de 
atuação da autarquia.

Diante da clara importância e 
abrangência da autarquia é razoável 
conceber que o IPHAN/CE 
funcione com apenas 16 servidores 
públicos de carreira? Começam 
nesta pergunta as reivindicações. 

Um plano de cargos (e carreira 
e salário) foi prometido aos 
servidores como solução para o fim 
de uma greve ocorrida em 2007. 
Mas o plano não saiu.

Os servidores hoje não 
recebem adicional de titulação, 
de fiscalização de campo, nem 
de insalubridade (necessário 
para quem trabalha por exemplo 
com arquivo e restauração), a 
menos que busquem o direito 
judicialmente, o que neste caso 
não garante a estabilidade do 
benefício. Além disso, a carência 
de pessoal é visível. Porém, nem 
todos os aprovados no último 
concurso, ocorrido em 2009, 
foram chamados.

Em carta aberta, já entregue as 
autoridades competentes, como 

a Ministra da Cultura, Marta 
Suplicy, os servidores destacam as 
principais demandas:

•	Implementação de um novo 
plano de cargos e salários, 
estabelecendo-se valores 
remuneratórios justos, em 
acordo com a complexidade e a 
relevância do serviço prestado;

•	Condições dignas de trabalho 
para os servidores, através da 
garantia de benefícios como 
adicional de insalubridade 
para profissionais que lidam 
com situações de risco (como 
restauradores), adicional pela 
prática de fiscalização de campo 
etc.

•	Urgente nomeação dos 
servidores já aprovados em 
concurso e realização de 
novos certames brevemente, 
recompondo-se a força 
de trabalho e atendendo 
devidamente as mais variadas 
áreas de atuação do instituto, 
através de servidores de carreira; 
segundo nossa avaliação, para 
um funcionamento adequado, 
a Superintendência do Iphan 
no Ceará deveria contar, no 
mínimo, com o triplo do atual 
número de servidores.

•	Reestruturação da atuação 
da Superintendência, 
especialmente através da criação 
e aparelhamento de escritórios 
regionais, que viabilizem uma 
ação capilar e eficiente nas 
várias frentes da política de 
preservação.

Em Aracati, unidade do 
IBAMA está sucateada

C o N d i ç õ E s  d E  t r a b a l h o

Em visita do SINTSEF/CE à 
Unidade Avançada do IBAMA 
em Aracati, os servidores 
federais ali lotados relataram 
a precariedade das condições 
de trabalho a qual tem sido 
submetidos.

De acordo com os 
trabalhadores, o prédio 
onde funciona a unidade foi 
construído, mas a obra não foi 
concluída. Além de problemas 
hidráulicos e sanitários, 
falta material de expediente, 

mobiliário e carro para as 
atividades dos profissionais 
de fiscalização e educação 
ambiental.

Diante de tantas questões o 
SINTSEF/CE enviou ofício ao 
superintendente do IBAMA no 
Ceará, no início de julho, porém 
ainda não obteve retorno. 
O documento solicitou uma 
reunião para tratar da situação 
das unidades e escritórios do 
instituto no interior, em especial 
a questão de Aracati.

Servidores querem 
projeto no Planejamento

r E E s t r u t u r a ç Ã o  d o  d N o C s

Servidores lutam pela 
valorização do Instituto

i P h a N  -  C E

Faixas e cartazes dão recado dos servidores a Dilma em sua visita ao Ceará
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jurídico

Os servidores do Ministério 
da Saúde (antigos da Funasa) 
atestaram, no contracheque de 
julho a vitória do setor jurídico 
do SINTSEF/CE em relação à 
reimplantação do percentual 
de 26,05% que havia sido 
arbitrariamente subtraído  de 
suas folhas de pagamento desde 
abril deste ano.

Desde a supressão do valor o 
SINTSEF/CE empenhou-se em 
encontrar medidas jurídicas que 
garantissem seu retorno.

No início do mês de julho, 
o assessor do SINTSEF/CE 
Patrício Willian esteve no  
Supremo Tribunal Federal,  em 
Brasília, e conferiu o teor da 
medida liminar concedida pelo 
Ministro Dias Toffoli  nos autos 
do Mandado de Segurança 
impetrado pelo SINTSEF/CE, 
restabelecendo o pagamento da 
parcela denominada 26,05%, 
em favor dos Servidores do 

Ministério da Saúde no  Ceará 
(antigos da FUNASA).

A decisão proferida pelo 
Ministro Dias Toffoli  afirma 
em seu texto: “suspender os 
efeitos de decisão do TCU que 
implique supressão, diminuição 
ou modificação da forma como 
vem sendo paga a vantagem 
a título de incorporação de 
vantagem remuneratória 
concedida aos substituídos do 
impetrante por decisão judicial 
com trânsito em julgado, bem 
como a restituição dos valores 
recebidos até então a esse 
título”.

Assim, a partir do pagamento 
do último mês o percentual foi 
restabelecido e os atrasados 
serão pagos posteriormente. 
O SINTSEF/CE acompanhará 
de perto esse pagamento e 
continuará atento para garantir 
o direito de seus filiados.

2 6 , 0 5 %

Percentual já foi 
reimplantado

3,17%
O último processo dos 

3,17% da Funasa teve as 
RPVs expedidas no final de 
julho e, a partir de então, 
espera numeração para ser 
pago aos 226 beneficiários 
do Ceará. Em 2008 foi 
pago o primeiro processo 
do mesmo percentual, 
beneficiando 2789 
servidores. O segundo, em 
2011 beneficiou 176 pessoas. 
Este é o último. A previsão 
é que, antes do final do ano, 
os beneficiários recebam os 
valores.

 5ª Turma do TRF da 1ª 
Região condenou a Funasa a 
pagar indenização a um servidor 
que sofreu contaminação por 
Dicloro-difenil-tricloroetano 
(DDT), um pesticida usado, no 
passado, em programas de saúde 
pública para combater a malária e 
outras doenças endêmicas.

O servidor atuou como 
agente de endemias da extinta 
Superintendência de Campanhas 
de Saúde Pública (Sucam) 
durante 11 anos, de 1987 a 1997. 
Entre as atribuições estavam 
visitas regulares a residências, 
que tinham o objetivo de 
pulverizar o interior das casas 
com DDT para combater as 
doenças causadas por insetos.

Para realizar o trabalho, os 
agentes dispunham apenas 
de capacete, botas, camisa de 
mangas longas e calça de brim. 
Além de não conterem máscaras, 
luvas e nem capas impermeáveis 

para cobrir ombros e braços, 
os uniformes eram feitos de 
material poroso, que absorvia 
e retinha eventuais respingos 
da calda formada com o DDT, 
prolongando o contato do 
produto com a pele.

Estudos comprovaram que 
a pulverização da substância nas 
plantações pode causar sérios 
danos à saúde humana por 
mais de uma geração, vez que 
resíduos já foram encontrados 
no leite materno. No Brasil, o 
uso agrícola foi proibido em 
1985 e, desde 1998, o DDT está 
banido das campanhas de saúde 
pública. A Lei 11.936/09 proibiu 
a fabricação, comercialização 
e o uso do produto em todo 
o território nacional após a 
constatação de que inúmeros 
servidores da Sucam sofreram 
graves sequelas e até morreram 
devido ao contato com a 
substância.

d d t

Funasa  condenada 
a indenizar servidor

O SINTSEF/CE ajuizará 
nova ação em favor de seus 
filiados lotados no Ministério 
da Saúde/Funasa que exercem 
a função de Agente Auxiliar de 
Saúde Pública, Agente de Saúde 
Pública ou Guarda de Endemias 
que atualmente estão recebendo 
a Gratificação de Atividade 
de Combate e Controle de 
Endemias (GACEN).

A ação pretende conceder 

aos servidores beneficiados 
com a GACEN a isenção da 
Contribuição Previdenciária de 
11% para o Plano de Seguridade 
Social deduzida dos valores 
recebidos a título de GACEN 
e garantir-lhes também a 
restituição dos valores já 
descontados nos últimos 5 anos.

Para tanto é necessário que 
o servidor se dirija ao Setor 
Jurídico do SINTSEF portando 

a documentação discriminada:
•	 Fichas Financeiras de 

Outubro/2010 até os dias 
atuais;

•	 Cópias de Identidade e CPF;
•	 Comprovante de Residência 

atualizado;
•	 Preencher e assinar a 

Procuração e Declaração de 
Hipossuficiência fornecidos 
pelo Sindicato; 

g a C E N

Ação jurídica busca isenção do 
PSS
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aconteceu

No ensejo das manifestações que 
seguem ocorrendo em todo o país, 
as Centrais Sindicais realizaram, 
no dia 11 de julho, atos nos diversos 
estados brasileiros para divulgar a 
pauta dos trabalhadores.

Em Fortaleza, a manifestação 
não atingiu a expectativa, em 
termos numéricos. A falta de 
uma consciência de classe aliada 
à carência de formação política 
podem ser alguns dos motivos para 
a pequena quantidade de pessoas 
nas ruas. No entanto, a crise de 
representatividade e credibilidade 
vivida pelas entidades sindicais 
justifica melhor o fato.

É necessária uma ampla reflexão 
das entidades para quebrar os 
paradigmas instalados e reencontrar 
os seus representados. A sociedade 
organizada precisa se mobilizar 
também.

Novo ato ocorreu no dia 6 de 
agosto, este especificamente para 
tratar do PL 4330/04, que trata das 
terceirizações.

Diversos grupos do movimento 
sindical e popular organizam nova 
manifestação para o dia 30 de 
agosto. Neste momento é hora 
de mostrar a cara, ir às ruas e lutar 
pela ampla pauta dos trabalhadores 
Participe!

Pauta Única das Centrais
•	 Redução da Jornada de 

Trabalho para 40h semanais, 
sem redução de salários;

•	 Contra o PL 4330, sobre 
Terceirização.

•	 Fim do fator previdenciário;
•	 10% do PIB para a Educação;
•	 10% do Orçamento da União 

para a Saúde;
•	 Transporte público e de 

qualidade;
•	 Valorização das Aposentadorias;
•	 Reforma Agrária;
•	 Suspensão dos Leilões de 

Petróleo.
Pauta dos Servidores
•	 Antecipação imediata das 

parcelas do reajuste salarial do 
acordo de 2012;

•	 Reajuste salarial digno e 
valorização do servidor público;

•	 Paridade entre ativos e 
aposentados;

•	 Anulação da Reforma da 
Previdência

•	 Contra a privatização dos 
hospitais universitários e da 
previdência do servidor;

•	 Não aos leilões do petróleo 
e ao projeto de lei que cria as 
fundações privadas no setor 
público (PLP - 92/2007)

Trabalhadores 
também levam sua 
pauta às ruas

m a N i f E s t a ç Ã o

Ato na Praça do Ferreira

curtas
Encontro do Conselho de delegados 
de base discute movimento nas ruas

Aconteceu no dia 13 de julho, na sede do Sindicato dos Bancários, 
o Conselho de Delegados Sindicais de Base (CDSB) do SINTSEF/
CE. Participaram do encontro 213 delegados, 14 diretores e 3 
membros do Conselho Fiscal. Na pauta assuntos de interesse geral 
dos servidores, informes da entidade, informes jurídicos etc.

O destaque, no entanto, foi para o debate sobre as manifestações, 
conduzido pelo filósofo Jorge Luis (leia texto na página 4). Iniciativas 
como esta contribuem para dar um novo formato ao CDSB, 
transformando um espaço tradicionalmente usado para discussões 
meramente burocráticas, em um momento de formação política.

II Seminário de Saúde do 
Trabalhador acontece em setembro

Um coletivo formado pelas coordenações de saúde do 
trabalhador do SINTSEF/CE e das delegacias sindicais, além de 
componentes do CEREST, filiados do sindicato e outros membros 
da Direção Colegiada, reuniu-se em 12 de julho, para traçar as 
primeiras diretrizes do II Seminário de Saúde do Trabalhador 
promovido pelo SINTSEF/CE.

Na ocasião os temas gerais do encontro foram determinados, 
além de sugerida a data e o local de realização. Com a contribuição 
de outras coordenações do sindicato no detalhamento do encontro, 
ficou definido que o mesmo ocorrerá nos dias 26 e 27 de setembro, 
no Hotel Romanos, em Fortaleza. As vagas serão limitadas. 
Acompanhe mais notícias em nosso site: www.sintsefceara.org.br

pesar
Lamentamos ainda o 

falecimento dos filiados:

José Maria de Brito
Ministério da Saúde (Quixeré)

*23/03/53   + 31/07/13

Francisco Arnoldo de Oliveira
Ministério da Agricultura 

*16/11/52   + 1º/8/13

José Olinto Rodrigues
Ministério da Saúde (Russas)

*01/07/61   + 5/8/13

O SINTSEF/CE lamenta o 
falecimento de seu ex-diretor 
João Eudes Moreira Rodrigues, 
ocorrido no dia 23 de julho 
passado. Eudes Moreira foi 
diretor do SINTSEF/CE em 
mais de um mandato. Nascido 
em 14 de janeiro de 1944, 
era servidor aposentado da 
Universidade Federal do Ceará.


