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Agenda:
Em julho reunião de aposentados e 
pensionistas no dia 27. Não perca!
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Vitória jurídica - Liminar garante o pagamento da “bolsa” dos 
servidores do DNOCS na forma e valores atuais (Pág 3)

GREVE: Servidores federais preparam-se para paralisação geral
Reunidos em plenária 

nacional, no último dia 
4 de junho, mais de 300 
representantes da base da 
Condsef, de 20 estados e do 
Distrito Federal, aprovaram 
a realização de uma greve, 
por tempo indeterminado, a 
partir do próximo dia 18 de 
junho.

Além da Condsef, que 
representa cerca de 80% 
do total de servidores do 
Executivo Federal, já estão 

em greve professores 
universitários de mais de , 
50 instituições públicas e 
com previsão de aderirem 
em breve ao movimento 
paredista as bases da Fasubra 
e Assibge, da Fenajufe e do 
Sinasefe.

A construção de uma 
greve unificada, englobando 
todas as categorias do 
serviço público federal, é a 
resposta das 31 entidades 
nacionais que compõem 

a Campanha Salarial 2012 
em defesa dos servidores 
e serviços públicos, para a 
falta de propostas concretas 
do Governo, em relação ao 
serviço público. A principal 
demanda é a reestruturação 
das diversas carreiras do 
setor público visando uma 
política eficiente que garanta 
qualidade dos serviços 
prestados à sociedade.
Outra preocupação levantada 
pelos servidores é em relação 

ao esvaziamento dos órgãos. 
Ainda que o governo venha 
anunciando de alguns 
concursos públicos, os 
mesmos não são suficientes. 
E, embora a necessidade dos 
concursos seja urgente, não 
dá para distribuir concursos 
sem que se discuta política 
salarial. Para os trabalhadores 
esses temas devem caminhar 
juntos uma vez que a evasão 
é uma realidade gritante 
na administração pública 

e o principal motivo são, 
justamente, as tabelas 
salariais pouco atraentes 
que o Executivo oferece 
a seus funcionários. Nos 
próximos cinco anos mais 
de 250 mil servidores 
devem se aposentar. Se 
não houver uma política de 
reestruturação para o setor 
público pode haver uma 
carência ainda mais grave 
na prestação de serviços à 
população. (Págs  2 e 3)
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Editorial

É fácil, ao chegar em casa, 
dar uma olhada nos noticiários 
e constatar uma triste realidade: 
pessoas sem atendimento 
correto nos hospitais, falta 
de segurança, educação 
deficiente, transporte público 
deficitário e de má qualidade, 
milhões de pessoas sem teto. 
O que todas essas carências 
têm em comum? São serviços 
desempenhados pelo poder 
público. E os servidores acabam 
sendo responsabilizados por 
esta triste realidade.

O fato é que a dinâmica 
dos governos brasileiros, ao 
longo dos anos, foi deixando 
cada vez mais de lado o serviço 
público. De uma maneira 
generalista, em todas as esferas 
- municipais, estaduais e federal 
- os servidores e o serviço 
público estão sempre fora das 
prioridades das gestões. Os 
investimentos nunca são os 
necessários e, ainda assim, o 

que é destinado no Orçamento 
ainda é varrido pela corrupção.

À época do ex-presidente 
FHC, o Brasil, infelizmente, 
adotou o que era moda 
no mundo inteiro: o 
neoliberalismo. Esta teoria 
prega – entre outras coisas 
– que o Estado deve ter um 
tamanho reduzido e que os 
serviços desempenhados 
pelo poder público sejam 
gradualmente repassados 
à iniciativa privada. Neste 
período, os servidores 
perderam a estabilidade graças 
à reforma administrativa, 
que reduziu drasticamente 
direitos e conquistas. Milhares 
perderam seus empregos 
por conta de inúmeras 
privatizações.

Com a ascenção dos 
governos ditos de esquerda, 
esperava-se que as coisas 
mudassem, mas não 
mudaram. O governo Lula 

pouco fez no que diz respeito 
a reestruturação do serviço 
público, pelo contrário, em 
alguns pontos contribuiu 
para o desmonte, a retirada 
de funções, o sucateamento 
dos serviços que deveriam ser 
oferecidos com primazia para a 
população. O auge do descaso 
veio com a concretização da 
reforma da Previdência, tentada 
antes, sem sucesso por FHC.

No mesmo rumo segue o 
governo Dilma, impondo ao 
funcionalismo um dos maiores 
arrochos já vividos. Diálogo, 
marchas, reuniões, mesas de 
negociação, enfim, muitos 
instrumentos foram usados 
sem sucesso.

Hoje, em meados do ano 
de 2012, nada de concreto foi 
apresentado aos servidores 
em relação a reivindicações 
simples como, por exemplo, 
reajuste do auxílio alimentação. 
Simples não porque seja fácil 

de implementar, sabemos que 
é preciso aporte orçamentário, 
mas simples sim, se houver 
vontade política.

Afinal, não faltam recursos 
para outras “prioridades”. 
Simples ainda porque basta 
fazer uma conta comum de 
matemática para se descobrir 
que houve aumento no valor 
que se paga pela alimentação 
no Brasil.

Temos plena compreensão 
das implicações de uma greve. 
Dos transtornos que causam 
a população e muitas vezes 
aos próprios servidores, no 
entanto, não há outro caminho 
apresentado. As negociações 
não avançam, o governo segue 
deixando o servidor e o serviço 
público em último plano. 

A ideia não é parar por parar, 
cruzar os braços por birra ou 
irresponsabilidade. Ninguém 
está buscando férias coletivas 

ou se esquivando do trabalho, 
muito pelo contrário. Estamos 
querendo condições para 
trabalhar; um serviço público 
que possa ser oferecido com 
qualidade; condição - inclusive 
financeira - para que o servidor 
possa dedicar-se a servir o seu 
país.

O que esta greve geral 
almeja é respeito com uma 
categoria que dedica sua 
força de trabalho a fazer com 
que o nosso país cresça, não 
apenas em números, mas em 
qualidade de vida.

É por isso filiado do 
SINTSEF/CE que convidamos 
e convocamos você a aderir a 
greve geral. Vamos construir 
juntos uma realidade diferente 
para o nosso país e para as 
nossas vidas. Contamos com 
você!

Direção Colegiada

Por que o momento pede uma greve?

Por dentro

Audiência Pública

Lançado oficialmente Fórum 
Permanente em Defesa do Serviço 
Público

Uma audiência pública 
na Assembleia Legislativa do 
Ceará instituiu oficialmente o 
Fórum Permanente em Defesa 
do Serviço Público, formado 
por um grupo de entidades 
cearenses e do qual o SINTSEF 
faz parte. O evento aconteceu 
no dia 29 de maio, mas o Fórum 
existe, de fato, há mais tempo.

A origem desse movimento 
deu-se por ocasião do 
combate à privatização da 
Previdência Pública, iniciado 
ainda no final do ano passado. 

Mesmo após 
sancionada a lei 
que privatizou 
a previdência, 
as entidades 
que compõem 
o Fórum 
continuaram 
reunindo-se 

e, a nova ideia foi elaborada, 
culminando com a efetivação 
de um Fórum de entidades 
que tem a intenção de 
defender todas as causas que 
se refiram ao serviço público.

Além do SINTSEF/CE fazem 
parte do Fórum as seguintes 
entidades: Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil 
(Sindifisco Nacional – DS/CE); 
Sindicato dos Trabalhadores 
Federais em Saúde, Trabalho 
e Previdência Social no Estado 

do Ceará (SINPRECE); Sindicato 
dos Auditores Fiscais do 
Trabalho no Estado do Ceará 
(SINDAIT) ; Sindicato Nacional 
dos Funcionários do Banco 
Central (SINAL/FORTALEZA); 
Sindicato Nacional dos Fiscais 
Federais Agropecuários 
(ANFFA SINDICAL – DS/
CE); Sindicato dos Docentes 
das Universidades Federais 
do Estado do Ceará 
(ADUFC); Central Única dos 
Trabalhadores (CUT/CE); 
Central Sindical e Popular (CSP 
CONLUTAS).

Semanalmente ocorrem 
reuniões do Fórum com a 
presença de representantes 
das entidades. Um blog está 
sendo construído para ampliar 
o debate do Fórum com a 
sociedade. Quando estiver no 
ar divulgaremos o endereço. 

Acontece entre os dias 13 e 
22 de junho, no Rio de Janeiro, 
a Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável,  a Rio + 20.

"Vinte anos após a Cúpula da 
Terra (Eco-92), realizada no Rio 
em 1992, a Rio+ 20 será mais 
uma oportunidade de refletir 
sobre o futuro que queremos 
para o mundo nos próximos 
vinte anos.

Nessa conferência, líderes 
mundiais, milhares de 
participantes do setor privado, 
ONGs e outros grupos se 
reunirão para determinar como 
é possível reduzir a pobreza, 
promover a justiça social e a 
proteção do meio ambiente 
em um planeta que é cada vez 
mais habitado", este é o texto 
explicativo sobre a Conferência, 
constante da versão em 
português do site oficial do 
evento (www.rio20.info).

Em contraponto ocorre no 
mesmo período a Cúpula dos 
Povos (cupuladospovos.org.br). 
Organizada por cerca de 200 
organizações da sociedade civil, 
como o movimento indígena, 
de mulheres, de negros, por 
religiosos e ambientalistas 
do mundo inteiro, a cúpula 
pretende denunciar "as causas 
da crise socioambiental", além 
de se contrapor ao conceito de 
economia verde, defendido na 
conferência da ONU.

Além do que vemos na gran-
de mídia, vale a pena conhecer 
outras opiniões sobre o tema. 
Sugerimos algumas leituras:
• Revista Carta Maior -
cartamaior.com.br/templates/
colunaMostrar.cfm?coluna_
id=5450
• Revista Fórum
www.revistaforum.com.br/
conteudo/detalhe_materia.
php?codMateria=9261

Desenvolvimento Sustentável

O que esperar da Rio +20? 
sustentável?

Mundo a fora
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Jurídico

Vitória

Recurso do SINTSEF/CE é acolhido no TRF e liminar garante o 
pagamento da “bolsa” na forma e valores de 2012 

Deputado Eudes Xavier e Direção do SINTSEF/CE reafirmam a luta pelos trabalhadores do DNOCS

Advogado do SINTSEF, Dr. Patrício Willian, dá a boa notícia aos servidores 

Na manhã do dia 1º de 
junho, os servidores do 
DNOCS reuniram-se em 
frente ao órgão para, enfim, 
receber uma boa notícia. O 
porta voz dessa informação 
tão desejada foi o advogado 
Patrício Willian, assessor do 
SINTSEF/CE. O que ele tinha 
a dizer e que todos queriam 
ouvir era que uma decisão 
da 4ª Turma do TRF, em 
Recife, reconheceu o direito 
postulado pelo SINTSEF/
CE em favor dos servidores 
do DNOCS, isto é, deferiu 
a liminar, para manter o 
pagamento da VPNI na forma 
e nos valores que vinham 
sendo pagos até fevereiro 
deste ano, e não congelando  
os valores em fevereiro/2006.

O Deputado Federal 
Eudes Xavier também 
compareceu ao ato. Em sua 
fala informou que continuará 
no apoio aos servidores e 
destacou a participação da 
Deputada Gorete Pereira 
nessa luta dos servidores. 
Eudes enfatizou que no 
dia 15 de junho faria a sua 

fala no Grande Expediente 
da Câmara Federal sobre 
o DNOCS, sua importância 
para o semiárido brasileiro, 
o grande trabalho de seus 
servidores. A iniciativa é um 
caminho para sensibilizar a 
sociedade, os parlamentares 
e gestores da grandeza do 
DNOCS e da necessidade de 
reestruturação do órgão.

Também manifestou seu 
apoio o diretor jurídico da 
Condsef, Luis Carlos Macêdo, 
afirmando todo o empenho 
tanto da Confederação 
quanto do SINTSEF/CE nesta 
batalha agora vencida. 
O coordenador geral do 
sindicato, Luciano Filgueiras 
parabenizou o setor jurídico 
do sindicato e toda a direção 
pela dedicação neste 
processo e principalmente 
os servidores do DNOCS por 
não terem cansado da luta. O 
diretor Elias Andrade, servidor 
do DNOCS, destacou ainda a 
necessidade de permanecer 
na luta pois o maior ganho 
ainda está por vir e para tal é 
preciso união e mobilização.

O processo jurídico
Em janeiro deste ano, o 

SINTSEF/CE entrou com um 
Mandado de Segurança na 
Justiça Federal do Ceará, 
para que, através de uma 
decisão judicial, o DNOCS 
mantivesse o pagamento da 
“bolsa” nos valores em que 
vinham sendo pagos até 
fevereiro/2012, ou seja, nos 
percentuais de 100% sobre o 
valor do vencimento básico 
para os servidores de nível 
superior e 70% para aqueles 

de nível médio. No entanto, ao 
apreciar o pedido de liminar 
formulado pelo Sindicato, 
o juiz substituto da 7ª. Vara 
Federal do Ceará negou a 
liminar por entender que as 
alterações remuneratórias 
pretendidas pelo DNOCS 
(pagar em valores de 
fevereiro/2006) estariam 
corretas.

Inconformado com 
a mencionada decisão, 
o SINTSEF interpôs um 
recurso (chamado agravo 
de instrumento) para o 

Tribunal Regional Federal – 
TRF em Recife, objetivando 
conseguir a liminar antes 
requerida ao juízo da 7ª. Vara. 
Em uma primeira decisão, o 
Desembargador Relator do 
processo no TRF negou o 
pedido de liminar, mantendo, 
portanto, a decisão proferida 
pelo juízo da 7ª. Vara de 
Fortaleza.

Persistente na luta, o 
sintseF/Ce, através de seu 
setor jurídiCo, interPôs novo 
reCurso, o qual Foi reCebido 
Pelo relator, enCaminhando-o 
Para deCisão Pela 4ª. turma do 
trF, em reCiFe. no dia 29 de 
maio de 2012, sob a relatoria 
da desembargadora Carolina 
malta, a 4ª. turma do trF, 
Por maioria de votos aColheu 
o reCurso interPosto Pelo 
sintseF/Ce, reConheCendo 
aquela turma, Portanto, 
o direito Postulado Pelo 
sintseF/Ce em Favor dos 
servidores do dnoCs.

Mesmo tratando-se de uma 
decisão colegiada tomada no 
âmbito do TRF reformando 

uma decisão monocrática de 
um juiz federal, a mesma é 
uma medida judicial liminar. 
Ainda assim, ela representa 
um grito de justiça nessa 
grande luta travada pelos 
servidores contra o arbítrio 
imposto pelo DNOCS.

Outras lutas virão. Devemos 
continuar a mobilização dos 
servidores em busca de uma 
mudança maior e sem riscos 
de ameaças, que apenas se 
dará com a reestruturação do 
DNOCS e o plano de carreira 
de seus servidores.

retrato de alegria

A servidora Regina Selma, 
datilógrafa há 30 anos 
no DNOCS será uma das 
beneficiadas com o retorno da 
bolsa. A única ação jurídica da 
qual ela fazia parte era esta do 
SINTSEF. Segundo Regina, ela 
confiou no sindicato, “afinal 
é ele que nos representa, eu 
tinha mais era que confiar. 
Precisamos nos unir, assim 
conseguiremos mais”, afirmou.

ÓRGãO OBJETOS Nº DE 
BENEFICIADOS VALOR 

CEFET 1/3 FÉRIAS 02 1.529,46 
C. ExÉRCITO AUxÍLIO ALIMENTAÇãO, 1/3 DE FÉRIAS, GRATIFICAÇãO 03 18.394,98 

DNOCS 1/3 DE FÉRIAS, GRATIFICAÇãO 02 982,74
FUNASA 1/3 DE FÉRIAS, GRATIFICAÇãO 17 140.357,22

INSS GRATIFICAÇãO 02 11.039,68
M. AGRICULTURA 1/3 DE FÉRIAS 03 1.643,12

M.FAZENDA AUxÍLIO ALIMENTAÇãO, 1/3 DE FÉRIAS, GRATIFICAÇãO 14 78.471,14
M.TRABALHO 1/3 DE FÉRIAS, GRATIFICAÇãO 03 7.606,27

M.TRANSPORTES SEGURIDADE INATIVOS, GRATIFICAÇãO 21 110.900,87
MINISTERIO DA SAÚDE AUxÍLIO ALIMENTAÇãO, 1/3 DE FÉRIAS, GRATIFICAÇãO 32 23.239,03

Total 99 394.164,51

Ações pagas em junho pelo setor jurídico do SINTSEF/CE
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Aconteceu

Com cerca de 150 
assembleias realizadas - 
incluindo capital e interior 
- e mais de 400 delegados 
eleitos, o 10º Congresso 
do SINTSEF/CE ganha, aos 
poucos, a cara da base. 
As eleições seguem ainda 
até o dia 30 deste mês e a 
estimativa é que o número 
de delegados aproxime-se 
de 500.

O 10º Congresso 
acontecerá entre os dias 28 
e 31 de agosto e discutirá 
as diretrizes do sindicato 
para os próximos três anos. 
Com base no tema: "Em 
defesa dos direitos dos 
trabalhadores, contra as 
reformas e privatizações 
do Governo Dilma", o 
Congresso, instância máxima 
de deliberação do SINTSEF/
CE, terá três teses para serem 

debatidas, inscritas no mês 
passado.

As reuniões de 
organização, com comissão 
formada pela direção 
colegiada, conselho fiscal, 
coordenação do conselho 
de delegados de base 
e representantes das 
delegacias regionais, têm 
garantido discussão com 
a base e um evento feito 

de acordo com a 
convocatória.

O Congresso é 
um momento de 
extrema importância 
para o SINTSEF/CE e 
toda a sua base, por 
isso a preparação 
dele está sendo feita 
com bastante cuidado 
e dedicação da 
direção colegiada.

Mais de 400 delegados já foram eleitos para o 10º Congresso do 
SINTSEF

28 a 31 de agosto de 2012 

Hotel Parque das Fontes - BeBeriBe/Ce

Em defesa dos direitos dos trabalhadores

Contra as reformas e privatizações do 

governo Dilma

CONGRESSO
10º

Em Brasília

Marcha, plenária e audiência 
pública dão o tom da luta dos 
servidores federais 

Nos dias 4 e 5 de junho, 
os servidores federais 
participaram de três 
importantes atividades, em 
Brasília, para organizar a luta 
em torno da Campanha 
Salarial 2012 e demais 
demandas da categoria.

O SINTSEF/CE enviou uma 
delegação de 54 pessoas para 

as atividades.
No dia 4, em Plenária 

Nacional da Condsef, a base 
decidiu por uma greve a ser 
iniciada no dia 18 de junho. 
As reivindicações passam por 
reajuste salarial, mas também 
incluem reestruturação de 
órgãos, planos de carreira, 
data-base, revisão dos 

valores do auxílio-
alimentação, 
dentre outros.

Para corroborar com a 
decisão da plenária, uma 
marcha aconteceu no dia 
5, com a participação de 
mais de 15 mil servidores, 
além de estudantes e outros 
integrantes de movimentos 
da sociedade civil.

No mesmo dia uma 

audiência pública na Câmara 
dos Deputados discutiu 
os problemas contidos na 
medida provisória (MP) 
568/12, antes PL 2203/11, e 
que foi fruto de processos 
de negociação travados 
com o governo no ano 
passado. Com a presença de 
dezenas de parlamentares 
e centenas de servidores, 
entidades convidadas, entre 

elas a Condsef, falaram da 
importância de se garantir 
ajustes no texto da MP que - 
da forma que está - prejudica 
milhares de servidores.

Até o fechamento desta 
edição um novo texto para 
a MP havia sido aprovado na 
Comissão Mista da Câmara, 
corrigindo alguns dos 
problemas, mas a íntegra não 
havia sido divulgada.

Delegação cearense na marcha da Condsef

Encontro jurídico da Condsef discute temas importantes para os servidores
Entre os dias 14 e 16 

de junho, os advogados 
Marcello Guerra e Pollyanna 
Sousa, assessores jurídicos 
do SINTSEF/CE, além da 
secretária jurídica Joyce 
Torres, participaram, em 
Brasília, do encontro entre 
as assessorias jurídicas do 
coletivo da base da Condsef.

Dentre os temas debatidos 
no evento, alguns ganharam 
destaque de acordo com 
os nossos representantes. 
Confira:

• MP 568
Naquele momento 

a discussão era sobre a 
necessidade de mudança 
no texto da medida, que 
afetava diretamente os 
vencimentos dos médicos 
e outros servidores a partir 
da mudança de cálculo 
de insalubridade e de 
periculosidade. Também 
sofriam prejuízos servidores 
da Fiocruz e do ramo da 
Ciência e Tecnologia dos 
órgãos militares.

Porém,  após ampla 
mobilização da categoria, o 
relator da matéria aprovou 

modificações no texto da MP, 
garantindo para os médicos 
a carga horária de 20 horas 
semanais, como ocorria 
antes da edição da MP e 
preservando o estabelecido 
na Lei 9.436/97, que permite 
ao médico fazer a opção por 
uma carga horária dupla, 
de 40 horas, com os valores 
do vencimento básico, das 
gratificações específicas e 
de retribuições definidos em 
tabela própria.

Quanto aos servidores da 
Fiocruz e da área de ciência 
e tecnologia das Forças 
Armadas, as alterações 
preveem novas cargas 
horárias mínimas para 
os cursos de qualificação 
profissional, que permitem 
aos servidores alcançar os 
níveis 1, 2 e 3 da gratificação 
de qualificação (GQ).

O relator ainda retirou 
do texto da MP 568/12 as 
alterações propostas para o 
pagamento de insalubridade 
e de periculosidade às 
categorias do funcionalismo 
público. Ficou mantida 
a sistemática vigente, na 
qual os adicionais são 
calculados a partir de um 

percentual incidente sobre 
o vencimento básico do 
cargo efetivo do servidor. A 
MP previa a migração para 
um novo modelo em que 
seriam estabelecidos valores 
fixos para os adicionais 
de periculosidade e de 
insalubridade.

A proposta aprovada 
também reajusta a 
remuneração de outras 29 
carreiras, em um total de 
669,5 mil servidores, entre 
ativos e inativos.

 A MP 568 transformou-
se no Projeto de Lei de 
Conversão 14/2012 e seguiu 
para análise e votação nos 
plenários da Câmara e 
Senado.

• Mandando de 
Injunção 880

O MI 880 trata da 
aposentadoria especial. Na 
discussão proposta pelo 
encontro, ficou evidente que 
a via jurídica é a solução para 
os casos nos quais o governo 
não concedeu a conversão 
do tempo de serviço especial. 
Assim, ficou estabelecido que 
os sindicatos irão entrar com 

ações judiciais a fim de que 
seja cumprido regularmente 
os direitos dos trabalhadores. 

• Emenda 70
Em relação à emenda 70, 

que estabelece a paridade e 
integralidade aos servidores 
que se aposentaram 
posteriormente a 31/12/2003 
ficou estabelecido ser feita 
a revisão de seus benefícios 
da garantia do direito até 
março de 2012. Em breve 
divulgaremos como se dará 
essa revisão e em quais meses 
serão pagos o retroativo. 
Ainda sobre o tema, o 
sindicato está convocando 
pensionistas de servidores 
aposentados por invalidez 
neste período.

• Funpresp
A partir da aprovação da 

Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor 
Público Federal (Funpresp), os 
novos servidores, se quiserem 
contrapartida do governo, 
terão que contribuir com 
o valor de 11%, para que a 
união dê em contrapartida de 
8,5% para aqueles servidores 

que receberem igual ou 
mais do que R$3.9616,20 
(teto do INSS) para os 
servidores que recebem 
menos do que esse valor 
não haverá a contrapartida 
da UNIÃO. Lembramos que 
isso é aplicável para os novos 
servidores, aqueles que 
ingressaram depois da sanção 
e publicação da lei, em 1º 
de maio. Os servidores que 
ingressaram antes desta data 
NÃO DEVEM ADERIR A ESTE 
REGIME, para que continuem 
com suas aposentadorias da 
maneira que era antes da lei.

• DPU
O problema específico da 

Defensoria Pública da União, 
diz respeito a 350 novos 
servidores que estão sofrendo 
desvio de função decrescente 
e grave assédio moral. O 
encontro encaminhou que 
cada sindicato apure os 
problemas no seu estado, 
para que seja feito um 
relatório e compartilhado 
com os demais sindicatos 
para elaboração de um Dossiê 
a ser encaminhado para o 
Ministério da Justiça, através 
do CONDSEF.
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