
A atual direção do SINTSEF/CE tem investido esforços em levar à base 
as discussões da conjuntura atual em torno da realidade dos servidores 
públicos federais. Visitas sistemáticas acontecem nos locais de trabalho e 
também nos municípios do interior do estado. O debate tem se mostrado 
cada vez mais rico e participativo. É muito importante que a base saiba 
de seu valor no aprofundamento das discussões e no fortalecimento do 
movimento sindical. Muito mais que reuniões ou assembleias, as visitas 
à base representam uma troca de informação e uma possibilidade de 
avaliação do movimento, insubstituíveis. Essas discussões devem ser 
puxadas pela direção colegiada, mas também pelos delegados de base 
e pelos eleitos para representar determinado órgão ou local de trabalho 
em eventos políticos, como marchas, plenárias, encontros. Participe dessa 
discussão. (Pág 3)

Discussões com a base 
fortalecem o movimento sindical
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Agenda:
Próximas reuniões de aposentados e 
pensionistas: 29 de julho e 26 de agosto

Reunião no Hospital de Maracanaú, no dia 18 de maio, discutiu temas referentes a Campanha Salarial 2011

 Curso de Formação em Fortaleza reuniu cerca de 50 pessoas, em quatro sábados de aulas

A Coordenação de Formação Política e Sindical do SINTSEF/CE realiza 
desde o início do ano, cursos para discutir a realidade sócio-política do 
brasileiro. As aulas acontecem em quatro módulos, sempre aos sábados, 
ministrados em parceria com a Universidade Federal do Ceará e com o 
Instituto de Estudos e Pesquisa do Movimento Operário ‒ IMO. A ideia 
central é levar aos participantes a compreensão da evolução histórica 
do movimento sindical e operário, desde seus primórdios aos dias atuais 
e, a partir daí estabelecer um paralelo com a realidade atual. Os cursos 
já aconteceram na região do Maciço de Baturité, do Vale do Jaguaribe e 
em Fortaleza. As outras regiões já têm calendário de aulas estabelecido. 
Confi ra e participe. (Pág 6)

Formação promove debate da 
realidade sócio-política

Campanha Salarial 2011: Marcha 
reúne 8 mil servidores na busca 
pela valorização
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As atividades da Campanha Salarial 2011 seguem mobilizando os 
servidores públicos federais em torno de seus eixos de reivindicações. No 
dia 16 de junho, cerca de 8 mil pessoas marcharam em Brasília pedindo, 
em síntese, melhores salários e condições de trabalho dignas. O SINTSEF/
CE esteve no evento com uma delegação de 45 pessoas, eleitas em 
assembleias realizadas em todo o estado. Estas pessoas representaram a 
base dos servidores federais no Ceará no movimento que pede política 
salarial com reposição da infl ação, negociação coletiva, direito irrestrito de 
greve, data-base defi nida e paridade entre ativos e aposentados, dentre 
outras reivindicações. Novo evento da Campanha Salarial está previsto 
para agosto, nos dias 22, 23 e 24. O SINTSEF/CE já aprovou a participação 
de mais 45 pessoas nessa atividade. (Pág 4)

A Direção Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço 
Público Federal no Estado do Ceará - SINTSEF/CE, em conformidade 
com os artigos 17, 18, 19 e 20 do seu Estatuto, convoca os 
servidores fi liados ao SINTSEF/CE para fazer parte da ASSEMBLEIA 
GERAL, a ser realizada no dia 23 de julho de 2011, às 9h em primeira 
convocação e às 09h30min, em segunda convocação, no auditório 
do Centro de Negócios Sebrae/CE (Avenida Monsenhor Tabosa, 
777 ‒ Praia de Iracema), para discutir a seguinte pauta: 1) Análise de 
conjuntura; 2) Eleição de delegados às plenárias estadual e nacional 
da CUT; 3) Encaminhamentos.

Fortaleza, 11 de julho de 2011
A DIREÇÃO COLEGIADA

* Publicado no Jornal Diário do Nordeste em 12/07/11

Edital de Convocação



Expediente:

Fala aí

Ao longo dos anos, o 
movimento sindical conseguiu 
uma grande vitória: a estruturação 
de suas entidades. Em todo país, 
acompanhamos várias categorias 
de trabalhadores se organizando 
cada vez mais e melhor, na busca 
constante da defesa de seus 
direitos e potencializando a luta 
por novas conquistas. Quem 
conhece a história do movimento 
sindical, sabe que isso é fruto 
da força e da garra de vários 
companheiros e companheiras 
que brigaram ‒ alguns inclusive 
dando a própria vida ‒ pela 
liberdade e autonomia da classe 
trabalhadora.

Dentro dos sindicatos de 
trabalhadores de esquerda, a 
democracia se constrói dia-a-dia. É 
um trabalho de alguns abnegados, 
que compreendem a importância 
política e ideológica da 
mobilização e da conscientização. 
Homens e mulheres que se 

descobrem à frente de uma 
tarefa árdua, contra os patrões, 
os governos e, infelizmente, 
a ausência de compreensão 
de companheiros que não se 
envolvem, não cerram fi leiras 
juntos, preferindo fechar os olhos 
e aceitar passivamente a opressão, 
quando poderiam ser agentes de 
mudança social.

Neste contexto, é triste também 
perceber o desvio do papel da 
oposição em algumas entidades 
sindicais. A existência de uma 
oposição, em qualquer instância 
política, seja ela governo, sindicato, 
partido etc., é, a princípio, saudável. 
Porque aponta erros de gestão, 
anima a discussão política na base, 
movimenta a categoria em termos 
de discussão político-ideológica.

Porém, é profundamente 
desgastante para uma entidade 
conviver com uma oposição que 
não qualifi ca seu discurso e suas 
ações. Faz oposição simplesmente 

para ser “do contra”: atrapalha 
decisões, procura difi cultar o 
trabalho da direção, burocratiza 
a disputa nas instâncias, distorce 
a divulgação dos fatos para a 
categoria, adota o interesse 
mesquinho e pessoal como 
parâmetro.

Qualquer pessoa melhor 
esclarecida e mesmo uma 
oposição de alto nível sabe que tal 
postura tem somente um único 
grande prejudicado: a categoria. 
Ela deixa de realizar os reais 
debates, sobre aquilo que de fato 
lhe interessa, para se perder na 
pequeneza da politicagem. Não 
são disputas de conceitos, ideias 
e ideais: a motivação se dá pelo 
apego aos cargos, à estrutura 
sindical, e ao ódio pessoal.

Assim, atos que deveriam 
denunciar problemas vividos 
pela categoria viram uma 
disputa pelo microfone. 

Assembléias e congressos 
que poderiam aprofundar 
discussões fundamentais para 
o crescimento da entidade 
viram palco de baixaria entre 
delegados de tendências em 
confl ito. Encaminhamentos 
imprescindíveis para por adiante 
direitos e conquistas não se 
concretizam pela busca insana da 
demonstração de força (às vezes 
inclusive física).

Somos pela união. Somos pela 
democracia. Somos pela luta. 
Somos pela construção de um 
presente e um futuro melhor para 
todos e não para uns poucos. 
Oposição e direção devem ter, 
no âmago, a mesma intenção: 
responsabilidade para criar o novo, 
mudar a sociedade rumo à justiça 
social e respeitar o próximo em 
seus direitos e convicções. 

A Direção Colegiada

Oposição: a responsabilidade de quem também deve construir

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

Editorial

O real signifi cado de avaliação
Opinião

Avaliação, do latim “valere”, que 
signifi ca ter valor, ser válido. É a 
ação de apreciar em seu justo valor 
um ser, uma pessoa, várias pessoas, 
uma atitude, um sentimento, uma 
situação considerando de modo 
objetivo os fatores e elementos de 
que são constituídos. A avaliação 
é a base consciente para o 
estabelecimento das condições 
necessárias à vida e ao progresso 
humano, tanto individual como 
social.

A administração pública dispõe 
de especialistas encarregados 
das perícias necessárias para a 
avaliação. Critérios, do grego 
“Kriterions”, signifi ca julgamento. 
É quando julgamos as pessoas e 
as coisas.  Quando falamos em 
um homem de critérios signifi ca 
alguém que em seus juízos se 
inspira sempre em princípios 
bons, retos. A pessoa sem critério 
é aquela que reage ao sabor dos 
caprichos e das circunstâncias, 
sem referências a certos 
parâmetros científi cos ou morais. 
Ter bons critérios e formular 

os juízos em função destes 
critérios é a característica de uma 
personalidade bem formada.

Quisera que esse conceito 
de avaliação contemplasse 
a classe trabalhadora. Após 
anos de debates e enfadonhas 
assembleias das entidades 
sindicais, representantes da 
classe trabalhadora, e o governo, 
está de volta a Avaliação de 
Desempenho, um dos mais 
polêmicos instrumentos que pode 
ser utilizado para o achatamento 
dos direitos e da liberdade dos 
trabalhadores. O projeto de 
avaliação imposto pelo Ministério 
da Saúde e a sua implementação 
na atual situação em que se 
encontra o serviço público, em fase 
avançada de sucateamento, pode 
ser mais um mecanismo político 
e administrativo de aceleração 
da extinção do setor público. O 
método sufoca mais ainda os 
trabalhadores, notadamente 
aqueles mais expostos a altos 
riscos pelas más condições de 
trabalho, falta de meios adequados 

para o desempenho de funções, 
dentre outros e as cobranças 
dos setores administrativos 
incompatíveis com a justiça por 
muitas razões e nas mais variadas 
situações.

Os critérios dessa avaliação, 
tirando como base a do mês de 
junho de 2011, pelo menos até 
o dia 20, causa uma impressão 
confusa de caráter vingativo, 
punitivo, favorecimento, 
perseguição, omissão, pois em 
todos os cinco itens, os fatores 
mínimos de competências/
conceitos não fi cam claro, 
fundamentado textualmente nas 
evidências as pontuações das 
habilidades inferiores a quatro na 
escala e conceito.

Diante deste fato os 
trabalhadores precisam 
imediatamente tirar uma posição 
unifi cada, junto com o sindicato, 
para uma manifestação coletiva 
sobre esses critérios de avaliação 
do Ministério da Saúde que 
defi nem um peso ¼ ou 0,25 
ou 25%.  A quem interessa? 

As classes exploradas ou ao 
poder dominante gerenciado 
por trabalhadores infi ltrados 
ou cooptados pelos governos 
e patrões implementadores de 
políticas e regimes escravistas 
que não conhecem ou ignoram o 
sentimento de respeito a si mesmo 
e aos outros? Pessoas que não 
reconhecem que toda criatura 
humana possui características que 
a elevam acima dos outros seres 
existentes no mundo, cabendo-
lhe um destino sobrenatural e 
eterno. Não sabem que o mais 
pobre, degradado e viciado de 
todos os homens ainda é em 
si mesmo, objeto de respeito 
por parte dos outros homens?  
Que a sua indignidade como 
individuo não lhe tira a dignidade 
de ser humano? Que o respeito 
fundamental à criatura humana é a 
garantia suprema do progresso da 
humanidade? 

Francisco Costa do Nascimento 
Base do SINTSEF, DESMAB
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Semana do Meio 
Ambiente

O Núcleo de Educação 
Ambiental do IBAMA Ceará 
realizou no início de junho 
três dias de atividades em 
comemoração pela Semana 
Nacional do Meio Ambiente. 
Ricos debates aconteceram 
no auditório do órgão, 
com o objetivo principal 
de aprofundar a refl exão e 
repensar a prática da gestão 
ambiental pública frente à 

realidade sócio-ambiental. 
Uma mostra fotográfi ca 
sobre a trajetória de 21 anos 
do Núcleo de Educação 
Ambiental do IBAMA/CE 
aconteceu em concomitância 
com o evento, permanecendo 
até o dia 30 de junho.

Reintegração
Na luta pela reintegração 

aos quadros do serviço 
público, 15 servidores 
demitidos/anistiados 
receberam em maio a feliz 

notícia de seu retorno. Destes 
nomes, cinco cearenses: 
Ângelo Barbosa Papaleo, 
Genivaldo Clementino 
Farias, José Costa do Carmo, 
Margarida Maria Diógenes 
Oliveira e Zedequias Ferreira 
dos Santos. Todos os quinze 
eram servidores do BNCC. 
Mais uma vitória da luta dos 
anistiados, com destaque, 
dado pela comissão dos 
anistiados do BNCC, para os 
companheiros de Fortaleza, 
Ilhéus, Brasília e Curitiba.

Ajuda bem-vinda
Solidários com o caso do 
ex-servidor da Funasa, 
Edmundo Coutinho, nosso 
diretor jurídico, pedimos a 
sua colaboração para garan-
tir a sua renda. Para ajudar 
deposite no Banco do Brasil:
Ag. 0668-8 c/c 1666-8

Faça a sua parte
Que tal pensar no nosso 

papel em relação aos cuidados 
com o planeta? Todos nós 
impactamos o meio ambiente 
de alguma forma, todos os 
dias. Esse impacto é inevitável, 
e, em grande parte das vezes 
danoso. Mas basta um pouco 
de boa vontade para mudar 
essa questão. Há inúmeras 
coisas - grandes e pequenas- 
que podem ser realizadas 
por nós quando o assunto é 
preservar. Para começar que 
tal adotar um copo? Você já 
observou a quantidade de 
copos descartáveis que vão 
para o lixo diariamente. Pense 
em como eles aumentam 
o lixo e como demoram a 
ser degradados no meio 
ambiente. Então, que tal em 
seu local de trabalho ter seu 
próprio copo. Se não der 

para ter um copo de vidro 
ou mesmo de plástico, adote 
um copo descartável para ser 
usado o dia todo, ou quem 
sabe a semana toda. O meio 
ambiente agradece.

Por dentro

Breves





Frequentemente 
o SINTSEF/CE tem 
realizado assembleias 
para eleger participantes 
para determinado tipo 
de atividade. Também é 
constante o envolvimento 
da entidade em atos, 
passeatas, manifestações, 
da própria categoria 
ou em apoio a outros 
trabalhadores. O sindicato 
comumente está em 

reuniões com outras 
entidades, centrais, 
confederação, enfi m, a 
atuação no movimento é 
ininterrupta. Tudo isso, no 
entanto, só tem validade, 
se houver a partilha e 
o apoio da base. Ora, 
onde queremos chegar? 
Na conclusão de que 
um sindicato atuante é 
aquele que tem em sua 
base seu ponto de apoio. 

O compromisso dos 
fi liados é levar a sério os 
encontros, as reuniões, 
assembleias... é eleger 
delegados, caravaneiros, 
representantes, com 
seriedade, e estes, os 
eleitos, terem a clareza 
da responsabilidade de 
estarem agindo em nome 
da base.

Acreditando nessa ideia, 
a direção colegiada do 
SINTSEF/CE está cada vez 
mais dedicando tempo 
às visitas, conversas, 
reuniões com sua base. A 
participação dos fi liados 
em cada local de trabalho 
tem trazido discussões 
importantes que merecem 
ser aprofundadas em 
prol do fortalecimento 
do sindicato. Porém, é 
preciso ainda que aja um 

maior número de fi liados 
nestes encontros. Se você 
já participa chame um 
colega de trabalho para 
comparecer também, se 
você não costuma ir aos 
encontros vá e leve suas 
opiniões, seus pontos de 
vista. O SINTSEF/CE somos 
todos nós.

No fi nal do mês de maio 
e início de junho várias 
assembleias para eleger 

representantes na Marcha 
da Campanha Salarial 
(veja matéria na pág 4) 
aconteceram. Também 
nestes meses a direção 
esteve em diversos locais 
de trabalho levando 
os informes da própria 
campanha salarial, os 
informes jurídicos da 
entidade e outros de 
interesse específi co de 
cada setor. 

No mês de maio, o 
SINTSEF/CE realizou 
assembleia geral para 
discutir, dentre outros 
temas, a Campanha 
Salarial 2011. Na ocasião, 
foi decidido o envio de 
90 pessoas a Brasília, em 
dois momentos, marchas 
em junho e agosto sendo 
45 pessoas em cada 
atividade. A assembleia 

teve coordenação da 
delegada de base do MTE, 
Carmem Lúcia, secretaria 
da coordenadora de 
formação Onidracir do 
Rosário e relatoria do 
também coordenador de 
formação Rufi no Linhares 
e do fi liado João Batista. 
A assembleia aprovou 
ainda a venda de três 
veículos de propriedade 

do sindicato, dentre eles 
o “Trio Elétrico”, que se 
encontra fora de uso e 
com problemas mecânicos 
e a compra de veículos 
novos, de acordo com as 
necessidades, para algumas 
delegacias sindicais e 
para a sede do sindicato, 
mediante planejamento 
orçamentário.

Discussões com a base aprofundam e fortalecem o movimento sindical

Assembleia reúne fi liados em torno das discussões da Campanha Salarial

Visita a base

Mais de 500

Assembleia na Conab discutiu acordo coletivo dos trabalhadores, em 20 de maio

No Hospital de Maracanaú, Joyce Torres esclarece sobre os processos jurídicos

Mais de 500 fi liados participaram de assembleia geral no dia 14 de maio

Patrícia Oliveira, advogada do MST, em debate no evento
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Movimento

No dia 11 de maio, ocorreu na 
Secretaria Regional do Trabalho 
e Emprego (SRTE), antiga DRT, 
manifestação e ato dos servidores 
federais pela Campanha Salarial 2011.

O órgão foi escolhido para 
sediar o movimento, em virtude 
do desgaste vivido atualmente por 
seus servidores em razão das más 
condições de trabalho. O local, 
posto de atendimento à população, 
apresenta graves problemas em 
sua estrutura física, obrigando os 
servidores a trabalharem em clima 
tenso diante da insatisfação dos que 
esperam horas,em pé ou sentados 
no chão, para ser atendidos. A espera 
por sua vez acontece em virtude da 
falta de pessoal, isto é: falta concurso 

público, faltam condições de 

trabalho, falta respeito com o servidor 
e a população!

Os servidores do MTE estão há 
algum tempo reivindicando essas 
melhorias, tendo inclusive realizado 
ampla greve no ano passado.

Servidores do MTE no Ceará pedem 
melhores condições de trabalho

Em ato geral

O SINTSEF/CE participou no dia 16 de 
junho da 3ª Marcha Unifi cada, organizada 
pela Condsef e demais entidades de 
servidores federais, para pressionar o 
governo diante das reivindicações da 
Campanha Salarial 2011 (fotos). O encontro 
reuniu mais de 8 mil pessoas que pedem 
melhores salários, condições de trabalho 
dignas e valorização. Os eixos da campanha 
destacam como sendo urgente para os 
servidores públicos uma política salarial com 
reposição da infl ação, negociação coletiva, 
direito irrestrito de greve, data-base defi nida 
em 1º de maio e paridade entre ativos e 
aposentados, dentre outros.

Confi ra ao lado o nome dos participantes 
desta atividade, eleitos em assembleias 
ocorridas em todo o estado.  Dentre os 
caravaneiros escolhidos pela base, 18, foram 
tirados, como delegados, para participar da 
Plenária da Condsef, ocorrida no dia 17. 

A plenária constatou que a categoria já 
está ansiosa e avalia que as negociações 
com o governo não têm avançado. Na 
ocasião, a ordem foi: reforçar a mobilização 
e assegurar a pressão necessária para que 
acordos sejam cumpridos e demandas 
urgentes encaminhadas ao Congresso. 
Vale ressaltar que 31 de agosto é o prazo 
limite para que o Executivo envie propostas 
ao Congresso envolvendo reestruturação, 
reajustes e itens que necessitam de 
orçamento. A plenária também aprovou a 4ª 
marcha para 24 de agosto, com pressão no 
Congresso nos dias 22 e 23.

Servidores marcham 
unidos por valorização

Em Brasília
RELAÇÃO DOS CARAVANEIROS E DELEGADOS DO SINTSEF/CE À MARCHA A BRASÍLIA E 
PLENÁRIA NACIONAL DA CONDSEF NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2011 EM BRASÍLIA/DF

REGIÃO CARAVANEIROS DELEGADOS 

CARIRI
ANTONIO TELES ESMERALDO
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA
VICENTE FERREIRA LIMA FILHO
JOSE ATAILDE FILGUEIREDO

ANTONIO TELES ESMERALDO 

SERTÃO CENTRAL CARLOS ROBERTO ARRUDA DOS SANTOS CARLOS ROBERTO ARRUDA DOS SANTOS

NORTE
FRANCISCO EVERTON CARNEIRO
JOSÉ TUPINAMBÁ ARAGÃO PRADO
ANTONIO FERREIRA PASSOS

FRANCISCO EVERTON CARNEIRO

MACIÇO DE BATURITÉ AFONSO CELSO GADELHA GUERRA AFONSO CELSO GADELHA GUERRA 

CENTRO SUL RICARTE SOUZA OLIVEIRA
MARIA LEIRIMAR BEZERRA RICARTE SOUZA OLIVEIRA

INHAMUNS ANTONIO DO SANTO RUFINO ANTONIO DO SANTO RUFINO 

VALE DO JAGUARIBE JOSÉ SAMPAIO DE SOUSA
ANTONIO FÉLIX FILHO ANTONIO FÉLIX FILHO

TRÊS CLIMAS JOÃO RODRIGUES SOARES
FRANCISCO EDMILSON DE ALMEIDA JOÃO RODRIGUES SOARES

METROPOLITANA 
(APOSENTADOS)

ENOQUE ASSIS DE LIMA
FRANCISCO TELES DA SILVA
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JOÃO DE BARROS BEZERRA (MA)
JOSÉ MARIA BARBOSA DA SILVA (IBAMA)
JOSÉ WILSON BARBOSA (IFCE)
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RENATO VITOR DA COSTA (FUNASA)
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LUCY MARY GOMES MATOS (COL. MILITAR)
XIRLEIDE GOMES BARROSO DA SILVA (10ª REG)
LUCILA ROCHA CUSTODIO (MS/MARACANAÚ)
MARIA DE FATIMA PINTO (MS/MARACANAÚ)
JOSÉ HELIO ALVES DE ARAUJO (MS)
FRANCISCO FLÁVIO INÁCIO LIMA (MS)
FRANCISCO MARTINS DE CASTRO (MS)
FRANCISCO IRANILDO BANDEIRA PEREIRA (MS)
ANTONIO NILTON MARTINS DE OLIVEIRA (MS)
PEDRO JORGE GUEDES BARROSO (MS)

RAIMUNDO JOACIR MOREIRA DE SOUSA
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ANTONIO DE PÁDUA GADELHA DA CRUZ
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JOÃO DE BARROS BEZERRA
JOSÉ MARIA BARBOSA DA SILVA
RENATO VITOR BARBOSA 
JOSÉ HELIO ALVES DE ARAUJO 
FRANCISCO FLÁVIO INÁCIO LIMA

No último dia 5 de julho, os 
servidores federais de todo o país 
mobilizaram-se em torno dos eixos da 
Campanha Salarial 2011. No Ceará, um 
movimento organizado pelo SINTSEF/
CE em parceria com o SINPRECE, 
realizou ato no Núcleo Estadual do 
Ministério da Saúde, em Fortaleza. 
Com falas contundentes os presentes 
manifestaram seu descontentamento 
com o governo e a necessidade de 
lutar pelos eixos da campanha salarial, 
principalmente o que pede política 
salarial com reposição da infl ação e 
data base defi nida em 1º de maio. O 
coordenador de formação política do 
SINTSEF/CE, Rufi no Linhares, destacou 
a necessidade urgente de unifi cação 
das entidades dos servidores federais. 
Essa unidade é que fortalece a 
luta, afi rmou. Além dele estiveram 
presentes os diretores Adriano Duarte, 
Onidracir do Rosário, Francisco 

Gonçalves e Enoque de Lima. Também 
os membros do Conselho Fiscal 
Claudionor de Sousa (Pará) e Francisco 
Teles.

A refl exão fi cou por conta da 
diretora do SINPRECE, Maria Lúcia que 
destacou ser preciso participação para 
garantir a vitória do todo. Afi nal, para 
vencer é preciso lutar.

Ato marca dia nacional de luta
Para vencer é preciso lutar

Servidores reunidos pedem valorização

Usuários enfrentam longas fi las sentados no chão
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No início do mês de junho o Brasil 
inteiro assistiu o resultado da justa 
insatisfação dos soldados do Corpo 
de Bombeiros do Rio de Janeiro com 
seus salários e condições de trabalho. 
Após várias tentativas de negociação 
e nenhuma solução, os bombeiros 
ocuparam o Quartel Central dos 
Bombeiros na manhã do dia 3 de junho 
e foram retirados apenas na manhã 
seguinte, de maneira truculenta, com 
a invasão do Batalhão de Operações 
Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão 
de Choque. O saldo totalmente 
negativo para a classe trabalhadora: 
439 bombeiros presos, processados 
administrativa e criminalmente por 
estar lutando por dignidade.

A situação daqueles companheiros 
é das piores. Recebem o pior salário 
da categoria em todo o país e ainda 
sem direito a vale transporte. Levando 
em consideração a rotina desgastante 
e perigosa a qual são submetidos 
diariamente, o valor que recebem 
chega a ser absurdo: pouco mais que 
mil reais.

No entanto, se aprofundarmos 

ainda mais o debate em relação ao 
movimento grevista dos bombeiros do 
Rio de Janeiro, e o enxergarmos belo 
por sua demonstração de coragem 
e garra, vemos por outro lado a 
tentativa incessante dos governos 
de transformar as reivindicações dos 
trabalhadores, de uma forma geral, por 
seus direitos, em crime. O governador 
do Rio de Janeiro chegou a chamar 
de vândalos os manifestantes, pais de 
família que buscavam nada mais que 
dignidade e respeito. Mais que isso, 
mandar à prisão servidores que dão 
suas vidas na defesa da população, por 
se insurgirem contra os opressores, é 
regredir ao tempo escuro da ditadura, 
quando demonstrar insatisfação era 
certeza de cadeia, desaparecimento ou 
morte.

Afi nal, que país é esse que 
transforma movimento social, 
sindical, de classe, luta de categoria, 
manifestação, busca por direitos em 
crime?

Em 22 de junho, foi aprovado no 
Senado projeto de lei para anistiar os 
bombeiros presos na manifestação, 
tramita outro PL pedindo a anistia 
criminal dos mesmos. Uma medida 
para tentar reparar o "mal feito", mas 
nada que vá apagar da história a ação 
abusiva das autoridades ao levar para o 
xadrez alguns dos poucos heróis que o 
nosso país ainda tem.

Em passagem pelo Rio de Janeiro 
na ocasião da greve, o coordenador de 
comunicação do SINTSEF/CE, Adriano 
Duarte, e os fi liados idealizadores do 
blog TV SINTSEF, Hibbis e Jr., levaram 
seu apoio aos manifestantes. Confi ra 
vídeo em www.tvsintsef.blogspot.com

Quem viu apenas pela televisão 
o espetáculo da Copa do Mundo de 
2010, ocorrida na África do Sul, não 
consegue ter a dimensão do impacto 
do evento na vida dos africanos.

Estamos falando disso por 
que agora é nossa vez. O Brasil já 
vivencia a realidade da preparação 
para uma copa, em meio a crises, 
falta de investimentos em diversos 
setores, categorias esgotadas em 
negociações inexistentes ou que 
não avançam, populações imersas 
em sujeira, doenças, enfi m, o país do 
futebol, empurra para o banco as reais 
necessidades do brasileiro e vai cuidar 
da casa para receber a bola no gol. 
Como comentou a jornalista Lu Monte 
em seu blog Dia de Folga (acesse 
o texto em: http://diadefolga.com/
pao-e-circo-digo-copa-do-mundo/) 
, a previsão inicial para a realização 
dos jogos no Brasil é de 10 bilhões de 
dólares, se tomarmos como exemplo 
o o Pan-americano 2007, isso pode ser 
multiplicado por seis, isso mesmo o 
Pan custou seis vezes o valor previsto. 
Mas e os problemas sociais?

No Ceará, um dos estados que 
sediará o evento, as desapropriações 
já começaram a engatinhar. No último 
dia 22 de junho, uma audiência pública 
reuniu na assembleia legislativa 
Governo do Estado, Ministério Público 
e Prefeitura de Fortaleza bem como 
representantes de 19 comunidades 
que serão afetadas pelas obras da 
Copa do Mundo de 2014. Durante 
o encontro foram discutidas as 
desapropriações de espaços que 
necessitam ser ampliados para o 
mundial.

A população precisa estar muito 
atenta. Voltando ao exemplo da 
África, em virtude da Copa do Mundo, 
a Cidade do Cabo implantou uma 
política de ‘limpeza social’ para 
deixar pessoas ‘indesejadas’ -- como 
moradores de rua, pobres e aidéticos 
-- longe dos olhos dos turistas.

Foi criado um "campo de 
concentração" chamado Blikkiesdorp, 
ou cidade de lata, para onde essas 
pessoas foram levadas, até que 
fossem construídas casas de verdade. 
A ideia era que fosse provisório, 
mas, anos depois, elas permanecem 
cercadas e esquecidas. Confi ra o 
vídeo em: http://www.youtube.com/
watch?v=VCaSepnrgWA

Sabia que até em um apartamento 
é possível cultivar uma horta? Mesmo 
em uma pequena varanda. Basta que 
o local pegue sol pelo menos algumas 
horas do dia. Se você tiver espaço 
para fazer um canteiro no jardim ou 
no quintal, ótimo! Se não tiver, não se 
desespere: dá para cultivar em vasos 

e jardineiras também! A vantagem 
principal é que além de comer 
alimentos livres de agrotóxicos, você 
estará trazendo mais ar puro para o 
planeta.

Para cultivar hortaliças em vasos ou 
jardineiras:

Passo 1: Encha um terço do vaso 
ou jardineira com pedriscos ou argila 
expandida para facilitar a drenagem. 
Lembre-se que os vasos devem ter furos 
para drenagem no fundo.

Passo 2: Coloque no vaso a seguinte 
mistura: 2 partes de terra comum, 1 
parte de composto orgânico e 1 parte 
de húmus, enchendo quase até a borda 
do vaso. 

Passo 3: Espalhe um pouco de areia.
Como plantar: Para mudas de 

temperos (salsa, cebolinha, manjerona), 
posicioná-las de maneira intercalada, 
em forma de triângulo. Para hortaliças é 
possível usar mudas também ou plantar 
a partir de sementes, neste caso, siga 
as instruções da embalagem. Quando 
usar mudas, lembre-se de fi ncar estacas 
para auxiliar o crescimento vertical, 
especialmente no caso dos tomates.

O composto orgânico deve ser 
feito com esterco curtido de animais 

(para evitar cheiro e insetos) e restos 
de vegetais (cascas de legumes e 
frutas, pequenos galhos, folhas ou 
grama cortada). Se não tiver como 
fazer o composto em casa, é possível 
adquirir pronto, em lojas de produtos 
agropecuários.

Confi ra mais dicas em: http://
www.cultivando.com.br/ http://www.
jardimdefl ores.com.br/

http://www.planetaorganico.com.br/
horticultura.htm

Em vídeo: http://www.youtube.com/
watch?v=TATbyhqkVAA

Mundo a fora

439 trabalhadores presos na luta por 
dignidade. Que país é esse?

Fique atento ao processo de 
desapropriação

Alimente-se melhor: cultive uma horta em casa

Greve dos Bombeiros Copa 2014

Meio ambiente

O tema está em ampla discussõa 
na mídia, mas sabemos que nem 
tudo que a gente lê por ai dá para 
acreditar, confi ar ou sair falando. 
Queremos ampliar o debate sobre 
algo tão importante na realidade 
sócio-ambiental de nosso país, mas, 
para começar sugerimos algumas 
leituras que estão nos ajudando a 
organizar nossas opiniões.
www.socioambiental.org/esp/bm/
index.asp
www.problemasambientais.com.br/
impactos-ambientais/hidreletrica-
de-belo-monte-impactos-
ambientais/
www.greenpeace.org/brasil/pt/
Noticias/A-feia-historia-de-Belo-
Monte/
www.xinguvivo.org.br/2011/01/18/
a-usina-hidreletrica-de-belo-monte-
em-pauta/

Usina Hidrelétrica 
de Belo Monte

Você precisa saber mais

Saúde e beleza em pouco espaço

Manifestação no quartel dos bombeiros

O mundo vazio da cidade de lata

Blikkiesdorp, este campo a copa não mostrou

Opção simples e prática
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Discussão teórica

A Coordenação de Formação 
Política e Sindical do SINTSEF/
CE realiza desde o início do ano, 
cursos para discutir a realidade 
sócio-política do brasileiro. As aulas 
acontecem em quatro módulos, 
sempre aos sábados, ministrados 
em parceria com a Universidade 
Federal do Ceará - UFC e com o 
Instituto de Estudos e Pesquisa do 
Movimento Operário - IMO.

De acordo com o projeto 
elaborado pela coordenação de 
formação, "a proposta do curso 
é discutir com os servidores 
as concepções e práticas do 
movimento sindical com o objetivo 
de formar uma consciência 
crítica, refl exiva e propositiva para 
possibilitar uma prática autônoma 
combativa classista e de luta". 
Enfi m, a ideia é que a partir das 
discussões os participantes possam 
aumentar o seu conhecimento 
sobre o movimento operário e 
sindical e assim ampliar a sua 
compreensão de mundo, sob o viés 
do pensamento de esquerda.

A metodologia contempla 
análise de textos, exibição de 
fi lmes, debates orientados, trabalho 
em grupo, música, poesia, usados 
através de um mergulho na 
perspectiva da pedagogia de Paulo 
Freire.

O curso em módulos
O primeiro módulo tem um 

caráter introdutório. Geralmente 
este momento tem como 
facilitador um dos membros da 
Coordenação de Formação Política 
do SINTSEF/CE. O tema central 
são os primórdios do movimento 
operário no mundo. A exibição do 
fi lme francês “Germinal” é um dos 
recursos usados nesta etapa.

O fi lme de Claude Berri baseado 
na obra de Émile Zola, refere-se ao 
processo de gestação e maturação 
de movimentos grevistas e de uma 
atitude mais ofensiva por parte dos 
trabalhadores das minas de carvão 
do século XIX na França em relação 
à exploração de seus patrões. Neste 
período alguns países passavam 
a integrar o seleto conjunto de 
nações industrializadas ao lado da 
pioneira Inglaterra, entre os quais a 
França, palco das ações descritas no 
romance e representadas no fi lme.

Este módulo trabalha ainda 
um pouco de teoria histórica 
sociológica, citando os principais 
movimentos dos trabalhadores na 
modernidade.

O segundo e o terceiro módulos 
têm as discussões a cargo da 
UFC e o último é ministrado por 
pesquisadores do IMO. 

Formação promove debate qualifi cado da realidade sócio-política
Cursos



Germinal
Vilipendiado, roubado, esgotado, trabalhando em condições totalmente 

impróprias, inseguro, sujeito a acidentes que podem ceifar-lhe a vida ou decepar-
lhe um braço ou uma perna, assim nos é mostrado o proletariado francês nas telas. 
Inserido na escuridão das minas de carvão, sujo, cumprindo jornadas de 14, 15 
ou 16 horas, recebendo salários baixíssimos e tendo que ver sua família toda se 
encaminhar para o mesmo tipo de trabalho e péssimas condições, pouco resta aos 
trabalhadores senão a luta contra aqueles que os oprimem.

A forma contundente como as ações ocorrem no fi lme tornam a crueza dos 
acontecimentos extremamente chocante para os espectadores, no entanto, esse 
discurso um tanto quanto agressivo tem o fi rme propósito de chamar a atenção 
para as difi culdades e a rudeza do mundo operário do século XIX.

A obra literária na qual se baseia o fi lme é do período que marca o surgimento 
da Internacional Comunista, por isso há menções a Marx e Engels e também 
ao anarquismo (um dos personagens centrais da trama assume o discurso dos 
pensadores que propuseram o anarquismo até as últimas conseqüências, mesmo 
tendo em vista as desgraças que isso poderia causar naquele contexto específi co).

A história do fi lme gira em torno de uma família, que se encontra nas 
mencionadas condições de miséria e penúria listadas nos parágrafos anteriores, 
o chefe dessa família, vivido pelo grandalhão Gerárd Depárdieu (considerado um 
dos melhores atores franceses de todos os tempos, que também trabalhou em 
outros importantes fi lmes com temática histórica como “Danton - o processo 
da revolução” e “1492 - A Conquista do Paraíso”) se vê então obrigado a tomar 
providências e para isso é estimulado pela chegada de um novo operário, 
que já possui vivência em termos de criação e fomentação de movimentos 
reivindicatórios. O primeiro passo dessa dupla passa a ser, então, criar condições 
de sobrevivência para os trabalhadores tendo-se em vista que uma greve poderia 
se prolongar por um longo período de tempo, por isso, criam uma caixa de 
resistência, com a qual todos os operários deveriam contribuir. A diminuição 
dos salários e o pouco caso dos patrões em relação à segurança e a saúde dos 
trabalhadores aumenta ainda mais as tensões. 

Paralelamente à história dos trabalhadores podemos acompanhar a burguesia 
e seu cotidiano de brioches, grandes refeições, luxuosas residências e total descaso 
em relação ao mundo que existe além dos seus portões. O contraste também é 
proposital, tem por objetivo acirrar os ânimos de quem assiste e fazer com que as 
pessoas tomem partido.
Se você não foi ao curso, nem jamais assistiu a este fi lme vale a pena alugar 

e assistir. Se você já viu também é bom ver de novo. O fi lme reacende a vontade 
de lutar em conjunto. Lembra-nos com clareza que existem dois mundos, do 
opressor e do oprimido. 

Região Norte ‒ Dias 6, 20 e 27 de agosto, 3 de setembro
Sertão Central ‒ 17 e 26 de setembro, 1º e 15 de outubro
Cariri ‒ 22 e 29 de outubro, 5 e 19 de novembro
Três climas ‒ 03, 17, 24 e 31 de março de 2012
Centro Sul ‒ 28 de abril, 5 e 26 de maio, 2 de junho de 2012

Anote os 
próximos 
cursosTorre de Babel

Opinião

A organização sindical, enquanto 
ferramenta da classe trabalhadora, 
necessita de um instrumento que a 
ajude a introduzir seu projeto no espírito 
dos trabalhadores, mergulhando-os 
em sua memória de modo que estes 
reencontrem seus ideais socialistas 
libertários e não vacilem ante o confronto 
Capital x Trabalho. Esse instrumento é, 
evidentemente, a comunicação sindical. 

Os livros “Comunicação Sindical, 
falando para milhões” (1997) ‒ Claudia 
Santiago e Vito Giannotti ‒, e, “Manual 
de Linguagem Sindical” (2000) ‒ Claudia 
Santiago, Vito Giannotti e Sérgio 
Domingues ‒, são uma leitura polêmica 
e refl exiva sobre os métodos e as 
técnicas empregadas pelo sindicalismo 
na comunicação sindical. Há meu ver, 
são obras que se complementam e 
constituem-se numa leitura obrigatória 
para qualquer sindicalista que almeje uma 
interação maior com a base do sindicato 
no qual opera.

Um estudo sobre o tema 
“Comunicação Sindical”, nos motiva a 
dialogar por meio deste artigo com os 
companheiros fi liados ao Sintsef/Ce, 
objetivando uma análise crítico-refl exiva 
sobre os métodos de comunicação 
desenvolvidos em nosso sindicato e 
sua importância para a mobilização da 
classe trabalhadora; bem como, sobre 
a necessidade do aprimoramento da 
transmissão do conhecimento, da 
formação política, e, conseqüentemente, 
da mobilização na base dos servidores 

públicos federais.
A comunicação como fábrica 

de ilusões, é, desde a antiguidade, 
pressuposto indispensável para obtenção 
da hegemonia, “a humanidade sempre 
foi mantida presa às ilusões da linguagem 
e dos mitos que a mesma lança sobre 
o pensamento” ². Através do processo 
de manipulação da linguagem usada 
nos veículos de comunicação de massa, 
o capitalismo estabelece um mundo 
ilusório cujo objetivo é a manutenção 
de sua hegemonia predatória. E, é a 
crítica inefi ciente dos mitos criados e 
utilizados nesse processo, que imobiliza 
os trabalhadores no que tange a reagir 
enquanto classe organizada para inverter 
essa lógica de dominação.

No mundo hodierno*, onde a 
comunicação globalizada é realizada em 
questão de segundos, a alternativa que 
se apresenta inadiável às organizações 
sindicais é o aprimoramento dos seus 
mecanismos de comunicação para com 
os trabalhadores. Por comunicação 
sindical entenda-se: “reunião, assembleia, 
jornal, livro, cartilha, carro de som, vídeo, 
bandeiras, pichação, internet, boletim 
eletrônico, release, cartaz, adesivos, 
artes cênicas”, e tudo o mais que possa 
manifestar a ideologia da classe. Todas 
essas ferramentas podem ser utilizadas na 
comunicação, de modo específi co ou não, 
pelos sindicatos. Esse conjunto, se usado 
em sintonia com os anseios da classe 
representada, torna-se uma poderosa 
arma de mobilização, demonstrando aos 
trabalhadores, através de fatos do seu 
cotidiano, o desenrolar da luta “crônica” 
entre o capital e o trabalho.

No entanto para atingir seus objetivos 

libertários e atender aos anseios da classe 
trabalhadora, a comunicação sindical 
precisa, antes de tudo, ser entendida 
pelo público-alvo “a base do sindicato”. 
Faz-se necessário estabelecer um padrão 
metodológico crítico/libertário no ato de 
comunicar, no qual, o público alvo torne-
se sujeito do processo de comunicação 
apropriando-se dos princípios que 
norteiam a luta da classe trabalhadora, 
ao tempo em que, traduza os anseios 
peculiares da categoria representada. Pois, 
cada categoria tem características restritas 
e absolutamente distintas.

No caso do serviço público, temos 
uma base tão diversifi cada e complexa 
que uma comunicação efi ciente só 
existirá, se fruto de um trabalho árduo, 
democraticamente realizado e planejado 
desde a base, em conjunto com os seus 
representantes nas instâncias diretivas 
dos sindicatos.

Outro ponto que merece uma refl exão 
crítica é a linguagem a ser adotada, pois 
constatamos que a formula utilizada nas 
assembleias e reuniões ‒ o chamado 
linguajar “sindicalês” ou “esquerdês” ‒, 
quando aplicada na comunicação de 
massa, não é assimilada pela maioria dos 
interessados, ou seja, a mensagem não 
atinge seu objetivo. Os prejuízos políticos/
materiais são inevitáveis: são jornais e 
boletins na lata do lixo ou jogados aos 
cantos, a desinformação aliada à ausência 
de compreensão leva à desmobilização 
política da categoria. Consequentemente, 
a capacidade de luta torna-se quase nula 
tal como sua maturação crítico-ideológica.

Afi nal: que forma deve ter a 
comunicação sindical? Quem deve 
ser o sujeito nesse processo? Sem 

nos aprofundarmos no mérito dessas 
questões, faz-se necessária uma 
abordagem, mesmo que sucinta, sobre 
a ingerência de grupos e correntes de 
pensamento que atuam no movimento 
sindical e utilizam-se das ferramentas 
de comunicação dos sindicatos como 
aparelhos a serviço da propagação 
de seus dogmas políticos que, 
invariavelmente, limitam o poder da 
crítica. Esse debate indigesto deve ser 
realizado “fraternalmente”, se quisermos, 
verdadeiramente, estabelecer uma linha 
de comunicação inteligível, democrática, 
e libertadora entre os trabalhadores e a 
organização sindical a qual são fi liados.

Por fi m, corroboramos a ideia de que a 
comunicação sindical deve emocionar os 
trabalhadores tanto quanto conscientizá-
los, pois o ser humano é feito de matéria 
e espírito, razão e emoção. Ao sindicato 
cabe: proporcionar aos trabalhadores 
a apropriação do conhecimento 
revolucionário e o despertar da 
consciência crítica; desenvolver seu 
espírito classista; e, torná-los sujeitos do 
processo revolucionário que conduzirá a 
classe trabalhadora à luta e ao confronto 
historicamente inevitável com o capital.

Helano Furtado
Professor de História;

Acadêmico de Direito/UNOESC;
Servidor do Ministério da Saúde.

* Hodierno: adj. relativo aos dias de hoje; atual; 
moderno.

¹ Segundo a bíblia: Jeová, um pouco antes de 
confundir a linguagem dos homens (Gênesis, 11).

² Dietienne, Marcel. A Invenção da Mitologia/
Marcel Dietienne. Trad: André Telles, Junita 
Saldanha-2 Ed.: J. Olympio; Brasília, DF, UnB, 1998.

“Eis que todos constituem um só povo e 
falam uma só língua. Isso é o começo de 
suas iniciativas! Agora, nenhum desígnio será 
irrealizável para eles".1 
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Qual foi a discussão em pauta no 
Encontro?

A pauta do encontro foi montada 
a partir da necessidade de serem 
discutidos temas atuais vivenciados 
pelas diversas assessorias jurídicas 
que auxiliam os diversos sindicatos 
de servidores públicos federais no 
Brasil inteiro, entidades essas fi liadas 
à CONDSEF. Assim, constaram da 
pauta, temas como aposentadoria 
especial, paridade entre servidores 
ativos e aposentados, direito de greve 
do servidor público, ajuizamento de 
ações através dos juizados especiais 
virtuais, a possibilidade de haver 
correção monetária sobre as parcelas 
pagas na esfera administrativa pela 
Administração Pública quanto ao 
percentual de 28,865%, auxílio-
transporte,  os efeitos da Emenda 
Constitucional nº 62 (que trata do 
pagamento de precatórios), a retirada 
pelos órgãos de vantagens incluídas 
na remuneração dos servidores por 
determinação judicial, alegando-se 
orientação do TCU, dentre outros.

O que representa para a categoria dos 
servidores federais um encontro dessa 
natureza?

Encontros dessa natureza 
repercutem muito positivamente 
no seio da categoria dos servidores 
federais, na medida que se estabelece 
no plano nacional riquíssimas trocas 
de experiências, possibilitando às 
diversas assessorias jurídicas presentes 
assimilarem (e até mesmo criticarem) 
as diversas experiências vivenciadas por 
uma atuação profi ssional diversifi cada. 
A troca de experiência se mostra exitosa 
não só em relação a determinados 
direitos que podem ser postulados 
(portanto, quanto ao chamado direito 
material), mas também, nessa troca 
se assimilam experiências no direito 
processual, uma vez que se tem a 
oportunidade de conhecer diversas 
estratégias de atuação profi ssional, 
diferentemente daquelas que 
adotamos individualmente. Não 
bastasse, esses encontros nos permitem 
entrar em contato com o entendimento 
jurisprudencial (conteúdo das decisões 

judiciais que vêm sendo proferidas 
pelos diversos tribunais nos país afora) 
mais atual. Essa troca de experiência 
profi ssional é essencial para qualifi car 
a atuação de qualquer profi ssional da 
área do direito.

Por último, acho importante ressaltar 
que ao fi nal do encontro a assessoria 
jurídica foi eleita para, juntamente 
com outras seis entidades, compor a 
coordenação nacional das entidades de 
servidores fi liadas à CONDSEF. Esse fato 
nos deixa ainda mais conectado com o 
cenário nacional. Quem ganha com isso 
são os fi liados do SINTSEF/CE.  
Qual a realidade hoje, em termos 
de demandas e conquistas, do setor 
jurídico do SINTSEF/CE? Em que o 
encontro de assessorias jurídicas 
contribuiu para a nossa situação 
específi ca?

Atualmente o jurídico do SINTSEF/
CE além de acompanhar as diversas 
ações que já haviam sido ajuizadas 
até meados de 2010, a partir de 
então inova sua atuação ao optar 
por atuar profi ssionalmente nos 
juizados especiais virtuais. Exemplo 
disso, são quase 1.500 ações ajuizadas 
virtualmente em relação às chamadas 
gratifi cações de desempenho em favor 
dos servidores aposentados. Essas 
ações começaram a ser ajuizadas pelo 
SINTSEF/CE em julho/agosto de 2010, e 

em menos de um ano, já conseguimos 
fi nalizar aproximadamente 150 
processos entregando o direito aos seus 
benefi ciários, o que revela um prazo 
muito curto, possibilitando com isso, a 
satisfação dos servidores num intervalo 
de tempo minúsculo, afastando 
com isso os intermináveis processos, 
a perder de vista o seu resultado. 
Ingressaremos em breve, também 
nos juizados virtuais, com as ações 
do PSS sobre o pagamento de 1/3 de 
férias, demanda essa que abrangerá 
os servidores da ativa. Além da ação 
jurídica voltada para o andamento dos 
processos, de mais a mais, a assessoria 
jurídica do SINTSEF/CE também tem 
procurado acompanhar a Direção 
Colegiada da entidade nas diversas 
Delegacias Sindicais existentes no 
interior do Estado. O SINTSEF/CE 
está ainda estruturando melhor o 
Departamento Jurídico da entidade 
para aperfeiçoar o atendimento aos 
seus fi liados. Para tanto contratou 
uma secretária objetivando otimizar o 
atendimento do setor.

Patrício Vieira é advogado, assessor 
jurídico do SINTSEF/CE desde maio/2010, 
com larga experiência na advocacia em 

defesa dos interesses dos servidores 
públicos federais e estaduais. Também atua 
na Justiça do Trabalho, sendo advogado do 

Sindicato dos Bancários do Ceará.    

Jurídico

Assessoria do SINTSEF/CE fala sobre o I Encontro do Coletivo Jurídico 
da Condsef

Entrevista

Nos dias 19, 20 e 21 de maio, a Condsef realizou o seu I Encontro do Coletivo Jurídico. 
Foram três dias de atividades abordando os mais variados temas de interesse da maioria 
dos servidores do Executivo Federal. Além de assessores jurídicos das entidades fi liadas 

à Confederação, dirigentes sindicais de diversos estados também participaram do 
encontro. O SINTSEF/CE esteve representado por seus assessores Marcelo Guerra e 

Patrício Willian, este último nos concedeu entrevista sobre o evento.

De acordo com o estatuto 
do SINTSEF/CE, reformulado em 
assembleia estatutária ocorrida em 
13 de março de 2010, os fi liados que 
ganharem processos judiciais a partir 
de ação do sindicato, tem por dever 
descontar 5% do valor recebido para a 
entidade. Essa não é uma deliberação 
nova, já existia antes da reformulação 
do estatuto. Na referida assembleia a 
atual direção da entidade defendeu 
a retirada dos 5% do estatuto, no 
entanto, a maioria dos presentes 
aprovou a manutenção do mesmo.

Sendo assim, reafi rmamos nosso 
compromisso com a democracia, 
especialmente com as regras vigentes 
em nosso estatuto. Embora tenhamos 
defendido a retirada do referido 
desconto, sentimo-nos na obrigação 

de fazê-lo, enquanto perdurar essa 
exigência estatutária, sob pena de 
desrespeito à “Carta Magna” da 
entidade que dirigimos. 

Baseados nesse compromisso, 
deliberamos, em reunião da Direção 
Colegiada, pela solicitação de 
retenção dos 5% no processo de 
Indenização de Campo ao Juiz da 
2ª Vara Federal. Procedimento este 
que entendemos ser a única forma 
de assegurar a transparência na 
arrecadação e aplicação dos recursos, 
visto que, obrigatoriamente, serão 
contabilizados. Além disso, permite 
um tratamento isonômico, pois muitos 
fi liados reclamam que de forma 
“espontânea” uns fi liados pagam e 
outros não.

A solicitação em nada atrasou o 

andamento do processo, tanto que 
desde o dia 08/06/11 o Juiz da 2ª Vara 
despachou o processo para a FUNASA. 
A Fundação, por sua vez, em 14/06/11, 
através do memorando Nº 1536/11 
o reencaminhou à PGF/PF/CE para 
que, no prazo de 30 dias, esta informe 
se algum servidor possui débito 
inscrito na Dívida Ativa da União e se 
manifeste acerca do pedido de isenção 
dos servidores quanto à contribuição 
previdenciária (PSS), uma vez que o 
crédito possui natureza indenizatória. 
No mesmo despacho, o Meritíssimo 
Juiz manda que, cumprida esta etapa, 
sejam expedidas as Requisições de 
Pequeno Valor (RPV). 

Esclarecemos ainda que, ao 
examinar o pedido de retenção na 
fonte, o juiz deste processo não 

atendeu ao mesmo. Desse modo, 
cabe aos servidores benefi ciários 
deste processo, em cumprimento ao 
estatuto do SINTSEF/CE, efetuarem 
o pagamento de 5% em favor da 
entidade. 

Por fi m, informamos que no 10º 
Congresso do SINTSEF/CE, que se 
realizará em 2012, convocaremos nova 
assembleia estatutária, ainda nesta 
gestão, para que possamos de uma vez 
por todas retirar de nosso estatuto a 
referida cobrança. Cada fi liado, desde 
já, está convocado a se fazer presente 
neste momento. Nosso compromisso 
só se efetivará se legitimado pelos 
fi liados nas nossas instâncias, pois só a 
vontade da Direção não basta.

Esclarecendo as questões sobre o desconto
5%

ÓRGÃO N° PROCESSO OBJETO QUANTIDADE
MINISTÉRIOS 97.0000871-1 3,17% 13

DNPM 2001.81.25519-1 3,17% 1
EXÉRCITO 95.0024697-0 ANUÊNIO 1
EXÉRCITO 96.0015826-6 28,86% 2
IBAMA 96.0015806-1 28,86% 1

ÓRGÃO QUANTIDADE
BASE AÉREA 7
EXÉRCITO 8
FUNASA 4

AGRICULTURA 6
M. DA SAÚDE 3

M. TRANSPORTES 5
INCRA 2

M.PLANEJAMENTO 1
MARINHA 1
DNOCS 1

M.TRABALHO 2

RPV’S A SEREM PAGOS (JUSTIÇA COMUM)
JULHO

TOTAL 18

RPV’S A SEREM PAGOS (JURÍDICO VIRTUAL)
JULHO

TOTAL 40

TOTAL DE RPV’S  58, COM PREVISÃO DE PAGAMENTO A PARTIR DO DIA 08/07/11

Informes
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Aconteceu

Cultura e festa em momento de 
congraçamento

Seminário discute a relação com o 
suicídio

Reunião mensal traz palestra 
sobre mal de Alzheimer

Arraial do SINTSEF/CE Assédio Moral

Aposentados e pensionistas

No dia 1º de julho, o SINTSEF/
CE realizou uma noite cultural em 
ritmo junino. A festa teve animação 
da banda Estrela do Norte, com 
o melhor do forró tradicional, de 
raiz, e contou com apresentação 
do grupo infanto-juvenil Vinícius, 
Raquel e banda, fi lhos do servidor 
da Funasa Francisco Vieira. Além 
de comidas típicas, quadrilha 
improvisada e alegria, o momento 
teve também um viés cultural: as 
festas juninas trazem muito da 

cultura nordestina, como explicou 
o coordenador sócio-cultural 
Hélio Furtado em fala direcionada 
ao público. O coordenador geral 
Luciano Filgueiras saudou os 
fi liados presentes e os convidou 
a participar da mesma forma dos 
movimentos de manifestação, ato 
etc, destacando que base forte 
está unida no festejo e na luta. Foi 
um momento de confraternização, 
alegria e cultura, pra ninguém botar 
defeito.

Cerca de 100 pessoas reuniram-
se nos dias 28 e 29 de maio para 
conversar sobre um tema que, 
infelizmente, cresce cada vez 
mais: o assédio moral. O encontro 
foi promovido pelo SINTECT-CE, 
com apoio do SINTSEF/CE. Como 
palestrante principal a médica 
Margarida Barreto, Pesquisadora do 
Núcleo de Estudos Psicossociais de 
Exclusão e Inclusão Social da PUC/
SP, que na ocasião lançou o livro 
“Do assédio moral à morte de si - 
Signifi cados Sociais do Suicídio no 
Trabalho”.

Assim como infelizmente o 
assédio moral cresce, felizmente o 
debate sobre o tema também tem 
ganhado mais espaço. Como bons 
exemplos de discussão podemos 
citar o próprio SINTECT-CE, que 
organizou e realizou o quarto 
seminário sobre a questão e o 

Sindicato dos Bancários do Ceará 
que além de publicar o “Manual 
Sindical de Prevenção e Combate 
ao Assédio Moral”, disponibiliza 
em sua página na internet (www.
bancariosce.org.br) um link para 
denuncia direta, que pode ser feita 
anonimamente, e para dar garantia 
ao denunciante gera um número de 
protocolo para acompanhamento 
do caso.

O SINTSEF/CE tem participado 
das discussões do tema e está se 
aprofundando nos estudos em 
relação ao assédio, que também 
tem sido prática comum nos 
órgãos públicos federais. A cada 
debate, leitura ou ideia para ajudar 
a dirimir o problema, o sindicato 
busca subsídios para organizar um 
evento próprio, material gráfi co e 
campanha de combate.

A reunião de aposentados e 
pensionistas, ocorrida no último 
1º de julho, trouxe à discussão um 
tema de fundamental importância 
para os idosos: o mal de Alzheimer. 
A doença que atinge cerca de 25 
milhões de pessoas no mundo e 1 
milhão no Brasil merece atenção 
especial. A palestrante, a médica 
geriatra Danielle de Menezes 
Ferreira, ressaltou que embora 

não haja prova científi ca de uma 
causa específi ca, há estudos que 
apontam que atividades físicas e 
exercício mental ajudam a diminuir 
as chances de desenvolver a doença 
ou de que o desenvolvimento 
ocorra mais tardiamente. Danielle é 
técnica da área de atenção à saúde 
do idoso, da Secretaria da Saúde do 
Estado do Ceará.

Quadrilha improvisada garantiu a alegria da festa

A Médica Danielle Menezes em palestra sobre o Mal de Alzheimer

Os artistas mirins Vinícius, Raquel e banda encantaram

No nosso último jornal 
parabenizamos um grupo de 
servidores do Ministério da 
Fazenda que completou 30 anos 
de serviço no fi nal de abril. Os 
nomes dos homenageados foram 
publicados, tendo fi cado alguns de 
fora. Agora, nossa homenagem a 
estas pessoas:

Anastácia de Sá Aragão; 
Antônio de Paula dos Santos; 
Antônio Eudes Nogueira de 
Vasconcelos; Antônio Humberto 
Vasconcelos Fontenele; Antônio 
Luciano Gomes; Armando Almeida 
de Paula; Cleonice Rodrigues 
Santana; Elias Augusto de Moura; 

Fernando Hugo Braum; Florival 
Vieira Barbosa; Francisca Lucineide 
de Sousa Rodrigues; Francisca 
Santana de Sousa; Francisco das 
Chagas Batista; Ítala Maria Ribeiro; 
Jacó Carneiro Júnior; João Alberto 
Bandeira Freire; João Ângelo da 
Silva Batista; João Cavalcante 
Melo; José Belchior Torres; José 
Osélio de Lima Sousa; Luiza 
Helena de Vasconcelos; Maria 
Avani Oliveira de Sousa; Maria de 
Jesus Rego; Maria do Socorro de 
Sousa Coelho; Mozart Alves Cabral 
Filho; Rosenildo Rodrigues Silva e 
Verônica Oliveira Miranda

Retifi cando
Jubileu de Pérola dos 
administrativos da Fazenda

Novo Site
Após uma longa espera o 

novo site do SINTSEF/CE estará 
plenamente no ar, no fi nal de 
julho. O site já pode ser acessado 
mas ainda está passando por fases 
de ajustes. A página traz muito 
mais interatividade e ferramentas 
para ampliar nossa comunicação. 
Agora o endereço fi cou mais fácil: 
www.sintsefceara.org.br. Estamos 
esperando suas colaborações, 
participação, críticas, comentários. 
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