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Eleitos delegados sindicais 
de base do SINTSEF/CE

No dia 11 de maio, 
encerraram-
se as eleições 
para delegados 

de base do SINTSEF/
CE. Foram eleitos 314 
delegados e delegadas 
e 179 suplentes, em 191 
assembleias ocorridas 
nos locais de trabalho, 
em Fortaleza, e nas oito 
regiões onde a entidade 
possui delegacias, além de 
duas realizadas na sede da 
entidade, contemplando 
os setores de aposentados/
pensionistas e pdvistas.

O delegado sindical 
de base é fundamental 
para a organização nos 
locais de trabalho. Sua 
presença dinamiza a 
atividade sindical, mobiliza 

os servidores, amplia 
a discussão política e 
multiplica as informações 
da direção colegiada. Como 
está em contato direto com 
os servidores, o delegado 
tem condições de perceber 
com mais facilidade os 
problemas que prejudicam 
os trabalhadores, 
como insatisfação, 
irregularidades, assédio 
moral, dentre outros.

O Conselho de 
Delegados Sindicais 
de Base 2013-2016 é 
composto por 83 mulheres 
como delegadas titulares e 
231 homens. Na suplência 
são 40 delegadas e 139 
delegados.

Edilson Lins é o 
delegado mais jovem, tem 

apenas 33 anos e é um 
dos representantes dos 
servidores do Ministério 
da Fazenda. Já Maria do 
Socorro Alves, pensionista 
do Ministério dos 
Transportes, da Região dos 
Inhamuns, com 89 anos é 
delegada com maior idade. 

O primeiro encontro 
deste Conselho de 
Delegados ocorreu no dia 
15 de junho, na sede do 
sindicato dos bancários.

A reunião contou 
com 276 delegados 
credenciados, 20 diretores 
e 7 componentes do 
Conselho Fiscal, além 
de coordenadores de 
delegacias e convidados. 
Na ocasião foi eleita a 
coordenação do Conselho.

Aposentados e Pensionistas 62
Advocacia Geral da União 2
Base Aérea de Fortaleza 4
Comando do Exército 7
Conab 6
Dnocs 21
Funasa 31
Ibama 4
IBGE 2
Incra 5
INSS 1
IFCE 3
Ministério da Agricultura 3
Ministério da Fazenda 10
Ministério da Saúde 140
Ministério do Trabalho 7
Pdvistas 3
UFC 3
Total 314

Conheça mais sobre o 
SINTSEF/CE. (pág 3, 4 e 5)

MI 880: Um direito e uma 
conquista. (pág 8)

Trabalhadores do DNIT 
aprovam greve.  (pág 12)

A g e n d A

Reunião de 
aposentados e 
pensionistas no dia 28 
de junho!

Primeiro encontro de delegados de base de 2013, em Fortaleza, dia 15 de junho

Número de delegados
distribuídos por órgão
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fala aí Povo na rua é importante.
Mas quem é este povo?E d i t o r i a l
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GERAL
Luciano Filgueiras

Luís Carlos Macêdo
FORMAÇÃO POLÍTICA E 

SINDICAL
Ana Maria Parente

Manoel de Santana Neto
Onidracir Ribamar do Rosário

FINANÇAS
Francisco Teles

Valmir Braga
SÓCIO-CULTURAL E 

MOVIMENTOS POPULARES
Anna Lúcia Costa

Fca. Constância de Souza 
Jucilene Viana de Sousa

COMUNICAÇÃO
Artur Camurça Torres

Joacir Moreira
Vera Lúcia Cândido de Oliveira

JURÍDICA
Edmundo Coutinho

Adriano Duarte Fernandes 
José Arteiro da Silveira

SAÚDE DO TRABALHADOR
Arnaldo Campelo Dantas

Flávio Inácio de Lima
APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS
Carlos Eugênio Pereira

Francisco Oliveira Duarte
José Ataílde de Figueiredo

ADMINISTRATIVA
Francisco Gonçalves Vieira

José Amorim Neto
Claudionor da Costa

ORG. E SINDICALIZAÇÃO
Fco. de Assis Lopes Bezerra

José Cleiton Ferreira da Silva 
José Valmir Soares de SousaD
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CONSELHO FISCAL 
 Alfredo Moreira, Álvaro de Oliveira , Fernando Hugo Menezes, José Guedes de Araújo Neto, Ribamar dos Santos Lima, Fco. Alves Barbosa II, Mozart Ramos de Abreu Filho
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Nos últimos dias, o Brasil 
foi surpreendido com diversas 
manifestações de rua, como há 
muito não se via, em intensidade 
e quantidade. Aqui mesmo, 
em Fortaleza, um movimento 
organizado através das mídias 
sociais, o “Fortaleza Apavorada”, 
conseguiu reunir cerca de 6 
mil pessoas protestando contra 
as péssimas condições de 
segurança pública no Estado.

Em São Paulo, um 
movimento que surgiu 
contra o reajuste no preço da 
passagem de ônibus, de R$ 
3 para R$ 3,20, se alastrou 
por outras capitais, como Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Recife, Brasília e 
outras cidades-sede de jogos 
da Copa das Confederações. 
Daí, outros municípios também 
organizaram seus protestos.

Como qualquer movimento 
popular, a sensação inicial é 
de renovação, consolidação 
de novas lideranças e aposta 
positiva do retorno do povo 
às ruas, de forma a ampliar o 
processo de conscientização 
política. Mas há questões não 
respondidas que teimam em 
nos afligir.

Por que os movimentos 
sociais, da chamada “sociedade 
civil organizada”, e os partidos 

políticos estão excluídos destas 
manifestações? Quem são 
estas “novas lideranças” que 
são radicalmente contra as 
instituições populares e também 
contras instituições políticas 
tradicionais, como parlamentos 
e governos? O que de fato 
querem estes manifestantes? 
Quais são suas reais bandeiras, 
já que se protesta contra 
aumento da passagem, contra 
as obras da Copa, contra o Hulk 
na seleção e contra a política 
em geral? Por que a mídia 
burguesa, que sempre excluiu 
historicamente as manifestações 
de trabalhadores de suas 
pautas, agora está cobrindo as 
manifestações ao vivo? Será que 
as “mídias sociais” (facebook, 
twitter etc.) sozinhas foram 
capazes de agregar até 100 mil 
pessoas numa passeata de forma 
espontânea?

Muito cedo para esboçarmos 
repostas definitivas. Parece 
que estamos lidando com 
uma massa sem rosto, de uma 
classe média que não possui 
ainda a maturidade política 
para entender o que está 
de fato acontecendo. E isso 
acaba sendo perigoso, pois se 
não há lideranças que falem 
pelo grupo, se estas pessoas 
não têm ligação alguma – 

inclusive para poder mudá-
los – com os movimentos 
sociais organizados (sindicatos, 
associações, partidos ou 
quaisquer outras instituições) 
corre-se um sério risco deste 
grande potencial se perder no 
nada.

Mais ainda: é bastante 
provável que partidos 
oportunistas – a maioria de 
direita – aproveitarem-se da 
situação para levantar a bola do 
discurso vazio e conservador 
do tipo “sou contra tudo que 
aí está”. E, por mais que se 
apontem erros em qualquer 
governo – federal, estadual ou 
municipal –, ninguém quer o 
retorno da política neoliberal 
que sangrou nosso serviço 
público e que está mergulhando 
numa imensa crise econômica 
– com desemprego, inflação 
e baixos salários – os EUA e a 
Europa. Caso não apareçam 
lideranças incorporando 
o movimento, a imprensa 
burguesa fará a leitura que quiser 
para a maioria da população. E, 
não custa lembrar, ano que vem 
tem eleições.

A luta nas ruas é 
fundamental, mas, para que ela 
se consolide como um processo 
de construção política, ela 
precisa de interlocução social 

clara, firmeza ideológica e um 
discurso pautado nos interesses 
da classe trabalhadora, coisa 
que não está acontecendo. 
Matéria da Agência Carta Maior 
apresenta o problema: “Se as 
forças democráticas, lideradas 
pelos partidos de esquerda e 
as organizações progressistas, 
não tiverem a capacidade de 
construir as linhas de passagem 
para um novo ciclo, com um 
salto de democracia participativa 
e metas de qualidade para 
a dimensão pública da vida 
brasileira, alguém o fará”. 

Ainda diz mais o texto da 
Agência: “isso pode ocorrer 
na direção oposta à da 
democracia social que o país 
luta por construir desde o fim 
da ditadura militar e antes 
dela. Visões conservadoras 
operam febrilmente no sentido 
de desqualificar a capacidade 
progressista de conduzir o passo 
seguinte do desenvolvimento 
brasileiro. O projeto que 
pretendem recuperar é sabido. 
Talvez ainda haja tempo de 
evitá-lo. Há muito a se perder 
e muito a se ganhar na roleta 
dos dias que correm. O bonde 
da história está passando. E a 
esquerda não é a única a disputar 
a vaga do motorneiro”.

A Direção Colegiada
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O SINTSEF/CE é uma 
entidade formada pelas seguintes 
instâncias organizacionais: 
Congresso; Assembleia Geral;  
Conselho de Delegados Sindicais 
de Base; Direção Colegiada e 
Conselho Fiscal.

Dentre elas, destacamos duas 
que trabalham na esfera político-
administrativa da entidade: 
Direção Colegiada e Conselho 
Fiscal. Não estamos aferindo mais 
importância a estas instâncias, 
apenas citando-as como aquelas 
que, em seu cotidiano, organizam 
a luta sindical.

Também com esta intenção, 
de organizar, estão as delegacias 

sindicais, subdivididas conforme 
mapa ao lado.

Iniciamos, nesta edição, um 
“raio x” destas instâncias, para 
que você filiado possa conhecer 
melhor quem são aqueles que o 
representam.

A cada edição falaremos um 
pouco mais sobre as pessoas e 
locais que compõem o SINTSEF/
CE. Para começar apresentamos 
o Conselho Fiscal da entidade, 
as nossas diretoras mulheres e 
as duas delegacias sindicais mais 
antigas.

O restante você vai 
conhecer nos próximos jornais. 
Acompanhe!

Conheça melhor nossa entidade e as 
pessoas que estão à frente da luta

E s t r u t u r a  d o  s i N t s E F / C E

por dentro

Para conferir se está tudo bem empregado
C o N s E l h o  F i s C a l

O Conselho Fiscal é 
a instância que fiscaliza 
e apresenta as receitas 
e despesas da entidade. 
Função que requer muita 
confiança e imparcialidade. Os 
conselheiros fiscais reúnem-
se mensalmente, conforme 
o estatuto da entidade, para 
avaliar as contas daquele mês 
e organizar o balanço que é 
apresentado a cada trimestre.

Eleito no mesmo período 
da direção colegiada, em 
março passado, o Conselho 
Fiscal é independente dela. 
Atualmente é formado pelos 
servidores Antônio Alfredo 
Moreira da Silva, Álvaro 
Teixeira de Oliveira, Fernando 
Hugo Menezes, José Guedes 

de Araújo Neto, José Ribamar 
dos Santos Lima, Francisco 
Alves Barbosa II e Mozart 
Ramos de Abreu Filho. Na 
suplência estão o servidor 
aposentado, da Base Aérea, 
Enoque Assis de Lima e o 
servidor do Ministério da 
Saúde, Antônio Evanildo F.de 
Sousa.

O Conselho

Alfredo Moreira já integrou 
a direção colegiada do 
SINTSEF/CE algumas vezes. 
É servidor da Base Aérea de 
Fortaleza, filiado ao sindicato 
desde sua fundação, em 1989.

Álvaro Oliveira é servidor 
do Ministério da Agricultura. 
Natural de Manaus, fez parte, 

durante muito tempo, da luta 
dos demitidos no Governo 
Collor e anistiados na gestão 
do presidente Itamar Franco. 
Mesmo já tendo voltado às 
suas funções segue engajado 
na luta destes colegas. Filiou-
se ao sindicato em março de 
1995.

Fernando Hugo Menezes 
é servidor do Ministério da 
Saúde lotado no Hospital de 
Maracanaú. Esta é a segunda 
vez consecutiva que atua no 
Conselho Fiscal.

José Guedes de Araújo 
Neto é servidor do Ministério 
da Saúde. Também ocupa 
pela segunda vez assento 
no Conselho, contribuindo 

sempre com sugestões para 
otimização de custos e redução 
de desperdício.

José Ribamar dos Santos 
Lima também é servidor 
do Ministério da Saúde. Na 
gestão passada ocupou cargo 
de coordenador jurídico na 
direção colegiada.

Francisco Alves Barbosa II 
é novo na gestão do SINTSEF/
CE. Servidor do Ministério 
da Saúde, lotado na UBV do 
Eusébio, é filiado à entidade 
desde 1990.

Mozart Ramos de Abreu 
Filho também é veterano no 
Conselho Fiscal. Servidor do 
Ministério da Saúde é filiado 
ao sindicato desde 1993.
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Quem são as nossas diretoras sindicais?
a s  m u l h E r E s

A direção colegiada do 
SINTSEF/CE é composta 
por 27 diretores. Estes 
estão divididos em dez 
coordenações temáticas. 
Na atual gestão 22% deste 
quadro é formado por 
mulheres. Elas estão em três 
coordenações: 1) Formação 
política e sindical; 2) 
Sociocultural e movimentos 
populares e 3) Comunicação. 

Ana Maria Parente Viana 
é servidora do Ministério da 
Saúde atuando no setor de 
saúde indígena. É filiada ao 
SINTSEF/CE desde 1990. 
Esta é a primeira vez que 
participa de uma gestão da 
entidade. Ocupa o cargo de 
coordenadora de Formação 
Política e Sindical.

Anna Lúcia Costa Oliveira 
é servidora do DNOCS 
onde está à frente da Sala do 
Cidadão, espaço de apoio 
ao público que precisa do 
DNOCS, como produtores 
rurais, irrigantes, pescadores, 
servidores ativos, inativos 
e pensionistas. Anna Costa 
também está em sua primeira 
gestão no sindicato, ao 
qual é filiada desde 2007. 

Nesta direção compõe a 
Coordenação Sociocultural 
e de Movimentos Populares. 
Anna é bastante conhecida 
no DNOCS por ter estado 
muito presente na luta 
pela reintegração da VPNI 
conhecida como “bolsa”, 
bem como em outras 
situações que necessitaram 
de batalha e mobilização dos 
trabalhadores.

Francisca Constância 
de Souza Costa atua na 
área de saúde indígena, do 
Ministério da Saúde. É filiada 
à entidade desde 2001 e 
exerce pela primeira vez 
o cargo de coordenadora, 
no caso, compondo a 
Coordenação Sociocultural e 
de Movimentos Populares.

Jucilene Viana de Souza 
também é servidora do 
Ministério da Saúde, 
sendo lotada no Hospital 
de Maracanaú. Esta é sua 
segunda gestão consecutiva 
no sindicato. Na primeira 
(2010-2013) fez parte da 
coordenação de organização 
e sindicalização e agora, ao 
lado das coordenadoras 
citadas anteriormente integra 

a Coordenação Sociocultural 
e de Movimentos Populares. 
Jucilene é filiada ao 
SINTSEF/CE desde outubro 
de 1990.

Onidracir Ribamar Soares 
do Rosário é servidora do 
Ministério da Educação, 
inicialmente fazendo parte 
da extinta Fundação Educar, 
hoje integra os quadros dos 
servidores administrativos 
do Instituto Federal do Ceará 
(IFCE), antigo CEFET/ 
Escola Técnica. Militante do 
movimento estudantil desde 
a década de 70, participou 
nos anos 80 da primeira 
greve dos estudantes da 
Unifor, emblemática pela 
retomada dos Centros 
Estudantis e DCE daquela 
universidade, pelos 
estudantes. Graduada em 
Filosofia e Sociologia, pós-
graduada em Sociologia do 
desenvolvimento e Ciências 
Políticas, Onidracir atuou 
como educadora utilizando 
o método de alfabetização 
Paulo Freire. Nos anos 90, fez 
parte do grupo de servidores 
demitidos sem justa causa 
pelo Governo Collor e, 
anistiados posteriormente 
durante o Governo Itamar. 
Esteve afastada do serviço 
público entre os anos de 
1990 a 2005. Quando foi 
reintegrada assumiu posto 
no IFCE. Esta é sua segunda 
gestão consecutiva, nos dois 
casos como coordenadora 

de formação política e 
sindical, realizando cursos e 
oficinas em todo o estado. É 
sindicalizada desde 1994. 

Vera Lúcia Cândido 
de Oliveira é natural de 
Solonópole, no Sertão 
Central do Ceará. Bacharel 
em Ciências Econômicas 
pela Universidade Federal 
do Ceará, Vera ingressou no 
Serviço Público em 1985, 
através de concurso do DASP. 
Em 1987 fundou, junto com 
outros companheiros, a 
Associação dos Servidores 
de Nível Médio do Ministério 
da Fazenda, dando início a 
sua militância sindical. No 
ano seguinte, foi uma das 
lideranças da maior greve já 
realizada no Serviço Público 
Federal, posição que lhe 
custou à redistribuição para 
o Ministério da Agricultura, 
onde permanece até hoje. 
É lotada na Divisão de 
Defesa Agropecuária, com 
exercício na Unidade do 
Porto do Pecém. É uma das 
fundadoras do SINTSEF/
CE, tendo feito parte da 
Comissão que idealizou 
o sindicato e das duas 
primeiras gestões 1989/1991 
e 1991/1993, na Coordenação 
de Finanças. Filiada desde 
16/04/1989, data de fundação 
do SINTSEF/CE, ocupa 
atualmente o seu quarto 
mandato, nos dois últimos 
como Coordenadora de 
Comunicação.
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Cariri e Centro Sul, as primeiras delegacias 
sindicais do interior

m a i s  p E r t o  d a  b a s E

Fundadas respectivamente 
em 1992 e 1993, as delegacias 
sindicais da região do Cariri 
e do Centro Sul foram as 
primeiras ramificações do 
sindicato para o interior. Na 
verdade, no começo eram 
uma só, porém, em virtude da 
quantidade de municípios e do 
tamanho da área geográfica, 
foram divididas.

O objetivo da criação das 
delegacias foi ter um núcleo de 
atendimento mais próximo dos 
servidores que vivem no interior 
do estado. As delegacias não são 

independentes, atuam como um 
braço da sede do sindicato, para 
garantir o bom atendimento 
ao filiado de todo o Ceará. As 
coordenações das delegacias 
sindicais são compostas por 10 
membros: coordenador geral, 
de finanças, de comunicação, 
de formação política, de 
administração, de aposentados 
e pensionistas, sociocultural, 
de sindicalização, jurídico e de 
saúde do trabalhador.

A Delegacia Sindical 
do Cariri foi instituída em 
outubro de 1992 e tem sede 

na cidade do Crato. Abrange 
os municípios de Abaiara, 
Altaneira, Antonina do Norte, 
Araripe, Assaré, Aurora, 
Barbalha, Barro, Brejo Santo, 
Campos Sales, Caririaçu, Crato, 
Farias Brito, Granjeiro, Jardim, 
Juazeiro do Norte, Jati, Mauriti, 
Milagres, Missão Velha, Nova 
Olinda, Penaforte, Porteiras, 
Potengi, Santana do Cariri, 
Tarrafas, Salitre e Várzea Alegre.

Logo depois, em 16 de 
outubro de 1993, foi criada a 
Delegacia Sindical do Centro 
Sul. Com sede na cidade de 

Iguatu, a DESCENSUL abrange 
os municípios de Iguatu, Icó, 
Ipaumirim, Cedro, Orós, 
Lavras da Mangabeira, Baixio, 
Umari, Quixelô, Jucás, Cariús, 
Saboeiro, Aiuaba, Arneiroz, 
Acopiara, Mombaça, Irapuan 
Pinheiro, Catarina, Piquet 
Carneiro.

A atual gestão da Delegacia 
do Cariri foi empossada pela 
comissão eleitoral no dia 20 
de março e a do Centro Sul 
no dia 21. Conheça abaixo a 
composição das coordenações 
das duas delegacias.

Coordenação Delegacia Sindical do Centro Sul – 2013-2016

Coordenação Geral: Valmir Torres da Silva (Ministério da Saúde)

Coordenação Administrativa: Aécio Fábio Araújo Soares (DNOCS)

Coordenação de Finanças: Manoel Vicente Pereira da Silva Neto (Ministério da Saúde)

Coordenação de Formação Política e Sindical: Erivan Anastacio de Sousa (DNOCS)

Coordenação Jurídica: Luzimar Alves de Oliveira (Ministério da Saúde)

Coordenação Sócio-Cultural: Francisco Ivan Monteiro (Ministério da Saúde)

Coordenação de Aposentados e Pensionistas: Antonio Domingos de Castro (DNOCS)

Coordenação de Comunicação: Jose Laerton Patricio Alexandre (Ministério da Saúde)

Coordenação de Organização e Sindicalização: Francisco Ferreira da Silva (Ministério da Saúde)

Coordenação de Saúde do Trabalhador: José Francisco Barros (Ministério da Saúde)

Suplentes: Orlando Souza de Freitas (Ministério da Saúde), Francisco Mewdo Silvestre Alves 
(DNOCS), Quintino Grangeiro Neto (Ministério da Saúde)

Coordenação da Delegacia Sindical do Cariri – 2013-2016

Coordenação Geral: José Newton Gama (Ministério da Saúde)

Coordenação Administrativa: José Eugenio Tavares Barbosa (DNOCS)

Coordenação de Finanças: José de Menezes (Ministério da Saúde)

Coordenação de Formação Política e Sindical: João César Abreu de Oliveira (IFCE)

Coordenação Jurídica: Romeu Freire de Menezes (Ministério da Saúde)

Coordenação Sócio-Cultural: José Frazão de Sousa (Ministério da Saúde)

Coordenação de Aposentados e Pensionistas: Francisco de Assis Alves Marçal (FUNASA)

Coordenação de Comunicação: Francisco Peixoto Xavier (Ministério da Saúde)

Coordenação de Organização e Sindicalização: Vilany Cordeiro Lopes (Ministério do Trabalho)

Coordenação de Saúde do Trabalhador: João Bosco Ancelmo Pereira (Ministério da Saúde)

Suplentes: Francisco Jose de Sá Macêdo (Ministério da Saúde), Maria Iracema Mariano de 
Amorim (Ministério da Saúde), José Mauricio Alves Saraiva (Ministério da Saúde)

Coordenação da Delegacia do Cariri Coordenação da Delegacia do Centro Sul
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série especial
As reformas entram em pauta
a história da prEvidêNCia soCial No brasil - Parte 2

Como foi dito no primeiro 
texto, a Previdência Social no 
Brasil possui mais de 100 
anos de história. A primeira 
legislação pertinente ao 
tema é datada de 1888, 
quando foi regulamentado o 
direito à aposentadoria para 
empregados dos Correios. O 
fato considerado como ponto 
de partida da Previdência Social 
propriamente dita no País, 
contudo, é a Lei Elói Chaves 
(Decreto n° 4.682) de 1923. Em 
1990, o INPS mudou de nome, 
passando a ser chamado de 
INSS - Instituto Nacional 
de Seguridade Social. Em 
dezembro de 1998, o governo 
mudou as regras da previdência. 
Instaurou-se um debate sobre 
a necessidade de reforma na 
Previdência.

O principal argumento era 
o famoso “rombo” nas contas 
previdenciárias. O rombo 
da Previdência Social é um 
assunto polêmico que aparece 

sistematicamente na mídia. 
São aproximadamente R$ 50 
bilhões que faltam para fechar a 
conta entre o quanto o  governo 
arrecada e o quanto paga. Há 
várias explicações para esse 
rombo. Os representantes dos 
aposentados argumentam, por 
exemplo, que se o dinheiro 
arrecadado para tal fim não 
tivesse sido aplicado em outros 
setores do governo, o rombo 
não existiria. Outros dizem que 
a inclusão dos trabalhadores 
rurais, cuja maioria nunca 
contribuiu, aumentou ainda 
mais o rombo.

Além disso, a Previdência 
Social já foi alvo de vários 
corruptos que sangraram 
os cofres públicos com 
aposentadorias para mortos, 
perícias médicas falsas ou 
superfaturamento de benefícios. 
Um dos casos mais famosos 
é da quadrilha chefiada pela 
advogada Georgina de Freitas, 
presa em 1998. Somente este 

grupo teria roubado dos cofres 
públicos cerca de R$ 800 
milhões.

O fato é que há muitos anos 
que se sabia que a situação 
atuarial da Previdência Social 
do Brasil era delicada. Mas 
foi só em meados dos anos 
90, quando o mencionado 
desequilíbrio se converteu em 
um problema de caixa, que o 
Poder Executivo se mobilizou 
para modificar as regras que 
regem as aposentadorias e 
pensões.

Como em quase todos os 
países, porém, o governo teve 
dificuldades para encontrar 
eco, no âmbito do Congresso 
Nacional, às suas propostas 
de mudança da Previdência. 
Havia a necessidade de algumas 
dessas propostas exigirem, para 
sua aprovação, o quórum de 
3/5 de ambas Casas legislativas, 
por serem tratadas na forma 
de uma Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC).

Além disso, houve forte 
mobilização social dos 
trabalhadores contra as 
propostas. As várias categorias 
entenderam que a aprovação 
dessa Emenda significaria 
uma ameaça à previdência 
pública abrindo caminho para 
a privatização de um mercado 
altamente rentável. A resistência 
dos trabalhadores brecou a 
reforma tentada nos governo de 
Fernando Henrique Cardoso.

De fato, reformas na 
Previdência são sempre 
polêmicas. Para se ter uma 
ideia, a primeira reforma, 
que teve o intuito de criar um 
único instituto previdenciário 
nacional, o INPS, começou 
a tramitar no Congresso em 
1946, mas só foi aprovada em 
1960.

Na próxima edição, 
começaremos a falar sobre as 
reformas propriamente ditas.

discussão teórica

A coordenação de 
Formação Política e 
Sindical do SINTSEF/CE 
organizou um calendário 
de seminários para dar 
continuidade ao processo 
de formação iniciado na 
gestão passada, com cursos 
realizados nos anos de 
2011 e 2012. O objetivo 
dos seminários é, segundo 
a coordenação “discutir 

com os trabalhadores as 
concepções e práticas 
do movimento sindical 
e construção de uma 
consciência crítica, reflexiva 
e propositiva respeitando 
o pluralismo étnico e 
cultural autônomo classista 
combativo e de luta”.

O primeiro encontro será 
com os filiados doVale do 
Jaguaribe, dia 17 de agosto.

Antes disso, os filiados 
da Região dos Inhamúns, 
receberão o curso de 
formação já ministrado 
nas outras regiões. O curso 
ocorre em quatro sábados: 
22 e 29/06/13 e 20 e 
27/07/13.

Confira o calendário dos 
seminários ao lado.

Formação política divulga datas
s E m i N Á r i o s

região Datas
Vale do Jaguaribe 17/08/13
Maciço de Baturité 24/08/13
Sertão Central 21/09/13
Fortaleza 28/09/13
Região Norte 26/10/13
Três Climas 16/11/13
Centro Sul 23/11/13
Cariri 30/11/13
Inhamúns jan/14
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CUT comemora 30 anos
J o a N a  a l m E i d a

entrevista

A CUT é a maior central 
sindical da América 
Latina. Qual a importância 
política da Central nos 
dias de hoje no Brasil?

Desde a sua fundação, 
a Central Única dos 
Trabalhadores está no centro 
das grandes lutas políticas 
e sindicais em nosso país. 
Nos últimos 30 anos, o 
movimento sindical brasileiro 
enfrentou vários desafios. A 
redemocratização do país, a 
resistência ao neoliberalismo, 
o impeachmant de Collor 
e a defesa de um projeto 
democrático-popular para 
o país. Esses episódios 
orientaram a luta geral da 
Central, que sempre foi 
combinada com as lutas 
sindicais tradicionais em 
defesa de melhores condições 
de trabalho e salários.

A CUT esteve à frente de 
lutas contra as privatizações 
de empresas, como a 
Companhia de Energia 
Elétrica do Ceará – Coelce, 
o Banco do Estado do 
Ceará - BEC e, no âmbito 
nacional, a Cia Vale do Rio 
Doce. As lutas de resistência 
contra a venda do patrimônio 
público contaram com nossa 
presença.

Nas últimas décadas, 
obtivemos algumas 
conquistas. Derrotamos 
(ainda que não 
definitivamente) o projeto 
neoliberal e vivenciamos 
um novo governo. Sendo 
um governo de coalizão 
desde Lula, em 2003, 
pressionamos em defesa dos 
trabalhadores. Hoje, temos a 
Central reconhecida legal e 
politicamente, além de uma 
política com recuperação 
do salário mínimo. O 
atual cenário é o estímulo 
para prosseguirmos. As 
condições de vida e os 
salários dos trabalhadores 
brasileiros ainda estão longe 
do que merecemos. Vamos 
prosseguir nossa luta.

A CUT está presente 
em todos os ramos de 
atividade econômica do 
país, se consolida como a 
maior central sindical do 
Brasil, da América Latina e 
a 5ª maior do mundo, com 
3.438 entidades filiadas, 
7.464.846 trabalhadoras e 
trabalhadores associados e 
22.034.145 trabalhadoras e 
trabalhadores na base. Com 
essa forte representatividade, 
a CUT defende os direitos 

da classe trabalhadora para 
implantação de condições de 
trabalho decente.

Há uma forte crise 
econômica na Europa 
e nos EUA, atingindo 
milhões de trabalhadores 
com desemprego e 
cessação de direitos. O 
que a CUT está fazendo 
para entender esta 
questão e evitar que esta 
crise chegue ao Brasil?

A CUT amadureceu na 
compreensão da crise que 
tem dimensões mundiais, 
no entanto é mais acentuada 
na Europa e nos EUA. 
O capitalismo – de certa 
forma – é criador de crises 
sucessivas. Nesse momento, 
vivemos uma crise onde o 
setor financeiro (bancos) e 
especuladores desorganizam 
as economias de todos 
os países do mundo. É o 
neoliberalismo em sua 
dimensão financeira. A 
especulação financeira ocupa 
o espaço dos empresários da 
produção. As saídas adotadas 
pelos países do capitalismo 
são medidas de austeridade 
(menos investimentos 
públicos e privados) que 
agravam as condições de 
vida do povo e aumentam 

o lucro criminoso da pura 
especulação.

O Brasil, nesta década, 
construiu um mercado 
interno consumidor de 
massas, que, até agora, 
ajudou a diminuir o impacto 
da crise sobre o Brasil. A 
saída brasileira passa pelo 
aprofundamento de um 
projeto de desenvolvimento 
mais inclusivo. Não podemos 
ter retrocesso. É preciso 
avançar com políticas públicas 
e, especialmente, não ceder 
à pressão dos bancos pelo 
aumento das taxas de juros 
que trazem danos à geração 
de empregos.

É preciso crescer mais, 
no entanto não é qualquer 
crescimento. É necessária 
a distribuição de renda 
simultânea. Reconhecemos 
a constituição de uma rede 
de proteção social para os 
pobres que podem consumir 
aquilo que lhes era negado – 
o que ainda é pouco – e este 
consumo é parte do processo 
de desenvolvimento. 

Vamos avançar 
construindo ambiente de 
trabalho para as pessoas que 
fazem parte do programa 
Bolsa Família, para os 

Em 2013 a Central Única dos Trabalhadores (CUT) completa 30 anos de sua fundação. No 
Ceará, as comemorações tem conotação cultural e de formação política. Durante todo o ano a 
CUT Ceará realiza um ciclo de debates sobre temas de interesse da classe trabalhadora. No dia 
22 de maio ocorreu o segundo debate, em Fortaleza, com o tema “o mundo do trabalho hoje”. 
Antes, já havia ocorrido na Região do Cariri discussão sobre “Gênero e feminismo: autonomia 
e igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho”. Mais três temas estão previstos: 
“O Ceará e os desafios da convivência com o semiárido”, com debate que ocorrerá na Região 
do Vale do Jaguaribe; “CUT 30 anos – história e lutas”, momento a acontecer em Fortaleza; e 
“A política como processo de democratização do país”, com discussão a ser realizada na Região 
Norte do Estado.

A presidente da CUT Ceará, Joana Almeida, fala um pouco sobre a Central. Confira:
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Um direito e uma conquista
m a N d a t o  d E  i N J u N Ç Ã o  8 8 0

jurídico

Recentemente o Supremo 
Tribunal Federal (STF) adotou 
novo entendimento em relação 
ao Mandado de Injunção 880. 
Em nota técnica publicada 
pelo Ministério da Previdência 
foi solicitada a suspensão da 
concessão de aposentadorias 
e abonos de permanência 
baseados no MI 880 de 2008, 
que assegurou que a contagem 
especial de tempo insalubre 
para fins de aposentadoria fosse 
feita para servidores públicos 
da mesma maneira que é 
para trabalhadores regidos 
pela CLT, até que houvesse 
regulamentação própria.

A nova interpretação do 

STF afirma o reconhecimento 
apenas do direito à 
aposentadoria especial e não da 
conversão do respectivo tempo 
especial em tempo comum, 
aplicando os conversores.

Em razão disso, alguns 
órgãos suspenderam a referida 
contagem de tempo de serviço 
especial, sob alegação que 
aguardam manifestação do 
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

Por sua vez, outros órgãos 
que já realizaram a conversão 
do tempo de serviço estão 
revisando seus procedimentos 
e cancelando o abono de 
permanência, a contagem de 

tempo especial e a concessão de 
aposentadoria. 

A FUNASA foi um dos 
órgãos que iniciou a suspensão 
do reconhecimento e conversão 
de tempo de atividade exercida 
em condições insalubres. Na 
prática, isso significa suspender 
todos os pedidos, novos e em 
andamento, de concessão 
de Abono Permanência e de 
Aposentadoria com a utilização 
do tempo de atividade especial 
exercida a partir de 12 de 
dezembro de 1990, convertido 
em tempo comum, com apoio 
em Mandato de Injunção.

A decisão proferida no MI 
880 já transitou em julgado, 

não cabendo esta tentativa do 
governo de burlar o que já foi 
decidido.

Reunidas em Brasília, 
no final de maio, entidades 
que compõem o Fórum 
em defesa dos servidores e 
serviços públicos federais 
e suas assessorias jurídicas 
orientam que: 1) Antes de 
qualquer providência, os 
órgãos que estão baseando-se 
na nova interpretação devem 
previamente notificar os 
servidores individualmente, 
para exercerem a ampla defesa 
e contraditório; 2) O servidor 
notificado deverá procurar a 
assessoria jurídica do Sindicato.

trabalhadores de cooperativas, 
empreendimentos coletivos 
e individuais e do mercado 
de trabalho tradicional. 
Esse olhar para a classe 
trabalhadora faz toda 
diferença no enfrentamento 
da crise.

Qual o tamanho da CUT 
no Ceará? Quais são as 
principais lutas da Central 
no Estado?

 A CUT-CE conta com 
cerca de 300 entidades 
filiadas, sendo a maior 
central sindical do 
Estado em número e em 
representatividade. A Central 
atua em 13 diferentes ramos 
profissionais: Administração 
Publica, Comércio e Serviço, 
Comunicação, Educação, 
Financeiro, Metalúrgico, 
Processamento de dados, 
Rural, Serviço Publico 
Municipal, Seguridade 
Social e Saúde, Transporte, 

Urbanitário, Vestuário. 
A CUT-CE desenvolve 

ações voltadas para a mulher 
trabalhadora, juventude, 
formação sindical, saúde 
do trabalhador, políticas 
sociais, relações do trabalho, 
comunicação, administração 
e finanças, política sindical, 
meio ambiente e igualdade 
racial.

As principais lutas da 
Central no Estado são a 
garantia do trabalho decente, 
a defesa dos direitos dos 
trabalhadores(as) ameaçados 
pela terceirização. Na 
conjuntura estadual, destaco 
dois grandes desafios: a 
implantação definitiva de 
uma política estruturante de 
convivência com o semiárido, 
que nos permita enfrentar 
as estiagens e os tempos de 
chuva e a elevação dos salários 
dos trabalhadores cearenses. 
Se nós melhorarmos o nível 

de emprego, elevaremos os 
salários e as condições de 
trabalho. Vamos continuar 
lutando e pressionando, seja 
o governo ou a iniciativa 
privada.

Os servidores públicos 
federais formam uma 
categoria bastante 
específica. Como a CUT-
CE está tratando as 
questões dos servidores?

Tratamos as questões 
dos servidores públicos 
federais com muita atenção. 
A categoria vive desafio 
permanente: lutar por suas 
reivindicações específicas e se 
engajar nas lutas gerais. Para 
nós, ainda há grandes avanços 
a serem incorporados ao 
patrimônio dos servidores. O 
Sintsef é, reconhecidamente, 
um sindicato compromissado 
com esse desafio e a CUT-
CE compartilha desta 
mesma visão. O movimento 

dos servidores públicos 
federais contribuem política 
e socialmente quando 
desenvolvem suas lutas 
imediatas e, simultaneamente, 
fazem a defesa do patrimônio 
público.

É preciso reconhecer 
que os governos (federal, 
estadual e municipal) não têm 
respondido integralmente 
aos pleitos desses servidores. 
Estamos em um processo 
de reconstrução do estado 
brasileiro tão dilacerado 
por sucessivos governos 
neoliberais, mas é preciso 
avançar para que os servidores 
tenham aquilo que merecem. 
Por fim, os servidores 
públicos federais precisam ter, 
definitivamente, reconhecido 
seu direito incondicional ao 
exercício da greve e os seus 
sindicatos como legítimos 
representantes.
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ÓRGÃO Nº de beneficiários VALOR
BASE AEREA 9 41.486,74 
C. AERONAUTICA 3 5.310,19 
C. EXERCITO 5 49.654,89 
CEFET 1 1.512,57 
CNEN 11 11.343,17 
DNOCS 6 50.718,09 
FUNASA 83 344.708,84 
IBAMA 1 1.247,95 
INCRA 38 34.698,37 
INSS 5 62.873,21 
INST. FEDERAL CE 14 9.000,54 
M. AGRICULTURA 4 29.418,48 
M. COMUNICAÇÕES 2 1.211,48 
M. DA SAÚDE 2 1.169,26 
M. FAZENDA 45 359.465,53 
M. MINAS ENERGIA 1 10.000,00 
M. SAÚDE 294 300.262,74 
M. TRABALHO 31 97.589,39 
M. TRANSPORTES 8 71.210,87 
UFC 1 807,34 

Total geral 564 1.483.689,65 

Processos pagam mais de três milhões
r p v s  E  p r E C a t ó r i o s

ÓRGÃO Nº de beneficiários VALOR
BASE AEREA 2 85.991,25 
FAE 3 134.136,78 
INSS 1 40.095,79 
M. COMUNICAÇÕES 3 78.254,85 
M.FAZENDA 20 1.126.121,87 
SUDENE 3 235.423,79 
Total geral 31 1.742.772,67

O departamento jurídico do 
SINTSEF/CE fez um balanço 
das RPVs pagas entre os meses 
de janeiro e junho deste ano e 
contabilizou um total de 564 
beneficiários, com valor total 
de quase um milhão e meio de 
reais. As RPVs correspondem 
a diversos processos jurídicos.  
Confira a divisão pelo órgão na 
tabela ao lado.

O setor divulgou ainda que, 
em precatórios, foi pago mais 

de um milhão e setecentos 
mil reais. Estes precatórios 
dizem respeito aos 28,86%, 
percentual de reajuste que os 
militares receberam na década 
de 90 e os civís não. 

Como na época havia o 
princípio da isonomia entre 
militares e civis, os servidores 
civis conseguiram, o direito de 
receber o percentual.

Abaixo a tabela de 
precatórios.

RPVS de janeiro a junho de 2013

Sindicato busca liminar pelos 26,05%

CEF disponibiliza valores para saque

p l a N o  v E r Ã o

F G t s  d a  C o N a b

O SINTSEF/CE deu entrada, 
no último dia 27 de maio, em 
Mandado de Segurança no 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
na intenção de conseguir liminar 
que restabelecesse o pagamento 
do reajuste de 26,05%, retirado 
dos servidores do Ministério 
da Saúde no Estado do Ceará. 
O SINTSEF/CE acredita 
que o TCU não poderia ter 
determinado ao Ministério 
da Saúde o cancelamento do 

valor, uma vez que o mesmo é 
resultante de decisão judicial 
já transitado em julgado desde 
1994. O Mandado de Segurança 
foi distribuído no STF para o 
Ministro José Dias Tóffoli.

No dia 5 de junho, o 
assessor jurídico do SINTSEF/
CE, Patrício Willian esteve 
em audiência no gabinete do 
Ministro Dias Tóffoli, que 
determinou a intimação da 

AGU, representando o TCU, 
para, no prazo de 72 horas, se 
manifestar sobre o pedido de 
liminar requerida pelo SINTSEF. 
Transcorrido este prazo, ele 
examinará o pedido acerca da 
liminar.

O assessor do SINTSEF 
esteve ainda no gabinete 
do Ministro Marco Aurélio, 
também no STF, e solicitou 
ao Chefe de Gabinete, que 

fosse incluída em pauta para 
julgamento, a Reclamação 
interposta pela FUNASA contra 
o pagamento do Precatório dos 
26,05%. O chefe de gabinete se 
comprometeu a dar agilidade a 
esse julgamento.

O SINTSEF/CE continuará 
buscando todas as alternativas 
possíveis, para devolver 
aos trabalhadores o direito 
suprimido.

O Processo de FGTS da 
Conab, em tramitação da 8ª 
Vara Federal da Seção Judiciária 
do Estado do Ceará, que tem 
como beneficiários 313 filiados, 
atualmente, encontra-se em fase 
de execução.Após minucioso 
levantamento, o Sindicato pode 

identificar a real situação de 
cada substituído na ação e a 
Caixa Econômica Federal (CEF) 
foi intimada para se manifestar. 

A CEF noticiou que “os 
valores já estão disponíveis para 
saque na conta dos autores do 

processo do SINTSEF. Para 
efetuar o saque de tais valores, o 
autor deve dirigir-se a qualquer 
agência da CAIXA e comprovar 
o enquadramento em uma 
das hipóteses do Art. 20 da 
Lei nº 8.036/90”. A referida 
lei dispõe sobre o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço, 
elencando as situações em que 
os beneficiários das contas 
vinculadas do Fundo podem 
movimentar as referidas contas.  
(disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l8036consol.htm).
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movimento

Reunião não sana dúvidas
G E a p

No início de maio o 
SINTSEF/CE requereu 
encontro com a gerência 
regional da Fundação 
de Seguridade Social - 
GEAP para tratar do plano 
GEAPSAÚDE. O gestor, em 
resposta, agendou reunião 
para o dia 22 daquele 
mês. Porém, na data não 
compareceu ninguém da 
gerência administrativa da 
GEAP e sim uma funcionária 
do setor de captação de 
clientes.

A funcionária em questão 
apenas respondeu sobre o 
funcionamento do plano, 
mas não conseguiu esclarecer 
nada sobre a situação atual 
do mesmo, até porque, tal 
responsabilidade é do gerente 
regional.

A GEAP, assim como 
outros planos de autogestão, 
passa por grave crise e 
os servidores atendidos 
pelo GEAPSAÚDE estão 
apreensivos quanto ao 
destino do plano. 

Algumas questões como o 
descredenciamento da rede 
hospitalar e laboratorial, além 
de profissionais de saúde 
e negativas de autorização 
de procedimentos 
têm comprometido o 
atendimento dos servidores.
Orçamento X saúde 
do servidor - Um dado 
marcante da crise que vivem 
os planos de autogestão está 
revelado no Orçamento da 
União de 2013, aprovado 
pelo Congresso Nacional. 
O valor que o Ministério 

do Planejamento reservou 
para a assistência à saúde do 
servidor está determinado 
no orçamento da união. 
A injustiça se destaca na 
diferença entre as quantias 
previstas para os servidores 
do Executivo em relação aos 
membros do Legislativo.

Os servidores da Funasa, 
por exemplo, tem previsto a 
quantia de  menos de R$100 
(R$98,05). O mesmo padrão 
se repete para demais setores 
do Executivo. Enquanto 
isso, para servidores da 
Câmara e seus dependentes 
o valor chega a R$334,82 
por beneficiário ao mês. No 
Senado, R$351,02. Fazendo 
as contas os valores chegam 
a três vezes dos estabelecidos 
para servidores do Executivo.

No dia 28 de maio, o 
grupo de trabalho que debate 
a reestruturação do DNOCS, 
apoiado pelo Dep. Eudes Xavier, 
finalizou, em Brasília, com 
representantes do Ministério da 
Integração Nacional, a minuta 
do projeto de Reestruturação 
do Departamento. Entre os 
itens da minuta está a garantia 
da permanência da sede da 
instituição em Fortaleza, a 
realização de concurso público 
para a seleção de novos 
servidores e a definição de todas 
as atribuições da autarquia. O 
documento passará por uma 
revisão final e, em seguida, será 
encaminhado ao Ministério do 
Planejamento para aprovação.

A aprovação do projeto é o 
fruto de uma luta dedicada dos 
servidores e de parte da bancada 
dos estados do semiárido 
brasileiro, que compreendem a 
importância do DNOCS para a 
boa convivência do Brasil com a 
realidade do seu seminário. 

Entre as atribuições já 
definidas no projeto destacamos 
a gestão de recursos hídricos, 
operação e manutenção de 
barragens, regeneração de 
ecossistemas hídricos e de 
áreas degradadas, realização de 
estudos e pesquisas voltados para 
elaboração de planos de recursos 
hídricos das bacias hidrográficas, 
desenvolvimento de atividades 
de piscicultura e aquicultura, 

irrigação e implementação de 
políticas de enfrentamento à 
desertificação, entre outras.

Ainda de acordo com o 
projeto, o Dnocs passará a 
atuar em todo o país e terá  três 
diretorias regionais, além de 11 
superintendências estaduais. 

Além dos deputados federais 
Eudes Xavier, Ariosto Holanda 
(PSB-CE), Fernando Ferro (PT-

PE) e Osmar Júnior (PCdoB-
PI), participaram da reunião o 
secretário executivo do Ministério 
da Integração (MI), Alexandre 
Navarro; o diretor de programa 
do Ministério da Integração, 
Amarildo Baesso, os diretores 
do SINTSEF/CE Anna Costa 
e Joacy Moreira, o presidente 
da Associação dos Servidores, 
Roberto Morse e servidores do 
DNOCS integrantes do GT.

d N o C s

Minuta da reestruturação é finalizada

O SINTSEF/CE 
lamenta o falecimento de 
seus filiados e se solidariza 
com a dor de suas famílias.

Nota de Pesar

José Arialdo Barbosa Catunda 
29 de abril de 2013

Joaquim de Oliveira Filho      
3 de maio de 2013 

Participantes da reunião de finalização da minuta da reestruturação
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mundo a fora
para vEr

O filme “The Joneses” que em português recebeu o título “Amor Por Contrato” traz uma 
discussão interessante sobre o tema consumo. Os Joneses são uma família aparentemente 
perfeita, que se muda para um novo bairro e imediatamente passa a ser o centro das atenções, 
sempre pelos melhores motivos. Mas por trás desta perfeição esconde-se um segredo. A 
família perfeita na verdade é uma farsa, parte de uma campanha de marketing que pretende 
vender diversos produtos luxuosos a famílias de todo o mundo.

The Joneses ou amor por contrato

O SINTSEF/CE possui 
atualmente um convênio 
com o Serviço Social do 
Comércio – SESC que traz 
inúmeros benefícios aos nossos 
filiados. Para tanto os filiados 
precisam ir a uma unidade do 
SESC para fazer sua carteira. 
Os documentos exigidos 
para tal são: contracheque 
atual, declaração de filiação 
do sindicato (adquirida no 
setor de informática), taxa, 
comprovante de endereço com 
CEP e identidade. A carteira é 
entregue no mesmo instante, 
com foto feita pelo próprio 
atendente do SESC.

Hoje o SESC possui seis 
Unidades Operacionais – duas 
em Fortaleza (Unidades Centro 
e Fortaleza) e quatro no Interior 
do Estado (Crato, Juazeiro do 
Norte, Iguatu e Sobral). Ainda 
em Fortaleza, dispõe de espaço 
dedicado à cultura – Sesc Senac 
Iracema – e um para a educação 
– Escola Educar SESC.

Em Caucaia, está localizada 
a Colônia Ecológica Sesc, na 

praia de Iparana, que oferece 
hospedagem e várias opções de 
lazer, além de desenvolver ações 
de proteção ao meio-ambiente.

Também no Interior do 
Estado, a instituição conta com 
seis centros educacionais, onde 
é desenvolvido o Programa Sesc 
Ler: Aracati, Crateús, Ibiapina, 
Itapipoca, Quixeramobim e São 
Gonçalo do Amarante.

O convênio dá direito 
à hospedagem na colônia 

ecológica do SESC Iparana, 
excursões e reservas para 
hospedagem nas colônias de 
férias, através do DR/SESC/CE 
para todo o Brasil, atividades 
físicas e desportivas com 
atendimento em vários cursos 
e modalidades esportivas, 
clínicas odontológicas, 
restaurantes e lanchonetes, com 
acompanhamento nutricional, 
biblioteca para consultas 
pessoal ou informatizada com 

acesso pela Internet, núcleo de 
educação infantil, fundamental 
de jovens e adultos, pré-
vestibular, cursos de idiomas, 
clínica de saúde, trabalho social 
com idosos, ação comunitária, 
mesa Brasil SESC, atividades 
artísticas e culturais, teatro 
e oficinas, cinema, e outras 
atividades institucionais.

Conheça mais no site 
www.sesc-ce.com.br

Disponha do nosso convênio com SESC
S e S C  |  m a i s  l a z E r ,  C u l t u r a  E  E d u C a Ç Ã o

SESC - Iparana
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aconteceu

A Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) do Senado 
Federal realizou no dia 27 de 
maio, audiência pública com o 
tema “Direito das pessoas idosas: 
uma questão de cidadania”. 
Participaram do encontro os três 
coordenadores de aposentados 
e pensionistas do SINTSEF/
CE, Ataílde Figueiredo, Carlos 

Eugênio e Francisco Duarte, 
além do coordenador geral Luis 
Carlos Macêdo. A proposição foi 
do senador Paulo Paim (PT-RS).

Com organização do 
Fórum Nacional Permanente 
da Sociedade Civil pelos 
Direitos da Pessoa Idosa houve 
protestos contra o Projeto de Lei 
4571/2008, que fixa em 40% o 
número de ingressos reservados 

à meia-entrada para espetáculos 
artísticos, culturais e esportivos 
no país. O projeto contraria o 
artigo 23 do Estatuto do Idoso 
(Lei 10.741/2003), que garante 
às pessoas com 65 anos ou mais 
a meia-entrada nesses eventos.

Os participantes da 
audiência também defenderam 
outros direitos das pessoas 
idosas, como o fim do fator 
previdenciário e o instituto da 
desaposentadoria. O senador 
Paulo Paim defendeu uma 
política de valorização do 
benefício do aposentado e do 
pensionista, tal como foi feito 
com o salário mínimo.

De acordo com o diretor 
do SINTSEF/CE Ataílde 
Figueiredo, “eventos desta 

natureza são importantes para 
manter a pauta do idoso, do 
aposentado e dos pensionistas 
em evidência”, seu companheiro 
de coordenação Carlos 
Eugênio complementa: “a 
audiência tratou de temas muito 
relevantes, principalmente da 
cobrança do cumprimento do 
estatuto do idoso”.

O coordenador Francisco 
Duarte destacou o empenho 
do Senador Paulo Paim com 
a questão do idoso: “fiquei 
positivamente impressionado 
com este senador. Ele não é do 
meu estado, mas acredito que 
iniciativas como esta merecem 
o nosso reconhecimento, uma 
vez que olham pelos cidadãos e 
cidadãs de todo o país”, concluiu.

Audiência debate direito dos idosos
a p o s E N t a d o s  E  p E N s i o N i s t a s

Servidores do DNIT reagem
G r E v E

Após assembleias e 
plenárias, os servidores do 
DNIT determinaram que 
entrarão em greve, a partir do 
dia 25 de junho, por tempo 
indeterminado. A decisão 
foi tomada após o governo 
descumprir prazo estabelecido 
para apresentar proposta 
de reestruturação da tabela 
remuneratória do setor, o que 
vinha sendo pauta de discussão 
em mesa de negociação já há um 
bom tempo.

Neste momento, a greve do 
DNIT é uma realidade e é de 
responsabilidade do governo 
que forçou os trabalhadores a 
tomarem esta decisão extrema 
frente ao conflito instalado.

Desde o início do ano, 
os servidores vem sendo 
“cozinhados” pelo governo. 
Em reunião ocorrida no dia 28 

de maio entre a Condsef, os 
representantes dos servidores 
do DNIT e o Secretário de 
Relações do Trabalho (SRT), 
Sérgio Mendonça, o governo 
informou que não havia 
nenhuma proposta diferenciada 
para o DNIT além do que havia 
sido colocado no processo de 
negociação de 2012.

Os servidores questionaram a 
posição do governo e resgataram 
o acordo feito no dia 16 de 
abril deste ano, dividindo as 
negociações sobre as demandas 
do DNIT em três etapas: 1) 
Reunião de apresentação das 
propostas dos servidores do 
DNIT, no dia 15 de maio; 2) 
Reunião no dia 27 de maio, 
onde o governo apresentaria um 
retorno balizado na proposta dos 
servidores e 3) Encontro no dia 
15 de junho, para que fosse visto 

o consenso entre as propostas 
e findado o processo de 
negociação. Na reunião referente 
a 2ª etapa, o secretário fez com 
que as negociações voltassem à 
estaca zero.

Com a greve dos servidores 
do DNIT muitos projetos do 
PAC (Plano de Aceleração 
do Crescimento) devem ser 
afetados.

Para o setor o governo 
buscou o problema na medida 
em que não teve sensibilidade 
para solucionar o conflito e não 

deu tratamento adequado aos 
servidores.

A pauta principal dos 
servidores é a reestruturação 
da tabela remuneratória, uma 
vez que a categoria segue com 
sua remuneração defasada há 
pelo menos cinco anos, bem 
como a equiparação salarial 
com os trabalhadores da 
ANTT. Os servidores pedem a 
incorporação de um bônus ao 
vencimento básico (o que já havia 
sido prometido pelo governo em 
outro momento).

Audiência Pública em Brasília

Greve aprovada por unanimidade no Ceará


