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SINTSEF/CE completa 24 anos com muitas histórias de luta e novo 
quadro em sua Direção Colegiada, Conselho Fiscal e coordenadores 
de delegacias (Págs 2 e 8)
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Editorial

No dia 16 de abril de 1989 o Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do 
Ceará, formalizava, no I Congresso Estadual da Categoria, 
suas atividades em defesa da mesma.

Começava ali uma rotina de dedicação em busca 
de melhores condições de trabalho e de vida aos que 
integram o serviço público federal em nosso Estado.

De lá pra cá o SINTSEF/CE viveu inúmeras histórias. 
Atos, manifestações, greves, dias de paralisação, 
batalhas diárias, luta constante. O objetivo ainda é o 
mesmo de quando foi fundado: a luta em defesa do 
Serviço Público e dos servidores. 

Uma missão que tem sido árdua. A cada dia 
percebemos o desmonte que os Governos praticam 
em relação aos serviços públicos. Órgãos perdem 
atribuições, faltam concursos, sobra terceirização. Planos 
de carreira são deixados de lado, negociações pontuais 
acalmam os ânimos em alguns momentos e a categoria 
se enfraquece. Falta unidade, confiança, disposição. As 
relações descartáveis nas quais o mundo passou a se 
pautar também interferiu na esfera sindical. É comum 
haver filiação em massa quando há um processo jurídico 
específico para um grupo de servidores. Também não é 
raro que haja desfiliações quando o processo termina. A 
ideia da coletividade tem sido esquecida. Poucos são os 
que lutam por todos. Muitos são os que não valorizam 
a entidade sindical como a verdadeira representante de 
suas lutas coletivas e não apenas individuais.

Na comemoração de 24 anos o SINTSEF/CE 
parabeniza seus quase 10 mil filiados, que acreditam, 
confiam e dedicam-se a esta causa maior que é a luta 
por um serviço público de qualidade, valorizado pelos 
Governos, e capaz de atender as necessidades da 
população.

Aos servidores que, por qualquer motivo ainda não 
se uniram à nossa batalha, fica o convite: participem do 
SINTSEF/CE e formem conosco um único corpo em nome 
do serviço público.

Começamos estes 24 anos com uma nova direção 
colegiada, eleita nos dias 4 e 5 de março com 2524 
votos válidos. Estamos cheios de garra para continuar 
transformando a história dos servidores federais e fazendo 
a diferença no SINTSEF/CE.

O momento é de cumprir os compromissos que 
assumimos com nossa base, pautados em nossa 
vontade de ver a entidade cada vez mais forte e 
representativa.

Aproveitamos a opotunidade também para 
agradecer a todos que nos confiaram esta gestão e aos 
que colaboram com nossas atividades no dia-a-dia: 
funcionários, estagiários, assessores, enfim, todos os que 
trabalham para que esta luta possa ser constante, sempre.

A Direção Colegiada

SINTSEF/CE: 24 anos 
de história na luta por 
um serviço público de 
qualidade



Opinião

Sindicatos trabalhistas e socialistas
O movimento sindical 

surge inicialmente na 
Inglaterra que já fizera 
sua revolução burguesa 
em 1645/48. As Trades 
Unions inglesas são as 
primeiras associações 
operárias de caráter sindical, 
pois elas se propõem a 
agrupar categorias de 
trabalhadores em torno da 
luta por melhores salários e 
condições de trabalho.

 É importante assinalar 
que o movimento de massa, 
seja na Inglaterra, seja na 
França ou no Brasil, limita-se 
a perseguir a conquista de 
melhores condições de vida 
e de trabalho, pleiteando 
algumas medidas que 
possam tornar suas vidas 
menos dolorosas. Isso 
implica em dizer que o 
movimento de massas, na 
sua forma espontânea, não 
vai além do reformismo.

 Mas, o que seria o 
reformismo? Reformar 
é mudar apenas a forma 
conservando o conteúdo. 
Para efeito de melhor 
explicação, tomemos 
como exemplo uma folha 
de papel. Digamos que 
essa folha de papel é 
retangular. O conteúdo, 
a substancia, a essência 
ou a qualidade é papel, a 
forma pode ser retangular, 
quadrada ou redonda. 
Caso se pegue uma 
tesoura, pode-se reformar, 
muitas vezes o papel, no 
entanto, o conteúdo, a 
essência, a substância ou 
a qualidade permanece 
a mesma, permanece 
papel. Assim podemos 
proceder as varias reformas 
sem mudar o conteúdo, 
a qualidade. Por outro 
lado, se tocarmos fogo no 
papel ele se transformará, 
mudará a qualidade 
mudará a substancia, a 
essência papel para se torna 
cinzas. No primeiro caso, 
tivemos, apenas reforma. 
No segundo caso, tivemos 

transformação ou revolução. 
Deu para entender?

 A postura naturalmente 
reformista das classes 
trabalhadoras, tem um 
caráter conservador, 
na medida em que os 
sindicatos limitem-se a 
pleitear algumas pequenas 
vantagens, ficando 
restrita aos limites do 
reformismo conservando 
o sistema econômico e 
social. Digamos melhor: o 
nosso sistema econômico 
e social é o capitalismo 
e ele caracteriza-se pela 
existência de duas classes 
sociais fundamentais: 
a burguesia e os 
trabalhadores. A burguesia 
tem em suas mãos as 
fabricas, as terras, as minas, 
os transportes, o grande 
comércio e os bancos. 
Os trabalhadores só têm 
os braços, ou melhor, 
sua força de trabalho 
que a vende a troco de 
salários. Para a burguesia 
só interessa uma coisa: 
obter lucros. Em busca do 
lucro, a burguesia, submete 
as classes trabalhadoras 
a um sistema brutal de 
exploração, ao mesmo 
tempo em que destroem 
os rios, os mares, as matas, 
em suma, o meio ambiente, 
causando grandes desastres 
ambientais como temos 
visto com tanta freqüência.

Sendo dessa forma, 
os trabalhadores têm 
duas frentes de luta: 
a luta trabalhista ou 
reformista, que é uma 
luta essencialmente de 
resistência, enquanto 
ao mesmo tempo deve 
lutar para se libertar das 
garras do capitalismo. 
Dizendo de outra forma, 
os trabalhadores têm seus 
interreses imediatos, seja 
por melhores salários, 
seja por outros direitos, 
enquanto deve perseguir 
seu objetivo histórico de se 
libertar do capitalismo.

A tradição leva a que os 
trabalhadores se limitem 
unicamente ao trabalhismo 
e a burguesia tem todo 
interesse que os sindicatos 
de trabalhadores não 
ultrapassem esses limites, 
não transformem os seus 
sindicatos em sindicatos 
socialistas, ou seja, 
sindicatos que procurem ir 
ao conteúdo, a essência, a 
substância do problema.

O sentimento trabalhista 
é muito impregnado no 
meio dos trabalhadores 
e os políticos burgueses 
fomentam e aprofundam 
esse sentimento. Por 
essa razão é que alguns 
políticos populistas, como 
foram exemplos Juan 
Perón, na Argentina, e 
Getúlio Vargas, no Brasil, 
tornaram-se queridos 
pelo povão, incluindo-
se os trabalhadores, por 
praticarem uma política 
paternalista que abria 
algumas concessões e 
produziam minguadas 
vantagens para a massa 
explorada e oprimida. 
Esquecem os trabalhadores 
que a burguesia quando 
dá com uma mão, retira 
muito mais com a outra. 
Os trabalhadores só 
terão vitorias de verdade, 
vitorias definitivas quando 
quebrarem as algemas do 
capitalismo. 

O grande desafio que 
nós, Gente Consciente, 
temos pela frente, é 
tornar os sindicatos 
trabalhistas em sindicatos 
trabalhistas e socialistas ao 
mesmo tempo. Para isso, 
precisamos empreender 
um trabalho constante e 
paciente junto à massa de 
trabalhadores cujo impulso 
natural é a busca das 
conquistas imediatas. 

Gilvan Rocha
CAEP- Centro de Atividades 

e Estudos Políticos 
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Por dentro

DNOCS

Assim como vem ocorrendo de 
maneira geral no serviço público, o 
DNOCS tem sido alvo de constante 
desmonte por parte do governo. 

Desde o ano passado, no entanto, 
essa tentativa de descrédito e 
desgaste daquela autarquia tem se 
intensificado. Por este motivo, uma 
das principais bandeiras levantadas 

pela atual gestão do SINTSEF/CE é a 
reestruturação do DNOCS.

Em mobilização iniciada em 2012, 
a partir das demandas surgidas com 
a suspensão da “bolsa”, a entidade 
avaliou ser urgente lutar para 
reestruturar o DNOCS.

A necessidade da luta se ampliou 

quando, na busca pela revitalização, 
o governo acenou com a perspectiva 
de extinção.

A notícia foi dada pelo secretário 
executivo Alexandre Navarro, que 
informou a intenção do Ministério 
da Integração de transformar a 
autarquia em uma espécie de 
secretaria, com sede em Brasília.

A mobilização precisou crescer 
ainda mais. Servidores, associações, 
sindicatos, confederação e 
parlamentares, com destaque para 
o Deputado Federal Eudes Xavier, 
intensificaram a força-tarefa iniciada 
por ocasião da suspensão da bolsa. 

Acompanhe no texto a seguir os 
momentos desta luta

Alegria às vezes dura pouco
Dia 18 de março o Deputado 

Eudes Xavier anunciou aos 
servidores do DNOCS (foto) que 
os ministros do Planejamento e 
da Integração, Miriam Belchior e 
Fernando Bezerra, respectivamente, 
haviam garantido o início do 
processo de reestruturação do 
DNOCS pelo governo.

Apresentação do projeto do 
governo anunciada para o dia 20 
de março foi adiada uma semana. 
Antes disso, no dia 21, uma operação 
da Polícia Federal surpreendeu os 
servidores do DNOCS ao apreender 
computadores e documentos que 
já haviam sido disponibilizados para 
acesso.

Ficou a pergunta: Qual a relação 
da operação deflagrada pela 
Polícia Federal e o momento que 
vive o DNOCS? O que se presencia 
é o desmonte do órgão, através da 
retirada de funções e do descrédito 
perante a sociedade, quando 
o Departamento é notícia pelo 
envolvimento em escândalos de 
corrupção.

Em reunião ocorrida em 
Brasília, no dia 27 de março, parte 
da bancada nordestina (apenas 
17 dos 155 deputados federais 
compareceram) foi manifestada a 
vontade do Ministério da Integração 
de transformar a Autarquia em 
Empresa Pública.

No dia 1º de abril o Deputado 
Eudes Xavier, que tem liderado a 
luta pela reestruturação do DNOCS, 
esteve reunido com os diretores do 
SINTSEF/CE e em seguida com os 
servidores do Departamento para 
apresentar os detalhes da reunião 
e traçar o plano de revitalização da 
autarquia.

O deputado destacou a 
importância da união entre sindicato 
e associações para pautar o governo 
em relação a debates que dizem 
mais respeito aos servidores que à 
Autarquia em si, o que ele chamou 
de pauta sindical. Ao lado da busca 
coletiva pela revitalização, esta 
pauta também traz mudanças 
imprescindíveis para o bom 
funcionamento do DNOCS.

Seminário: uma esperança
O seminário "Perspectivas de 

Atuação do DNOCS no Semiárido 
Brasileiro" foi realizado em Fortaleza, 
no dia 12 de abril (foto). O encontro 
reuniu parlamentares, técnicos 
do DNOCS e representantes do 
governo. O encaminhamento do 
debate foi a intenção de consolidar 
em um só documento as propostas 
dos servidores, do governo e dos 
parlamentares sobre a reestruturação 
do Departamento. O documento 
com uma proposta única deve 
ser entregue ao Ministério do 
Planejamento e encaminhado ao 
Congresso Nacional.

Na segunda quinzena de abril, uma 
caravana formada pelo Deputado 
Eudes Xavier esteve nos estados 
do semiárido brasileiro debatendo 

a proposta de reestruturação do 
DNOCS. Ao lado do deputado 
estiveram o coordenador de 
comunicação do SINTSEF/CE Joacir 
Moreira e o presidente da Associação 
dos Servidores do Dnocs - Assecas, 
Roberto Morse. Também se uniram ao 
grupo, representantes da Condsef e 
diretores dos sindicatos dos servidores 
federais dos estados do semiárido, 
bem como os coordenadores do 
DNOCS em cada uma das localidades 
visitadas.

Em plenária setorial da Condsef, 
ocorrida em 23 de abril, os servidores 
do Dnocs apontaram como pontos 
positivos da proposta apresentada 
pelo Ministério da Integração a 
realização de concurso, concretização 
de um plano de cargos e carreira para 
a categoria, manutenção da natureza 
autárquica da instituição, atuação 

nacional e decisões que devem ser 
tomadas a curto prazo.

Em Brasília, aconteceu no dia 24 
de abril reunião entre o Ministério 
do Planejamento, parlamentares e 
representantes do DNOCS (foto). 
Na ocasião foram expostas as 
preocupações em relação à proposta 
de reestruturação apresentada pelo 
Ministério no seminário.

Os presentes explicaram que, 
embora a proposta possua muitos 
pontos positivos, é preciso considerar 
alguns aspectos, em específico 
para a atuação na Região Nordeste, 
como: 1) Manter foco no semiárido 
(desenvolvimento do semiárido), 
tendo o homem e o convívio com 
a seca como questões centrais; 2) 
Valorização do servidor do DNOCS; 
3) Possibilidade de definição dos 
cargos que devem ser ocupados 

exclusivamente por servidores Público 
- considerar a utilização da técnica 
de Comitê de Busca para a escolha 
desses dirigentes; 4) Fortalecimento 
das unidades locais; 5) Criação de 
Escritórios de Administração de 
Barragens; 6) Preparação para o 
enfrentamento da desertificação; 7) 
Fortalecimento de estudos de bacias 
hidrográficas; 8) Fortalecimento 
da atuação na área ambiental; 9) 
Fortalecimento de centros de estudos 
e associar escolas técnicas.

Uma audiência pública no dia 
8 de maio discute a situação na 
Comissão de Trabalho e Serviço 
Público na Câmara dos Deputados. Os 
servidores estão trabalhando também 
para garantir atividades quinzenais 
no Congresso Nacional buscando 
mobilização política e acompanhando 
o debate.

Mobilização de servidores, sindicato, associações, confederação e 
parlamentares busca a revitalização da autarquia
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Mundo a fora

Série especial

Previdência

Objeto de várias lutas e 
importante conquista dos 
trabalhadores brasileiros, 
a Previdência Social no 
Brasil possui mais de 
100 anos de história. A 
primeira legislação sobre 
este tema data de 1888, 
quando os empregados 
dos Correios garantiram 
a regulamentação deste 
direito.

O ponto de partida 
da Previdência Social 
propriamente dita no País, 
segundo especialistas, é a 
Lei Elói Chaves (Decreto n° 
4.682) de 1923. Ela criou a 
Caixa de Aposentadoria e 
Pensões para trabalhadores 
de empresas ferroviárias,com 
assistência médica, 

aposentadoria e pensões, 
válidos para seus familiares. 
Três anos depois, a lei seria 
estendida para trabalhadores 
de empresas portuárias e 
marítimas. Posteriormente, 
na década de 30, através 
de diversas normas, os 
benefícios sociais foram 
estendidos para a maioria das 
categorias de trabalhadores, 
dos setores público e 
privado. À época, havia seis 
institutos de previdência.

Em 1960, a Lei Orgânica 
de Previdência Social 
unificou toda legislação 
referente aos institutos de 
aposentadorias e pensões. 
A Previdência Social 
passou a beneficiar todos 
os trabalhadores urbanos. 

Os rurais passariam a ser 
contemplados somente em 
1963.

Em 1966, a Lei Orgânica 
da Previdência Social 
sofreu alterações para se 
criar o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – 
FGTS (indenização para 
o trabalhador demitido 
que também pode ser 
usada para quem quiser 
comprar sua casa própria) 
e o Instituto Nacional de 
Previdência Social - INPS (que 
reuniu os seis institutos de 
aposentadorias e pensões 
existentes). Posteriormente, 
surgiria a sigla INSS, 
substituindo Previdência por 
Seguridade.

O Ministério da 
Previdência e Assistência 
Social só surgiria em 1974. 
Antes, o INPS era gerido 
pelo Ministério do Trabalho 
e Previdência Social, hoje 
chamado de Ministério do 
Trabalho e Emprego.

A universalização dos 
direitos aos benefícios 
da previdência a todos 
os trabalhadores se 
dá somente com a 
Constituição de 1988, que 
passou a garantir renda 
mensal vitalícia a idosos e 
portadores de deficiência, 
desde que comprovada a 
baixa renda e que tenham 
qualidade de segurado.

Em 1990, o INPS mudou 
de nome, passou a ser 

chamado de INSS - Instituto 
Nacional de Seguridade 
Social.

Porém, os trabalhadores 
sofreram seu primeiro 
grande golpe na reforma da 
Previdência, em dezembro 
de 1998. O governo mudou 
as regras passando a exigir, 
para a aposentadoria por 
idade, que as mulheres 
tivessem, no mínimo, 
55 anos (ou 30 anos de 
contribuição) e os homens, 
60 anos (ou 35 anos de 
contribuição). Anteriormente, 
a aposentadoria valia para as 
mulheres que contribuissem 
por 25 a 30 anos e os 
homens de 30 a 35 anos.

Mas isso é pauta para a 
próxima matéria!

A origem da Previdência Social no Brasil

Iniciamos nesta edição uma seção intulada série especial que tem como princípio discutir com maior aprofundamento temáticas de 
interesse geral, não apenas relacionadas ao serviço público, mas a política, cidadania, relações humanas, saúde, dentre tantos outros. Para 
começar um assunto que envolve todo cidadão brasileiro: a previdência social. Nesta série pretendemos conhecer mais sobre a previdência, 
desde suas origens ao modelo que ela possui nos dias atuais, passando pelas mudanças que foram implementadas ao longo dos anos. 
Buscaremos também exemplos de previdência social em outros países, para que nossa reflexão possa ser ampliada a uma compreensão que vá 
além do formato adotado em nosso país. No texto inicial um breve histórico sobre a origem da previdência social no Brasil. 

LIVRO

O movimento independente Mães de Maio, 
formado por familiares de vítimas da violência 
policial no estado de São Paulo, realiza uma série 
de lançamentos do livro “Mães de Maio, Mães 
do Cárcere – A Periferia Grita”.

O prefácio do novo trabalho do movimento 
é escrito pelo rapper Déxter, que – para fugir 
da violência – fundou o grupo 509-E na época 
em que esteve preso no Carandiru. Conta ainda 
com a participação do músico Eduardo, do 
grupo de rap Facção Central, do poeta Sérgio 
Vaz e de relatos de mães que foram vítimas do 
sistema carcerário brasileiro.

O livro é dividido em três temáticas diferentes. 
A primeira - grito familiar - reúne o relato de 
mais de 20 familiares e amigos de vítimas diretas 
da violência de agentes do estado, desde os 
crimes de maio de 2006. A segunda parte – grito 
poético - reúne letras, contos e poesias de cerca 
de 40 poetas. A terceira e última parte – grito 
dos parceiros – reúne textos de outros coletivos 
que somam com a luta do movimento nos 
quatro cantos do Brasil.

O primeiro livro lançado pelo movimento 
foi em maio de 2011, intitulado “Mães de Maio 
– Do Luto à Luta”. O livro abordou os crimes 
cometidos por grupos de extermínio formado 
por policiais em maio de 2006, em que resultou 
na morte de mais de 500 pessoas em apenas 8 
dias. (Fonte: Brasil de Fato)

Mães que gritam pelos 
filhos da periferia

Em Portugal, na noite de 24 de abril de 1974, 
o rádio tocava uma canção proibida, "Grândola". 
Era o esperado sinal para o grupo militar que 
iria mudar o destino do país. Ao som da voz 
do poeta José Afonso, as tropas avançaram, 
marchando sobre Lisboa. Em contraste com a 
trágica tentativa do ano anterior, a Revolução 
dos Cravos se desenrolou como uma grande 
aventura, em busca da paz e de lirismo.

O disco Calabar ou Chico Canta (1973) traz a 
trilha sonora da peça de mesmo nome, escrita 
por Chico Buarque e Ruy Guerra e dirigida por 
Fernando Peixoto. A peça relativiza a posição 
de Domingos Fernandes Calabar no episódio 
histórico em que ele preferiu tomar partido ao 
lado dos holandeses contra a coroa portuguesa.

Era uma das mais caras produções teatrais 
da época, custou cerca de 30 mil dólares e 
empregava mais de 80 pessoas. Depois de toda 
a montagem pronta e da primeira liberação 
do texto pela censura, a peça foi proibida sem 
motivo aparente, gerando grande prejuízo para 
os autores e diretor. Também foi proibido o 
nome Calabar. O disco saiu então com o título 
"Chico Canta". Vale a pena ouvir!

Revolução de abril em 
Portugal 

Calabar ou Chico Canta 
FILME MÚSICA
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Movimento

INCRA

Os trabalhadores do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) tem demonstrado 
preocupação com os rumos que 
o governo está dando aos órgãos/
autarquias federais. Em reunião 
com a participação da Direção 
Colegiada do SINTSEF/CE, ocorrida 
no início de abril, os servidores da 
superintendência do INCRA no 
Ceará manifestaram inquietação 
em relação a possibilidade do 
Instituto ser o “próximo da rodada”. 

Isto é, o que os trabalhadores 
querem dizer com isso, é que, a 
partir das falas dos servidores e 
do acompanhamento da situação 
do INCRA é possível perceber que 
o governo mina as atividades da 
autarquia, que tem problemas 
com falta de pessoal, corte de 
orçamento e desvio de suas 
funções para outros órgãos. Fica 
evidenciada a intenção de, aos 
poucos enfraquecer o Instituto, 
para que, provavelmente, em 
breve, seja apresentado o plano 
de sua extinção, assim como está 
ocorrendo com o DNOCS.

Os servidores, que estão 
empenhados sobre este assunto há 
algum tempo, destacaram que já 
foi feito um diagnóstico completo 
da situação do INCRA, mas que 
seria preciso ampliar o debate 
social sobre a questão. Assim, 
ficou encaminhada a realização de 
um encontro de cunho técnico e 
político para traçar um plano de 
ação em defesa do autarquia.

No dia 25 de abril Condsef 
e a Cnasi participaram de uma 
reunião na Secretaria de Relações 
do Trabalho (SRT) do Ministério 
do Planejamento. Na ocasião foi 
discutida a instalação de um grupo 
de trabalho (GT) para debater 
os pontos firmados no último 
acordo. O GT deverá ser composto 
por cinco representantes do 
governo e cinco representantes 
a serem indicados pelos 
trabalhadores. Entre os temas 
que devem ser discutidos estão 
a instituição de uma gratificação 
de qualificação, reestruturação de 
carreira, aglutinação de cargos e 
gratificação de localização.

Servidores preocupados com o 
desgaste do Instituto 

Só promessas

Dia nacional de luta marca os 20 anos da AGU
“A Advocacia-Geral da União 

é a instituição que, diretamente 
ou através de órgão vinculado, 
representa a União, judicial e 
extrajudicialmente, cabendo-lhe, 
nos termos da lei complementar 
que dispuser sobre sua organização 
e funcionamento, as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico 
do Poder Executivo.” Como o diz o 
texto, a AGU é o órgão que advoga 
em defesa do Estado, em causas das 
mais diversas.

Dentro da AGU há servidores 
de carreira, a maioria advogados, 
bem lembrados, remunerados 
e valorizados pela união. Mas há 
também servidores que, remanejados 
de seus órgãos de origem há 20 
anos, esperam a mesma lembrança e 
valorização. 

Quando criada, a AGU não 
fez concurso para os cargos 
administrativos, essenciais para o 
andamento da instituição. Ao invés 
disso “pediu” a outros órgãos do 
executivo que cedessem alguns dos 
seus. A promessa era de que estes 
servidores logo teriam um plano de 
carreira ou regressariam aos seus 
órgãos de origem, quando realizado 
concurso público para a AGU. “Não 
aconteceu nenhuma coisa nem outra. 

O plano de carreira não existe até hoje 
e se algum servidor pede para voltar 
ao seu órgão lhe é negado”, explica 
Izar Arlindo, servidor do Ministério da 
Fazenda, cedido à AGU desde 1999.

Por essa realidade, que é igual 
em todos os estados brasileiros, os 
servidores administrativos da AGU 
realizaram em 10 de abril um "Dia 
Nacional de Luta". Em cada prédio da 
AGU por todo o país as faixas deram 
o tom da indignação: AGU 20 anos 
de promessas e enganação. Plano de 
carreira já!

Situação no Ceará
No Ceará o órgão possui cerca de 

50 servidores administrativos, sendo 
apenas três (3) concursados para o 
órgão e os demais cedidos de outras 
entidades governamentais. Um terço 
deste efetivo compareceu ao ato. 
No microfone os colegas motivavam 
os que não deixaram suas salas a 
se concentrarem com os outros, 
destacando "se com a luta está difícil, 
imaginem sem ela".

Desanimados com o abandono do 
governo alguns servidores parecem 
ter perdido a esperança, mas, é papel 
de todos recuperá-la.

No mesmo dia do protesto 
foi desmarcada no Ministério do 

Planejamento uma reunião com 
objetivo de discutir a questão 
dos administrativos da AGU e da 
Defensoria Pública da União (DPU), 
que também vivem problemas 
semelhantes.

Representante do governo 
informou que a reunião foi 
desmarcada porque não tem 
acordo sobre a proposta do Plano 
apresentado pela AGU com a 
Secretaria de Gestão Pública. E 
que só será marcada reunião 
quando houver consenso 
dentro do governo. Isto 
significa que não há prazo 

para definição e finalização desta 
discussão.

O coordenador geral do SINTSEF/
CE, Luis Carlos Macêdo, destacou 
em sua fala durante o ato: “Hoje 
deveríamos ter uma reunião com 
o Ministério do Planejamento para 
tratar da situação da AGU. Sem 
explicação a reunião foi desmarcada. 
Eles querem que percamos a força, 
mas temos que fazer funcionar ao 
contrário: nos motivarmos para lutar 

incansavelmente”.

DNIT

Ocorreu no dia 25 de abril, 
em todo o país, a Mobilização 
Nacional dos Servidores do DNIT 
em prol da Campanha Salarial 
2013/2014. Usando um recurso 
de teleconferência os servidores 
acompanharam a manifestação 
em cada estado, formando um ato 
conjunto e forte.

Em Fortaleza os servidores 
reuniram-se em frente ao órgão 
pela manhã e no período da tarde 
foi realizada uma palestra sobre 
o Funpresp apresentada pela 
auditora fiscal Liduína Ribeiro e 
o presidente do Sindifisco DS-CE 
Marcelo Maciel, que compareceram 
a convite do SINTSEF/CE. Os 
coordenadores geral e de finanças 
do SINTSEF/CE, Luciano Filgueiras 
e Francisco Teles, respectivamente, 
também participaram do ato. 

Os servidores do DNIT tem 
negociações pendentes com o 
governo desde 2009. Na última 
greve do serviço público, no ano 
passado, fizeram parte dos setores 

que não aceitaram as proposta de 
reajuste de 15,8% oferecida pelo 
governo aos servidores públicos.

Em reunião no dia 16 de abril 
com o Ministério do Planejamento, 
a direção da CONDSEF fez um 
resgate das negociações de 2009 e 
2010. Na ocasião ressaltou que os 
trabalhadores aceitaram a proposta 
do bônus, porque o governo se 
comprometeu, em 2010, a retomar 
as discussões sobre a incorporação 
do mesmo ao vencimento 
básico e corrigir as distorções 
remuneratórias entre o PEC e as 
carreiras.

A CONDSEF relembrou ainda 
ao governo a negociação dos dias 
descontados da greve de 2008, 
questão que até hoje não foi 
resolvida.

Ficou agendada outra reunião 
para o dia 14 de maio, com 
perspectivas de outros encontros 
para negociação no final do 
mesmo mês e início de junho.

Dia de Mobilização Nacional  lembra 
ao governo que é preciso avançar 
nas negociações
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Discussão teórica

Breve histórico

O movimento sindical 
dos trabalhadores surge no 
começo do século 19 com 
a TRADE UNIONS (Uniões 
Sindicais), na Inglaterra, 
em 1845. Uma luta pela 
redução da jornada de 
trabalho de 16 para 10 
horas, pela regulação dos 
salários e pela conquista de 
direitos trabalhistas, enfim, 
uma luta por melhores 
condições de trabalho e 
salário. Esse foi o primeiro 
passo para os trabalhadores 
existirem como movimento 
de luta contra o patronato. 
Surgem também as 
primeiras associações 
políticas dos trabalhadores 
como o Cartismo (Carta 
do Povo). Tais coalizões 
foram reprimidas pelos 
governos, criminalizadas 
por leis e perseguidas 
pela polícia política de 
Estado. Um período entre 
1830-1882, quando então 
o parlamento inglês, por 
exemplo, decide, em 
1884, regulamentar alguns 
direitos dos trabalhadores e 
descriminalizar o movimento 
sindical, legalizando 
sindicatos e/ou associações.  

Essa primeira fase 
do movimento dos 
trabalhadores podemos 
caracterizar como a fase da 
organização e sistematização 
da sua luta contra a 
exploração dos capitalistas. 

Na verdade, um embrião 
revolucionário ainda está se 
desenvolvendo. Portanto, 
várias lutas dos trabalhadores 
pela sua emancipação foram 
surgindo: o Cartismo na 
Inglaterra (1830-1850), a 
Primeira Internacional com o 
Manifesto Comunista (1864) 
em Bruxelas, as Revoluções 
de 1848 na França e 
Alemanha e a Comuna de 
Paris em 1871 (Primeira 
Revolução Proletária).

O movimento sindical 
se transformou, assim, num 
movimento político. Nestes 
eventos de luta política, 
a classe trabalhadora foi 
crucial e decisiva. Pois 
como bem diz Marx, todo 
movimento social é um 
movimento político.

Sendo assim, as 
revoluções políticas só 
deixarão de existir como 
evoluções sociais quando 
não existirem mais classes 
sociais. Dessa maneira, o 
que vai definir esse primeiro 
momento da luta dos 

trabalhadores é a sua UNIÃO, 
seja em associações sindicais 
ou políticas.

No Brasil, o movimento 
dos trabalhadores 
também viveu suas fases 
de luta, ou seja, com a 
vinda dos imigrantes 
italianos, espanhóis, 
alemães etc., muitos dos 
quais eram anarquistas, 
anarcosindicalistas, socialistas 
e comunistas, tivemos uma 
efervescência política muito 
rica. A saber: no começo 
da Primeira República 
(1889-1930), por exemplo, 
havia uma preocupação 
dos sindicatos e partidos 
operários de construírem 
uma pedagogia socialista 
para formar politicamente 
o trabalhador. Tanto 
que construíram escolas 
operárias com ensino 
básico, bibliotecas 
populares e até mesmo 
a primeira Universidade 
Popular de Ensino Livre no 
Rio de Janeiro em 1904, 
vinculada a intelectuais 
anarquistas e socialistas; 
como também criaram os 
Centros de Estudos Sociais 
e as Escolas Modernas, 
em contraposição às 
escolas capitalistas. Havia 
uma literatura vasta feita 
pelo Movimento Operário 
no Brasil como os jornais 
sindicais O Regenerador 
(1908), Vox do Graphico 
(1920-1922) e O Combate 
(1891-1921), sendo este 
último um órgão de 
divulgação do Partido 
Operário Cearense. Um 
dos objetivos pedagógicos 
nesta primeira fase era 
combater o analfabetismo 
e exigir o ensino gratuito e 
de qualidade para o povo, 
já que era fundamental a 
classe operária saber ler para 
se apropriar da literatura 
anticapitalista. 

Em suma, do período da 
era Vargas até a Ditadura 
Militar, o Movimento 
Sindical sofreu a tutela do 
Estado para existir enquanto 
sindicato, ou seja, se até 
1931, os sindicatos eram 
associações livres, sem 
serem institucionalizados 
ou sofrerem a camisa 
de força da Lei, com a 
Carta del Lavoro, o Estado 
exigiu a legalização dos 
sindicatos como forma de 
controle e tutela da luta 
dos trabalhadores. Neste 
período, os sindicatos 

eram dominados pelos 
comunistas (PCB). Muitos 
dos anarcosindicalistas se 
converteram em comunistas. 
Assim, surge o Sindicalismo 
Corporativo de Estado sob 
o controle estatal, com a 
cobrança do imposto sindical 
etc. Mesmo assim, havia uma 
luta mais aguerrida contra o 
Estado ditatorial de Vargas, e 
greves pipocando em vários 
setores. 

No período da Ditadura 
Militar (1964-1985), o 
sindicalismo brasileiro foi 
mais reprimido, cassando 
diretores sindicais ou 
prendendo-os, cujo objetivo 
era criar uma situação 
de calmaria no país. Foi 
uma fase difícil para o 
movimento se expandir 
e se fortalecer, embora 
houvesse greves esporádicas 
aqui e acolá, como a 
greve da Arno em 1968-
1969; e dessa maneira, os 
trabalhadores conseguiram 
resistir clandestinamente 
à repressão e preservar 
algumas das formas de 
organização, sobretudo, 
com ajuda dos Centros de  
Educação Popular ligados à 
Igreja Católica. 

De tal modo que surge o 
Novo Sindicalismo com as 
greves do ABC paulista em 
1978 até o final da década 
de 1980, cujo objetivo era se 
contrapor à Ditadura Militar 
e reinstaurar a Democracia 
no Brasil. Era o sindicalismo 
de caráter combativo, 
classista e socialista, tendo 
como horizonte histórico a 
luta contra o capitalismo, 
visando o socialismo como 
organização social. Surge a 
CUT em contraposição à CGT 
pelega, contra o sindicalismo 
corporativo de Estado. Daí 
os CONCLAT’s, CONCUT’s 
etc. Um sindicalismo 
voltado para se contrapor às 
investidas do grande Capital. 

O sindicalismo cutista, no 
caso específico, a partir da 
queda do comunismo e da 
derrota eleitoral de Lula em 
1989, mudou de rota, ou seja, 
redirecionou a sua luta para 
os marcos da democracia 
cidadã, abandonando 
formas de luta que tinham 
o horizonte socialista.  Isto 
começa a se definir a partir 
do IV CONCUT (1991) com 
sua resolução congressual 
e novas formas de eleição e 
participação dos congressos 
posteriores. Em outras 
palavras, o movimento 
sindical cutista optou por 
fazer um sindicalismo de 
resultados, propositivo, de 
colaboração “forçada” com 
o patronato. Não sei se por 
questões conjunturais ou por 
questões ideológicas ocultas 
lá no princípio de sua criação, 
a saber, já havia um viés 
socialdemocrata a ser posto 
em prática a posteriori por 
alguns. 

Com o advento 
do Neoliberalismo, o 
sindicalismo cutista 
propositivo se afasta 
cada vez mais da luta 
combativa classista de 
cariz socialista, pois não 
conseguiu desenvolver 
uma contraofensiva à 
ofensiva Neoliberal. Ou 
por não ter conseguido 
formar dirigentes e 
militantes críticos radicais 
ao capitalismo, ou por ter 
investido mais na formação 
de dirigentes burocratas 
para compor a estrutura da 
Central. E aí é que temos que 
ver a variável determinante 
desse comportamento 
sindical colaborativo-
propositivo cutista.

O que podemos 
inferir é que de fato não 
houve, a partir dos cursos 
de formação política, 
a construção de uma 
consciência revolucionária, 

anticapitalista, nas bases 
sindicais cutistas, mas 
sim uma consciência 
democrática-cidadã nos 
moldes da ideologia 
burguesa de sociedade. 
Isto denota a sonegação 
do marxismo como crítica 
ou denúncia da estrutura 
do capitalismo enquanto 
sistema anti-humano, ou 
melhor, a ausência de uma 
compreensão mais clara 
dos limites de concessão 
do capital às demandas 
do trabalho. Dessa forma, 
não se formou o sujeito 
contestador da ordem 
capitalista e sim o sujeito 
cooperador. Daí concluirmos 
que se houve nos 
primórdios do movimento 
sindical brasileiro uma 
ascendência da consciência 
crítica, anticapitalista e 
revolucionária quanto à sua 
organização, estruturação 
e institucionalização, o 
mesmo não se pode dizer 
que houve, em geral, tal 
ascendência crítica nas 
bases do movimento 
sindical dos anos 1990 
para cá, claro, com 
algumas exceções.  O 
espírito da luta sindical 
continua subordinado 
ao desenvolvimento 
contraditório do Capital 
e isso enfraquece o 
poder sindical enquanto 
movimento emancipatório 
do Capital. Daí concluirmos 
que temos hoje um 
sindicalismo sem Marx, 
sem a compreensão da 
ontologia do capital. Mas 
um sindicalismo sob o 
domínio do pragmatismo 
liberal.

Jorge Luís de Oliveira.
Doutor em Educação

Base Aérea de Fortaleza
jorluzfilosofia@gmail.com

Sindicalismo sem Marx

1º de Maio de 1980 Foto: Ricardo Alves
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Jurídico

Breves

Tem sido relativamente 
frequente os relatos de filiados 
do SINTSEF/CE sobre boatos 
prometendo benefícios 
inexplicáveis aos servidores 
federais ou acusando nossa 
entidade sindical de algum 
erro de procedimento ou algo 
similar, especialmente no que diz 
respeito a processos jurídicos.

Antes de falar do boato atual 
o SINTSEF/CE quer fazer um 
alerta aos seus filiados: não dêem 
ouvidos a boatos, nem acreditem 
em qualquer informação 
recebida. Confiem na entidade 
que os representa. Nós estamos 
na luta diária em busca de 
benefícios para nossa categoria. 
Os diretores sindicais são antes 
de tudo servidores federais como 
vocês e, como tal, querem a 
unidade em prol do coletivo dos 
trabalhadores.

Anuênios
Dito isto, informamos que 

chegou ao nosso conhecimento 
a existência de um comunicado 
que estaria sendo feito aos 
servidores da Funasa, via email, 
com informações inverídicas 

a respeito do processo nº 
9500202239, que trata de 
anuênios. Fique atento a 
mensagens de procedência 
desconhecida. Todos os 
processos que envolvem filiados 
do SINTSEF/CE são noticiados 
pela entidade, inclusive com 
envio de cartas pelo setor 
jurídico. Saiba então o que é 
verdade a respeito do processo 
citado.

O processo nº9500202239 
relativo a anuênios dos 
servidores da Funasa está em 
fase de execução de sentença. 
Isto quer dizer que o SINTSEF/
CE, autor do referido processo, 
ganhou o mesmo na justiça e 
está realizando os cálculos para 
saber quem são os beneficários e 
quanto será pago a estes.

Até o momento é impossível 
saber quem faz parte do 
processo ou não. Isto porque, 
alguns servidores já receberam, 
administrativamente, os valores 
pertinentes ao processo.

Após realizados os cálculos 
pelo SINTSEF/CE, estes são 
enviados à apreciação do juíz. 

De posse dos dados o juíz 
concorda ou não com os valores 
apresentados pelo sindicato. 
Caso concorde ele determina 
que sejam feitos os pagamentos. 
Porém, se não concordar, o 
que é direito da justiça, o juíz 
encaminha para serem feitos 
novos cálculos pelo setor 
responsável na justiça federal.

Observa-se que há a 
possibilidade de um longo 
caminho para a finalização do 
processo. Sendo assim não é 
possível dizer quando acabará o 
processo, nem  quando será feito 
o pagamento dos valores.

Porém, tão logo estas 
informações sejam processadas 
os primeiros a serem informados 
serão os contemplados, por carta. 
Assim como haverá divulgação 
nos canais de comunicação do 
sindicato. 

26,05% (Plano verão)
Outra confusão do momento 

diz respeito ao último precatório 
deste processo dos 26,05%.

Diferente do que estão 
dizendo por ai, o precatório que 

está faltando sair está retido por 
motivo de reclamação da Funasa 
no STF (nº da reclamação10418). 
Isto quer dizer que aguarda 
julgamento da reclamação para 
ser ou não liberado.

O jurídico do SINTSEF/
CE entrou em contato com o 
Ministro Marco Aurélio, detentor 
do processo, que informou 
que o mesmo está concluso na 
assessoria aguardando ir para 
decisão.

Não confunda: a retirada dos 
26,05% é outra história. Entenda 
no texto abaixo.

TCU determina retirada dos 26,05% 
dos vencimentos dos servidores do 
Ministério da Saúde

Por determinação do TCU, o 
Ministério da Saúde retirou dos 
servidores a parcela conhecida 
como 26,05%, recebida há cerca 
de duas décadas.

Em reunião ocorrida no dia 
26 de abril com os servidores, a 
assessora jurídica do sindicato, 

Aderline Farias esclareceu 
dúvidas sobre a questão e 
enfatizou que a entidade está na 
busca de caminhos jurídicos para 
reverter a situação.

Dentre os pontos abordados 
pelos servidores estava o receio 
de terem que pagar os valores 
que receberam ao longo destes 
anos. No entanto, a advogada 
esclareceu que esta possiblidade 
não existe, visto que os valores 
foram pagos por determinação 
judicial, não tendo os servidores 
qualquer ingerência sobre eles.

Os coordenadores jurídicos 
Adriano Duarte e José Arteiro 
também participaram do debate.

Na ocasião foram recolhidas 
cartas de indeferimento e 
contracheques de março e abril 
de 2013, para fazer parte da peça 
do processo. Quem estiver em 
igual situação deve procurar o 
setor jurídico.

Tão logo o sindicato tenha 
mais notícias sobre este caso será 
feita a divulgação em no site e 
demais canais de comunicação 
do SINTSEF/CE.

No SINTSEF/CE coordenadores de aposentados e pensionistas reuniram-se 
para discutir demandas do o setor. Dentre as sugestões está a realização de 
reunião mensal também nas delegacias, a exemplo do que ocorre na sede.

Confira o calendário do próximos encontros da Região Metropolitana:

Atenção: Cuidado com boatos e falsas informações. Confira a verdade
Anuênios e 26,05%

Aposentados e Pensionistas
Como no ano passado grupo dos 

Narcóticos Anônimos do Ceará tiveram 
participação no carnaval de Fortaleza 
com o bloco caras pintadas.

Na ocasião foram distribuídos 
panfletos sobre o trabalho do grupo que 
apóia pessoas na luta contra as drogas.

Maiores informações ligue: 91154664 
ou 85356628 ou acesse www.na.org.br

Alguns fatores identificam 
claramente o assédio moral. Um 
deles é a retirada de atribuições 
do empregado/funcionário ou 
qualquer coisa que o impeça de 
exercer seu trabalho. Estamos 
fazendo este esclarecimento para 
explicar o que vem ocorrendo 
com o diretor jurídico do 
SINTSEF/CE Adriano Duarte a 
partir de seu retorno ao trabalho 
após três anos como diretor 
cedido à entidade sindical.
Os fatos

Adriano Duarte é servidor 
público do Ministério da Saúde, 
lotado no Centro de Controle de 
Zoonoses – CCZ de Fortaleza. 
Representante dos servidores 
federais filiados ao SINTSEF/
CE é seu dever observar com 
mais atenção e denunciar fatos 
de, que qualquer maneira, 
ponham em risco os direitos 
dos servidores. Com esta 
compreensão, logo que retornou 
ao CCZ Adriano denunciou, em 
reunião da Célula de Vigilância 
Sanitária e Ambiental, práticas 

de assédio moral e as péssimas 
condições de trabalho naquele 
ambiente, trazidas ao seu 
conhecimento por diversos 
servidores daquele local de 
trabalho. A reunião ocorreu no 
dia 11 de abril. Segundo o diretor, 
a partir daí uma série de fatores 
caracterizaram a perseguição 
e o assédio moral que ele vem 
sofrendo, culminando com que 
sua transferência do CCZ fosse 
determinada pela nova gestão 
do Centro.

A primeira atitude de 
retaliação à sua denúncia deu-
se com a retirada de tarefas de 
seu dia-a-dia de trabalho. "Há 
muitas pendências do CCZ a 
serem resolvidas, distribuídas 
para pessoas que ocupam o 
meu mesmo cargo, de agente 
de saúde pública, mesmo 
assim estas tarefas não estavam 
disponíveis para serem exercidas 
por mim", relata o diretor.

Na sequência deste 
acontecimento, no dia 17 de 
abril, o diretor Adriano Duarte foi 

impedido de assinar sua folha 
de freqüência, causando-lhe 
constrangimento diante dos 
colegas de trabalho. Segundo 
informaram os colegas, sua folha 
de frequência foi retida por Carlos 
Alberto Barbosa dos Santos, 
servidor do Ministério da Saúde 
cedido ao Município de Fortaleza 
e concorrente de Adriano nas 
últimas eleições do SINTSEF/CE.

Este ato impediu que o diretor 
Adriano Duarte cumprisse com 
o seu dever/direito de registrar 
sua freqüência em seu local 
de trabalho. Mesmo assim, ele 
compareceu diariamente ao 
trabalho.

Por último, foi determinado 
que o diretor Adriano 
"escolhesse" outro local de 
trabalho para ser transferido.
Assédio moral está claro

Ora, está clara a prática do 
assédio moral, primeiro com a 
retirada de tarefas, depois com 
a retenção de direito (supressão 
da folha de frequência) e, em 

seguida com a imposição de que 
o servidor abrisse mão de seu 
local de trabalho, sem nenhuma 
justificativa para tal, como se 
fosse dito "os incomodados que 
se retirem".

Adriano Duarte, além de 
coordenador jurídico do SINTSEF/
CE também é membro titular 
efetivo do Departamento de 
Saúde da CONDSEF e membro 
da Mesa Local de Negociação 
Permanente do Núcleo Estadual 
do Ministério da Saúde.
O que diz a lei

Na qualidade de dirigente 
sindical o diretor goza das 
prerrogativas do art. 8º, inciso VII 
da Constituição Federal, além 
daquelas inscrita no art. 240 da 
Lei 8.112/90, com destaque para 
o direito de não ser removido, 
salvo a seu próprio pedido ou 
por motivo de interesse público, 
mediante formalidades rigorosas 
(inamovibilidade - alínea “b” 
do referido artigo). Este direito 
foi assegurado na forma de lei, 

justamente para inibir abusos 
por parte do administrador, 
que, eventualmente, se sente 
incomodado com a atuação do 
dirigente sindical.

No caso, não ocorreu 
qualquer motivação quanto à 
determinação no sentido de que 
o diretor Adriano “escolhesse” 
outro local de trabalho, 
não sendo comunicado ao 
requerente qualquer justificativa 
para tanto, restando nítido o 
desvio de finalidade dos atos 
administrativos que vêm sendo 
praticados contra o diretor do 
SINTSEF/CE. 

"Esperamos que os gestores 
tenham outra postura, 
pois, o mundo passou por 
transformações e as relações 
de trabalho também. Não 
aceitaremos a volta de 
tratamentos como os da época 
da ditadura, nem as perseguições 
políticas, tão pouco o tratamento 
desumano como o imposto pela 
SUCAM nas décadas de 70 e 80", 
conclui Adriano Duarte

Diretor do SINTSEF é perseguido por denunciar assédio moral
Perseguição

Cidadania

24 de maio
21 de junho
26 de julho

23 de agosto
27 de setembro
22 de novembro

22 de novembro

DEZEMBRO A 
DEFINIR
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Aconteceu

Direção Colegiada, Conselho Fiscal e 
coordenadores de delegacias assumem 
mandato 2013-2016

Eleições

24 anos

Pela passagem dos 24 anos do SINTSEF/CE 
foi realizada no Hotel Romanos, em Fortaleza, 
comemoração festiva. Com a presença de cerca de 
dois mil filiados, a festa ocorreu em clima de muita 
harmonia. Vários filiados contemplaram a data com 
seus talentos através de apresentações artísticas. 

A importância do SINTSEF/CE como entidade 

representativa dos servidores federais no Ceará foi 
lembrada em texto alusivo aos 24 anos.

O deputado federal Eudes Xavier, o 
comunicador Vito Giannotti, o diretor da CSP 
Conlutas Paulo Barela e os diretores da Condsef, 
Josemilton Costa, Sérgio Ronaldo, Erilza Gavão e 
Maurício Scotelaro prestigiaram o evento.

Comemoração festiva reúne filiados  

Uma Campanha Nacional 
promovida pelas entidades de 
servidores públicos e centrais 
sindicais promoveram uma 
Marcha a Brasília no dia 24 
de abril. O mote da marcha 
foi o pedido de anulação da 
Reforma da Previdência.

No Ceará, o Fórum 
Permanente em Defesa do 
Serviço Público, do qual o 
SINTSEF/CE faz parte, realizou 
no dia 10 de abril um ato com 
o mesmo tema e para coletar 
assinaturas que compuserão 
um abaixo assinado a ser 
entregue no dia 12 de junho ao 
Supremo Tribunal Federal (STF).

A Campanha pela Anulação 
da Reforma disponibiliza um 
abaixo-assinado eletrônico 

(http://www.peticaopublica.
com.br/?pi=emenda41) e 
outro em papel com o objetivo 
de coletar o maior número 
possível de assinaturas.

Para entender - A Reforma 
da Previdência reduziu 
direitos previdenciários dos 
servidores públicos ao instituir 
a taxação de aposentadorias e 
pensões, o aumento do tempo 
necessário para a requisição 
da aposentadoria e o fim do 
benefício integral. 

A Campanha para tornar a 
Reforma da Previdência nula 
se baseia na possibilidade de 
a mesma ter sido aprovada a 
partir da compra de votos de 
deputados e senadores no 
Congresso Nacional.

Em março deste ano o 
SINTSEF/CE vivenciou novo 
período eleitoral de sua história. 
No transcurso de uma semana, 
entre os dias 4 e 8, ocorreram a 
votação, o trânsito das urnas e a 
apuração. Ao final os números 
foram 4560 votos válidos, com 
vitória, para a direção colegiada, 
da Chapa 2 – Lutar pra 
Transformar, com 49,70% dos 
votos. Com 2339 votos foram 
eleitos também os membros do 
Conselho Fiscal pertencentes 
a mesma Chapa. Neste caso, o 
percentual foi 49,42% dos votos 
válidos

As oito delegacias tiveram 
votações específicas para suas 
coordenações.

Cariri, Inhamúns, Três Climas, 
Maciço de Baturité e Sertão 
Central elegeram coordenações 
pertencentes à Chapa 2. Vale 
do Jaguaribe, Região Norte e 
Centro Sul coordenações da 
Chapa 1. 

“O SINTSEF/CE é um só. 
Não haverá diferença entre 
uma delegacia ou outra em 
virtude do grupo político que 
ocupar a coordenação. Pelo 

contrário, a nossa proposta é 
lutar da maneira mais igualitária 
possível pelo coletivo dos 
trabalhadores e estamos certo 
que teremos entendimento 
com todos, afinal, temos 
certeza que aqueles que se 
propõem a gerir um sindicato 
ou organizar os filiados de uma 
determinada região preza pelo 
todo, pelo bom andamento de 
nossa entidade”, destacou o 
coordenador geral eleito Luis 
Carlos Macêdo.

A nova gestão é composta 
por alguns dos que já 
compunham a direção 
colegiada do mandato anterior 
(2010-2012) e por nomes que 
fazem parte de um quadro 
de renovação. Juntos, novos 
e antigos, pretendem dar 
continuidade ao projeto 
baseado na ética, transparência 
e muita luta, iniciado em 2010, 
mas também trazer ideias e 
propostas que se somem ao 
que já vem sendo feito.

Direção Colegiada e 
Conselho Fiscal tomaram posse 
no dia 12 de março (foto), já 
iniciando os trabalhos no dia 

seguinte. As delegacias tiveram 
posse individual, de acordo 
com calendário estabelecido 
pela Comissão Eleitoral.

Personagem
Foi destaque neste processo 

eleitoral a participação do 
filiado Enoque Cardoso (foto), 
da Região do Cariri. Com 99 
anos e 6 meses, o servidor 
aposentado foi o mais idoso 
a exercer seu direito de voto. 
Bastante lúcido, Enoque votou 
de livre e espontânea vontade. 
O filiado tem10 filhos, 26 netos 
e 7 tetranetos

Veja mais imagens e 
informações em nosso site 
www.sintsefceara.org.br ou 
www.facebook.com/SINTSEFCE

Geral
Luciano Filgueiras Filho

Luís Carlos Macêdo 
Finanças

Francisco Teles da Silva
José Valmir Braga 

Formação Política e Sindical
Ana Parente

Manoel Santana Neto
Onidracir do Rosário

Comunicação
José Artur Camurça Torres

Joacir Moreira de Sousa
Vera Lúcia Cândido

Jurídica
Edmundo Coutinho
Fco Adriano Duarte

José Arteiro da Silveira
Administrativa

Francisco Gonçalves Vieira
José Amorim Neto

Claudionor da Costa (Pará)

Sócio Cultural e 
Movimentos Populares

Anna Lúcia Costa Oliveira
Francisca Constância Costa

Jucilene Viana de Sousa
Saúde do Trabalhador

Arnaldo Campelo Dantas
Fco Flávio Inácio de Lima

Aposentados e Pensionistas
Carlos Eugenio Pereira

Francisco Oliveira Duarte
José Ataílde de Figueiredo

Organização e 
Sindicalização

Fco de Assis Lopes Bezerra
José Cleiton Ferreira da Silva
José Valmir Soares de Sousa

Suplentes
José Gabriel Ramos 
Douglas Augusto 

Francisco Ernaldo da Costa 
Maria Aracy de Lira Gondim

DIREÇÃO COLEGIADA

Manifestação

Ato nos estados e marcha 
em Brasília pedem anulação 
da Reforma da Previdência

No dia 19 de abril, o SINTSEF/CE realizou seminário com a temática: “Negociação Coletiva e 
Direito de Greve”. O evento, no período da manhã, teve mesa formada pelos debatedores (na foto da 
esquerda para a direita): Paulo Barela (CSP/Conlutas), Sérgio Ronaldo (Condsef), Francisco Wil (CUT-CE) 
e o auditor fiscal Marcelo Letierri (foto esq), como mediador o coordenador geral Luciano Filgueiras 
(centro). A tarde a mesa foi composta por Vito Giannotti (Núcleo Piratininga de Comunicação) e pelo 
coordenador jurídico Adriano Duarte. O encontro foi uma promoção da coordenação de formação 
política e sindical e fez parte dos festejos do aniversário da entidade.

Seminário discute direito de greve
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