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l Greve no serviço público: é possível regulamentar?
Este ano comemora-se 

25 anos da Constituição 
Brasileira, a chamada 
Constituição Cidadã. A 
alcunha foi dada por 
acreditar que a Carta Magna 
do país dedicou-se a garantir 
os direitos do povo. No 
entanto, sem desmerecer o 
valor da Constituição, que 
de fato trouxe conquistas, 
observamos uma lacuna 
em alguns destes supostos 
direitos garantidos.

Referimo-nos 
especificamente ao artigo 
37 (incisos VI e VII) que 
garante aos servidores: 1) 
sem restrições, o direito de 
associação sindical, e  2) 
nos termos e limites de lei 
específica, o direito de greve.

Nota-se que o artigo 
não cita um importante 
mecanismo de solução de 
conflitos: a negociação 
coletiva.

Assim, sem lei específica, 
para exercer o direito 
de greve, os servidores 
públicos foram submetidos 
às limitações impostas aos 
trabalhadores do setor 
privado.

Eis que o governo 
resolve se propor a criar 
a tal lei específica de que 
fala a Constituição para 
regulamentar o direito de 
greve. Porém, os projetos 
surgidos, até agora, neste 
sentido não regulamentam 
e sim acabam com o 
direito de greve do servidor 
público. Dentre as propostas, 
por exemplo, está a de 
manter 80% da categoria 
trabalhando. Alguém tem 
dúvida da ineficácia de 
uma greve com 20% dos 
trabalhadores?

Assim, nos perguntamos, 
é possível regulamentar a 
greve? A resposta para essa 
pergunta passa pelo detalhe 

que não se encontra na 
Constituição: negociação 
coletiva.

De acordo com a 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), o Direito 
Sindical, para que seja 
pleno, precisa de liberdade 
de organização, direito de 
greve e negociação coletiva. 
Para garantir este direito 
a OIT, editou convenções 
internacionais, tendo o 
Brasil ratificado, entre 
outras, a Convenção 154 
sobre negociação coletiva, 
em 1992, e, em 2010, 
a Convenção 151, que 
assegura a promoção e a 
defesa dos interesses dos 
trabalhadores da função 
pública.

Assim, o debate sobre 
direito de greve, da forma 
como está sendo colocado 
pelo governo, além de 
não atender aos interesses 
dos servidores públicos, 

deixa de lado, mais uma 
vez a negociação coletiva, 
dissociando o que deveria ser 
indissociável.

Fazer valer a convenção 
151 da OIT é premissa 
básica para estabelecer 
a lei específica que 
regulamentaria o direito de 
greve. A convenção 151 
pode suprir a lacuna existente 
em relação à negociação no 
serviço público, obrigando 
o Estado brasileiro a aplicar 
os princípios da convenção 
em sua legislação e em suas 
práticas nacionais, e, com 
isto, garantir a “instauração 
de processos que permitam a 
negociação das condições de 
trabalho entre as autoridades 
públicas interessadas 
e as organizações de 
trabalhadores da função 
pública”.

A Direção Colegiada

Rio de Janeiro - Passeata dos Cem Mil - 1968
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a r t i g o

Os problemas vividos hoje 
pelo serviço público brasileiro 
são do tamanho do país. Neste 
universo de 200 milhões de 
pessoas que historicamente 
sofreram todo tipo de injustiça 
social, acumulam carências 
absurdas e têm direitos 
essenciais sistematicamente 
desrespeitados, ser servidor 
público é, mais que uma 
ocupação profissional, um ato 
de coragem.

Braços e pernas de um 
Estado de origem paternalista, 
politicamente viciado e 
estruturalmente corrompido, 
os trabalhadores do serviço 
público federal representam, 
para uma parcela significativa 
da população, o único rasgo 
de cidadania e dignidade. 
Saúde, habitação, educação, 
segurança, alimentação 
e outras necessidades 
são geridas, construídas, 
fiscalizadas e executadas 

por mulheres e homens que 
dedicam às vezes uma vida 
inteira a esta função.

Neste contexto, o XI 
Congresso da Confederação 
dos Trabalhadores no Serviço 
Público Federal (CONDSEF) é 
um momento fundamental não 
só para esta imensa categoria, 
mas também para o povo 
brasileiro. Não é porque a 
CONDSEF representa mais 
de 700 mil servidores, cerca 
de 70% dos trabalhadores do 
Executivo. Não é porque é uma 
das maiores Confederações 
da América Latina. É 
simplesmente porque pelas 
mãos destes companheiros 
passam os maiores problemas 
do presente nosso e a 
esperança de um futuro 
melhor.

As reivindicações dos 
servidores federais – das 
maiores às mais insignificantes 
–, não são apenas bandeiras 

corporativas. São na verdade 
denúncias graves sobre 
problemas que impedem o 
avanço das enormes alavancas 
sociais, movidas por estes 
abnegados, que fazem esta 
nação mais forte e capaz de 
cuidar de seus filhos e crescer 
de forma sustentável.

O XI Congresso representa 
a reafirmação do nosso 
compromisso social, da nossa 
capacidade de articulação 
e mobilização, da nossa 
autonomia e independência 
sindical, do nosso objetivo 
político de construir uma 
sociedade justa, sem 
explorados e exploradores, 
fazendo valer a vontade da 
classe trabalhadora sempre 
acima dos patrões e do 
governo.

Os patrões e os governos 
passarão. Os servidores 
não. Nós, e não eles, é 
que testemunhamos as 

reais necessidades da 
população. Nós, e não eles, 
é que sabemos onde se 
deve investir para corrigir 
distorções e praticar um 
serviço público, gratuito e 
de qualidade. Por isso, a 
importância de prestigiarmos 
o XI Congresso da CONDSEF: 
é nesta instância onde 
trocamos experiências, 
debatemos nossos problemas, 
consolidamos discursos e uma 
pauta de reivindicações.

Maior que os graves e 
grandes problemas que 
enfrentamos todos os dias, 
é a certeza da afirmação 
da CONDSEF como uma 
entidade forte. Maior que tudo 
isso, é a gigantesca vontade 
desta categoria que, mais que 
qualquer outra, preserva a 
garra de lutar para conquistar 
um futuro solidário.

 Demétrio Andrade
Jornalista e sociólogo

Problemas grandes, entidade forte, vontade 
gigantesca

L i v r o

Sindicalismo em Marx é lançado no Curso do NPC
O filósofo e doutor em 

educação, Jorge Luís Oliveira 
lançou durante o 19º curso 
anual de comunicação do 
Núcleo Piratininga, o livro 
“Sindicalismo em Marx: a 
CUT como espelho”. O livro 
é fruto de sua dissertação de 
doutorado.

Ocorrido entre os dias 
20 e 24 de novembro, o 
Curso do Núcleo Piratininga 
de Comunicação reuniu 
jornalistas e sindicalistas de 
todo o Brasil para discutir 
o tema: “Mídia e poder no 
Brasil e no mundo hoje”.

O encontro oportunizou 
cinco dias de intensos 
debates sobre temas 
diversos, como a 
comunicação hegemônica 
e a dos trabalhadores, 
resistência das classes 
populares, a importância 
da regulação dos meios de 

comunicação, o discurso do 
medo como controle social, 
a internet e as mobilizações 
da juventude, dentre outros.

Além do filiado Jorge Luís, 
os coordenadores Joacir 
Moreira e Ana Parente, 
representaram o SINTSEF/CE 
na edição deste ano. 
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Reunião reitera questões administrativas

s é r i e

Plano atende agora a todos os servidores do 
executivo federal

Depois de atuar sob 
intervenção, a Geap 
transformou-se no plano 
responsável pela prestação de 
saúde suplementar de todos 
os órgãos do Poder Executivo. 
Este foi o informe dado pelo 
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – 
MPOG, no final do mês de 
outubro. 

A intervenção permitiu ao 
plano sair de uma situação 

deficitária (aproximadamente 
179 milhões de reais), 
para um superávit de 32 
milhões de reais. Segundo as 
informações do MPOG, hoje 
a Geap é o plano de saúde 
que paga mais rapidamente 
os seus credenciados, o 
que possibilita, aos poucos, 
ampliação da rede em todo 
o país.

Servidores ativos, 
aposentados, seus respectivos 

grupos familiares e 
pensionistas de qualquer 
órgão do executivo federal 
podem se inscrever sem 
carência, no plano de saúde 
da Geap, até o dia 5 janeiro. 

Já as autarquias e 
fundações públicas ainda 
precisam assinar o termo 
de adesão ao convênio e 
entregá-lo no Departamento 
de Políticas de Saúde, 
Previdência e Benefícios 

do Servidor (Desap), da 
Secretaria de Gestão 
Pública do Ministério do 
Planejamento.

As regras do novo 
convênio valerão para todos 
os órgãos, inclusive para 
aqueles que já possuíam 
convênio com a Geap.

Os outros planos de 
autogestão continuarão 
existindo, a Geap passa a ser 
uma outra opção.

Desde a edição 261 
deste jornal, estão sendo 
publicadas matérias 
referentes a apresentação 
da estrutura e dos nomes 
que fazem a atual gestão 
do SINTSEF/CE. Neste 
espaço já apresentamos 
os integrantes do 
Conselho Fiscal, as 
nossas diretoras sindicais, 
os coordenadores gerais, 
algumas delegacias 
do interior e os Josés 

(todos os diretores 
chamados José). Neste 
mês, no entanto, 
iremos interromper 
temporiamente esta série, 
em virtude do pouco 
espaço do jornal.

Em breve retornaremos 
com a apresentação dos 
demais integrantes da 
direção colegiada e com 
a história das delegacias 
sindicais. Acompanhe!

g e a p

Conheça o SINTSEF/CE

No último dia 21 de 
novembro, a direção 
colegiada do SINTSEF/CE 
realizou reunião com os 
coordenadores gerais, de 
finanças e administrativos das 
delegacias sindicais. Das oito 
delegacias, seis participaram 
do encontro, sendo elas: 
Centro Sul, Maciço de 
Baturité, Vale do Jaguaribe, 
Três Climas, Sertão Central e 
Inhamúns. 

Um dos itens da pauta 
foi o horário de início do 
Encontro do Conselho de 
Delegados Sindicais de 
Base. De acordo com o que 
estabelece o art. 1º do seu 
Regimento Interno, o início 
deve ser às 8h. O atraso 
para começar, muitas vezes 
colabora para o esvaziamento 
da plenária no decorrer da 
reunião.

A discussão resgatou 
deliberação aprovada no 
dia 17 de julho de 2010, 
recomendando a não 
participação de familiares 
de filiados aos encontros 
do Conselho de Delegados, 
assembleias, etc. A 
participação dos não filiados 
desorganiza e encarece as 
instâncias deliberativas, sendo 
necessária uma reflexão dos 

filiados sobre a necessidade 
da presença destes familiares.

Por último, aprovou-se 
por consenso a interdição, 
por 90 (noventa) dias (1º 
de dezembro de 2013 a 
28 de fevereiro de 2014), 
dos dormitórios da sede do 
Sindicato. O espaço passará 
por reformas para melhorar 
suas instalações e serão 
adotadas novas regras para 
sua utilização.

Filiado do sindicato 
completa 100 anos

c e n t e n á r i o

O Sr. Enoque Cardoso, 
filiado do SINTSEF/CE na 
Delegacia Sindical do Cariri, 
já foi destaque neste espaço 
durante as últimas eleições 
da entidade. Na ocasião, 
Enoque Cardoso foi o eleitor 
mais idoso a votar. No 
último dia 27 de novembro, 
Enoque completou 100 
anos. O SINTSEF/CE 
parabeniza este filiado por 
sua força e luta! Sr. Enoque e o coordenador da 

Delegacia do Cariri, Newton Gama
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Entre os dias 11 e 15 
de dezembro, ocorre, em 
Beberibe, o XI Congresso 
da Condsef. O evento 
reunirá cerca de duas mil 
pessoas, representantes 
dos servidores públicos 
federais do Brasil inteiro. O 
Congresso é o momento 
de discussão que pauta as 
ações da Confederação 
para os próximos três anos. 
É neste espaço de debate 
que são construídas as 

estratégias norteadoras 
do movimento sindical 
dos servidores públicos 
federais. Também ocorre 
no Congresso a eleição 
da direção da Condsef, 
dos coordenadores de 
departamentos e conselho 
fiscal.

O tema do XI Congresso 
da Condsef é: “para 
defender direitos é 
preciso se manter livre”. 
A programação do 

encontro inclui discussões 
gerais e específicas, 
divididas em plenárias dos 
departamentos. 

Nesta edição nove teses 
foram inscritas e serão 
apresentadas aos delegados 
participantes do encontro. 
As teses são estudos feitos 
por filiados das entidades 
sindicais, individualmente 
ou em agrupamentos 
políticos, que analisam 
a conjuntura política e 

sindical do momento atual e 
apresentam suas propostas 
de reflexão e/ou mudanças.

O SINTSEF/CE 
participará do XI Congresso 
da Condsef com 94 
delegados, tendo sido 91 
eleitos em assembleias, 
1 indicado pela Direção 
Colegiada, (referendado em 
assembleia) e 2 membros 
da direção da Condsef, que  
são delegados natos.

Conheça mais sobre este evento
c o n g r e s s o  d a  c o n d s e F

especial

a s  t e s e s a  p r o g r a m a ç ã o
As teses do XI Congresso da Condsef foram numeradas 

de acordo com sua ordem de inscrição. Confira os títulos e 
autores:

•	 Tese	1	|	PersPecTivas	de	um	sindicalismo	auTônomo	e	
indePendenTe

AutoriA: MoViMENto PELA rEtoMADA Do SoCiALiSMo – MrS

•	 Tese	2	|	unidade	dos	federais,	Para	avançar	nas	
reivindicações	

AutoriA: GruPo DoS iNDEPENDENtES E ALiADoS

•	 Tese	3	|	os	Trabalhadores	não	vão	Pagar	Pela	crise	

AutoriA: uNiDoS PrA LutAr 

•	 Tese	4	|	avançar	na	unidade	rumo	a	uma	nova	direção

AutoriA: CSP-CoNLutAS

•	 Tese	5	|	Por	um	sindicalismo	classisTa,	em	defesa	dos	
direiTos	dos	Trabalhadores	e	do	socialismo! 

AutoriA: MoViMENto LutA DE CLASSES – MLC 

•	 Tese	6	|	“valorizando	o	debaTe	PolíTico”	!	

AutoriA: ArtCoND 

•	 Tese	7	|	na	busca	de	uma	solução	mais	razoável	
Para	Todos	os	Trabalhadores	da	esfera	Pública	federal,	
esPecialmenTe	os	aPosenTados	e	PensionisTas 

AutoriA: GErALDo CoStA - APoSENtADo Do DNoCS/CE 

•	 Tese	8	|	em	defesa	do	serviço	Público	de	Qualidade	
social	e	de	Transformações	Profundas	no	brasil

AutoriA: ArtiCuLAÇÃo DE ESQuErDA SiNDiCAL

•	 Tese	9	|	com	a	condsef	e	a	cuT	:	unidade	Para	
conQuisTar	as	reivindicações

AutoriA: o trABALHo

O primeiro dia é destina-
do a questões organizacio-
nais. Credenciamento, aco-
modação nos apartamentos, 
abertura solene, discussão 
e aprovação do regimento 
do Congresso e eleição da 
comissão eleitoral.

Os trabalhos, propria-
mente ditos, começam na 
quinta-feira, com a apresen-
tação das teses. No mesmo 
dia ocorrem os debates 
sobre conjuntura e desafios 
dos trabalhadores e opres-
sões das minorias. Todos 
os delegados permanecem 
em um grande grupo, que 
se desmembrará em grupos 
menores nos dias seguintes.

Na sexta as discussões já 
ocorrem em grupos meno-
res. As temáticas são ainda 
de interesse geral, indepen-
dente do setor de atuação 
do delegado.

Neste dia serão contem-
plados os assuntos da pauta 
geral: conjuntura nacional 
e internacional; balanço do 
movimento; organização 
sindical da Condsef; pauta 
de reivindicações e plano de 
lutas.

No sábado a divisão dos 
delegados será por depar-
tamentos. Neste espaço são 
defendidas questões especí-
ficas de cada departamento, 
de acordo com a área de 
atuação dos mesmos. Tam-
bém neste dia serão siste-
matizadas as ponderações 
dos grupos de discussão em 
relação a pauta geral.

Ainda no sábado, o resul-
tado da sistematização será 
apresentado em uma plená-
ria para discussão e apro-
vação das resoluções. Este 
momento é de suma impor-
tância. Será a consolidação 
das discussões dos grupos 
e a organização disso em 
estratégias de atuação da 
Condsef. 

O domingo foi reservado 
para prestação de contas 
da atual gestão da Condsef 
e eleição da nova direção 
da entidade, dos coorde-
nadores de departamentos 
e Conselho Fiscal. No perí-
odo da tarde os votos são 
apurados e o Congresso 
encerra-se com o anúncio 
dos próximos dirigentes da 
Confederação.
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o u t r o s  c o n g r e s s o s
:: I Congresso  (1990 / Brasília)
Fundação da CONDSEF
:: II Congresso  (1993 / Belo Horizonte)
:: III Congresso  (1995 / Salvador)
Tema: “Serviço Público SIM”, o Estado não pode 
virar sucata.
:: IV Congresso  (1997 / São Luís) 
Tema: Estamos na luta contra as Reformas de 
FHC
:: V Congresso  (1999 / Rio de Janeiro) 
Tema: Reconstruindo o Brasil, o país que 
queremos com a dignidade que merecemos.
:: VI Congresso  (2001 / Olinda)
Tema: Reconquistando nossos direitos e 
construindo um serviço público gratuito e de 
qualidade
:: VII Congresso  (2003 / Caldas Novas)
* Congresso realizado em caráter extraordinário
Tema: Universalização dos Serviços Públicos
:: VIII Congresso  (2004 / Belo Horizonte)
Tema: Unir os servidores, derrotar o 
neoliberalismo e resgatar os serviços públicos
:: IX Congresso  (2007 / Belo Horizonte) 
Tema: Lutar Sempre. Desistir Jamais.
:: X Congresso  (2010 / Brasília) 
Tema: Greve e Negociação Coletiva. Eu 
trabalho. Eu tenho direito

A Condsef organiza-se em departamentos, de 
acordo com a área de atuação dos órgãos do 
serviço público. Esta divisão existe para facilitar 
e otimizar a discussão de questões específicas de 
cada carreira. No Congresso esta segmentação 
acontecerá para a realização de plenárias dos 
departamentos.

•	Departamento De CiênCia e teCnologia

•	Departamento De agriCultura e reforma agrária

•	Departamento Do pessoal Civil Dos Órgãos 
militares

•	Departamento De eDuCação e Cultura

•	Departamento De aposentaDos e pensionistas

•	Departamento De trabalhaDores Do meio ambiente

•	Departamento Dos trabalhaDores Da fazenDa

•	Departamento Dos trabalhaDores Do ministério Do 
trabalho e emprego

•	Departamento De infra-estrutura

•	Departamento De saúDe

•	Departamento De segurança e Da aDvoCaCia 
públiCa

•	Departamento extraorDinário Dos ex-territÓrios

• Abelardo Alencar de Lima (B. Aérea)
• Aécio Fábio A. Soares (Dnocs/C. Sul)
• Aluísio Bastos Pereira (Apo. e Pens.)
• Ângelo Roncali S. Santos (Ms/Três 
Climas)

• Anna Lúcia Costa Oliveira (Dnocs)
• Ant. Alfredo Moreira da Silva 
(B.Aérea)

• Ant. Félix Filho (Dnocs/V. Jaguaribe)
• Ant. Jorge da Costa (Ms/R. Norte)
• Antônio Medeiros do Nascimento 
(Apo. e Pens.)

• Ant. Nilton M. de Oliveira (Ms/
Campo)

• Ant Vitorino Có (Ms/Sertão Central)
• Arnaldo Campelo Dantas (Conab)
• Carlos Eugênio Pereira Soares 
(Funasa/Sertão Central)

• Cícero Dias Lima (Ms/Centro Sul)
• Daniel da Cruz de Oliveira (Ms/
Campo)

• Douglas Augusto Pinto Júnior (Dnocs)
• Eliezer da Silva (Ms/M. Baturité)
• Enoque Assis de Lima (Apo. e Pens.)
• Eudemberg Pinheiro da Silva (DNIT)
• Flávia Teixeira Sabóia (Ms/SESAI)
• Fca Cláudia Peixoto (Dnocs/Sertão 
Central)

• Fca Constância de S. Costa (Ms/
SESAI)

• Fco Adriano Duarte Fernandes (Ms/
Campo)

• Fco Assis Pereira (Base Aérea)
• Fco de Assis A. de Oliveira (Ms/Cariri)
• Fco de Assis A. Marçal (Funasa/
Cariri)

• Fco de Assis Lopes Bezerra (Incra)
• Fco Edmilson P. Felizardo (Ms/Cariri)
• Fco Everton Carneiro (Ms/R. Norte)
• Fco Firmino Neto (Funasa/V. 
Jaguaribe)

• Fco Flavio Inácio de Lima (Ms/
CEVEPI)

• Fco Germano Moreira (Dnocs/Centro 
Sul)

• Fco Gonçalves Vieira (Funasa - 
SUEST)

• Fco José Alexandre Sousa (Ms/R. 
Norte)

• Fco Oliveira Duarte (Apo. e Pens.)
• Fco Paulo Coelho (Funasa/Cariri)
• Fco Peixoto Xavier (Ms/Cariri)
• Fco Pereira de Morais (MS – 2ª CRES)
• Fco Teles da Silva (Apo. e Pens.)
• Geraldo Pereira da Costa (Apo. e 
Pens.)

• Gilmar Rodrigues de Lima (MTE)
• Heleno Gomes de Matos Neto (AGU)
• Hervalino da S. Moreira (Apo. e 
Pens.)

• Izabel Cristina Rodrigues (MS – 
Núcleo)

• João Batista de Oliveira (Ms/R. Norte)
• João de B. Bezerra (Min. Agricultura)
• Jorge Luís de Oliveira (Apo. e Pens.)
• José Afonso B. da Costa (Ms/Campo)
• José Arlindo Lemos da Silva (Ms/
Sertão Central)

• José Arteiro da Silveira (Ms/Três 
Climas)

• José Artur C. Torres (Ms/M. Baturité)

• José de Assis (Ms/Sesai)
• José Hibiss F. Ribeiro (MS Nuvet/
SESA)

• José Maria de Oliveira II (Ms/R. 
Norte)

• J. Murilo Maciano (Funasa/Inhamuns)
• José Rotielio e Silva (Ms/Cariri)
• José Valmir Soares de Sousa (Min. 
Fazenda)

• José Zezito dos Santos (Ms/V. 
Jaguaribe)

• Jucilene V. de Souza (Hosp. 
Maracanaú)

• Lúcia Lopes Castro (Funasa - SUEST)
• Lucia Ma de Souza Moura (Funasa/V. 
Jaguaribe)

• Luciano de Andrade Filgueiras Filho 
(MS Nuvet)

• Lucinea Oliveira Pires de Freitas (Apo. 
e Pens.)

• Lucivaldo Farias Maciel (MS – 3ª 
CRES)

• Lucy Mary G. Matos (Colégio Militar)
• Luis Carlos de Alencar Macêdo 
(Funasa)

• Luiz Haroldo Rodrigues Monteiro 
(Dnocs/Inhamuns)

• Luiz Teixeira de Oliveira (Min. 
Agricultura)

• Ma das Dores da Silva (Dnocs/Sertão 
Central)

• Ma de Fátima Barbosa Rocha (Min. 
Fazenda)

• Ma de Fátima Pinto (Hosp. 
Maracanaú)

• Ma do Socorro Alves da Costa 
(Funasa/V. Jaguaribe)

• Maria do Socorro Soares Lessa 
(Dnocs)

• Nilson de Alencar Ferras (Ms/Cariri)
• Oneide M. Coelho Costa (Funasa/
Cariri)

• Onidracir Ribamar S. do Rosário 
(IFCE)

• Ozanita Moreira (Apo. e Pens.)
• Pedro Alberoni Coutinho Moreira 
(Ms/R. Norte)

• Pedro Lira Pessoa (Funasa/Três 
Climas)

• Raimundo Alves de Araújo 
(Funasa/M. Baturité)

• Raimundo Gonçalves Santiago 
(Funasa/V. Jaguaribe)

• Rdo Joacir Moreira de Sousa (Dnocs)
• Rdo Nonato de Oliveira (Min. 
Transportes / Inhamuns)

• Regina Celi da Rocha (H. Maracanaú)
• Roberto Luque de Sousa (Min. 
Fazenda)

• Robson Luís Sales Melo (Ms/R. Norte)
• Rômulo George de S. e Silveira 
(Ibama)

• Rufino Ant Linhares (Min. Fazenda)
• Sandra Lúcia da Silva Mota (Incra)
• Silvio Augusto R. Torquato (H. Militar)
• Valdemar Cipriano de Sousa Filho 
(Ms/M. Baturité)

• Valdo de Paula Silva (H. Maracanaú)
• Valmir Torres da Silva (Ms/Centro Sul)
• Vera Lúcia Cândido de Oliveira (Min. 
Agricultura - Direção)

o s  d e L e g a d o s  d o  s i n t s e F
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mundo a fora
p a r a  c o n h e c e r

Novembro azul

Assim como mês  
passado falamos do 
Outubro Rosa, este mês 
demos destaque a cor 
azul. O objetivo é chamar 
atenção da população 
masculina, para a 
importância da prevenção e 
do diagnóstico precoce do 
câncer de próstata.

O Novembro Azul ou 
movember é um movimento 

que surgiu na Austrália, 
em 2003, aproveitando 
as comemorações do 
Dia Mundial de Combate 
ao Câncer de Próstata, 
realizado em 17 de 
novembro.

Em apoio ao movimento, 
usamos a cor azul durante 
todo o mês de novembro 
em nosso informativo diário 
e neste jornal.

p a r a  v e r

Chove sobre Santiago
A ditadura chilena foi 

responsável por um dos 
maiores banhos de sangue 
entre as ditaduras sul-
americanas, só perdendo 
para a Argentina. 

Oficialmente foram mais 
de três mil mortos, mas 
estima-se quase vinte mil 
mortos e desaparecidos.

Sobre o período fala 
o filme “Chove sobre 
Santiago”. O drama/
documentário de Helvio 
Soto, de 1975, foi 
rodado na Bulgária 
(onde o diretor estava 
exilado na época) e vai 
aos poucos, mostrando 
os anos do governo 

da Unidade Popular no 
Chile (1970-1973) e o 
dia do golpe, com todos 
os detalhes violentos, 
incluindo o Estádio Nacional 
transformado em prisão dos 
‘subversivos’ e a tomada do 
Palácio La Moneda.

movimento
c o m u n i c a ç ã o  s i n d i c a L  e m  p a u t a

CUT/CE realiza curso com entidades filiadas
Nos dias 23 e 24 

de outubro, o SINTSEF/
CE participou do I Curso 
de Comunicação e 
Radiojornalismo da CUT/
CE. O evento reuniu além de 
assessores de comunicação 
sindical, representantes 
de sindicatos de todo o 
estado, muitos dos quais 
com experiência em rádio, 
especialmente comunitárias.

A iniciativa trouxe debates 
de extrema relevância, 
como a necessidade urgente 
de democratização da 
Comunicação. Sobre o 
tema tratou o Coordenador 
de Redes Sociais da CUT 
nacional, Alex Capuano. 

Capuano discutiu a 
necessidade de mobilização 
popular coletiva para 
garantir a democratização da 

informação, através do apoio 
ao Projeto de Lei de Iniciativa 
Popular das Comunicações*.

O encontro também 
contou com a participação 
do jornalista, radialista, 
professor e diretor da Rádio 
Universitária FM, Nonato 
Lima.

Nonato, falou das 
características do rádio como 
meio de comunicação e 
de sua importância para a 
democratização da mídia. 
O curso ofereceu ainda uma 
oficina de radiojornalismo.

As novas ferramentas 
de comunicação, 
destacadamente a internet, 
permitem que a comunicação 
de hoje seja feita por 
muitos. O despreparo, 
porém, impede que muitas 

vezes o cidadão comum 
use adequadamente 
estas ferramentas para se 
contrapor ao que é dito pela 
chamada mídia hegemônica.

Já há algum tempo 
investimos em eventos de 
comunicação alternativa. 
Desde 2010 participamos 
anualmente do curso do 
Núcleo Piratininga, no Rio 
de Janeiro,  e já realizamos, 
algumas vezes, debates com 

a presença de Vito Giannoti, 
autoridade no assunto.

Seguindo esta política o 
sindicato está em processo de 
implementação de oficinas de 
comunicação, que ocorrerão 
em todas as regiões do 
estado e em Fortaleza. 
Em breve divulgaremos 
calendário.

*Para saber mais, acesse: 
paraexpressaraliberdade.org.br
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jurídico

i b a m a

Ação de revisão da GDAEM
Servidores do IBAMA  

que se aposentaram após 
dezembro de 2003 e que 
incorporaram aos seus 
proventos a média dos 
valores recebidos nos últimos 
05 (cinco) anos, referente a 
GDAEM, fazem jus à revisão 
dessa vantagem. 

Ao estabelecer a forma 
de incorporação da parcela 
em comento aos proventos 
de aposentaria, o legislador 
deveria ter previsto que 

esta se daria pela média 
da pontuação recebida 
nos últimos 05 (cinco) 
anos e não pela média 
dos valores, de modo a 
possibilitar que toda vez 
que houvesse alteração na 
tabela em relação ao valor 
do ponto, essa parcela 
também se alterasse em prol 
dos inativos e pensionistas, 
beneficiários da paridade. 

A documentação para a 
ação é a seguinte: 

• Procuração;
• Cópia RG e CPF; 
• Cópia do ato de 

aposentadoria;
• Declaração do órgão 

informando a pontuação 
recebida pelo servidor nos 
60 (sessenta) meses que 
antecederam à data de sua 
aposentação ou cópia das 
avaliações de desempenho;

• Fichas financeiras desde 
a data da concessão da 
aposentadoria.

O SINTSEF/CE está ajui-
zando novas ações judiciais 
para seus filiados pensionis-
tas que tiveram suas pensões 
instituídas a partir do ano de 
2003.

Esta ação visa revisar o 
benefício de pensão, que 
nos dias atuais são corri-
gidos pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
– INPC do Regime Geral da 
Previdência Social, para que 

este benefício passe a ser 
corrigido conforme o Direito 
à Paridade Remuneratória, 
ou seja, que seus proventos 
sejam atualizados na mesma 
proporção e data em que se 
derem as atualizações dos 
proventos dos servidores em 
atividade.

Para tanto é necessário 
que pensionistas com 
benefício instituído a partir 
de 2003, dirijam-se à sede 

do SINTSEF com a seguinte 
documentação:
• Cópia de RG e CPF;
• Comprovante de Endere-

ço atualizado (no máxi-
mo de 06 Meses);

• Cópia do Ato de Conces-
são de Pensão (fornecido 
pelo órgão);

• Cópia do Ato de aposen-
tadoria do instituidor da 
pensão (fornecido pelo 
órgão);

• Fichas Financeiras dos 
últimos cincos anos da 
Pensionista e do insti-
tuidor; (fornecido pelo 
órgão);

• Procuração preenchida e 
assinada (fornecida pelo 
Sintsef).

• Declaração de Pobreza/
Isenção de custas pro-
cessuais (fornecida pelo 
Sintsef).

p e n s i o n i s t a s

Nova ação quer revisão de pensões instituídas a 
partir de 2003

Órgão FILIADOS VALOR
C. AERONÁUTICA 2 39.672,85 
C. MARINHA 1 15.887,67 
DNOCS 1 731,89 
FUNASA 19 119.121,25 
INSS 1 2.312,45 
M. AGRICULTURA 1 37.792,31 
M. FAZENDA 1 17.292,79 
M. SAÚDE 18 16.354,65 
M. TRANSPORTES 1 5.394,97 
Total geral 45 254.560,83 

r e s u m o  d a s  r p v s  p a g a s 
e m  n o v e m b r o

O setor jurídico do SINTSEF/
CE ajuizou todas as ações 
de seus filiados da Funasa, 
referentes a retiradas de 
rubrica dos vencimentos. As 
ações buscam uma decisão 
judicial que assegure aos 
nossos filiados a manutenção 
da integralidade de seus 
proventos/vencimentos e, 
também, a impossibilidade 
da instituição de reposições 
ao erário relativas às estas 
rubricas.Os processos foram 

distribuídos em diferentes varas 
e aguardam análise dos juízes 
de acordo com a vara a que 
estão designadas.

Apenas os filiados do 
SINTSEF/CE puderam ser 
representados pela entidade 
nestas ações. Informamos, 
portanto, que caso haja 
interesse de um servidor não 
filiado de entrar com a ação 
pelo sindicato, é necessário 
que o mesmo filie-se à 
entidade.

a j u i z a d a s  a ç õ e s  d a 
F u n a s a

o sintsef/Ce 
lamenta o faleCimento Dos  
seus filiaDos e se soliDariza 
Com suas famílias.
maria salete De souza 
*12/03/41
+22/10/13
franCisCo Carneiro Dos 
santos

*22/06/57
+18/11/13
antônio José De araúJo

*03/10/50
+03/12/13

p e s a r
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aconteceu
d e b a t e

Encontro discute desafios da aposentadoria

t e s e s

Conselho de delegados sindicais de base conhece 
teses do XI ConCondsef

c u t

Campanhas buscam direitos dos servidores

O SINTSEF/CE 
realizou em 22 de 
novembro, debate sobre 
aposentadoria no serviço 
público, suas regras, 
desafios e perspectivas. 
Cerca de 100 servidores 
participaram da discussão.

Para falar sobre o 
assunto, o médico Mariano 
Freitas, a assistente social 
Talita Lemos e a advogada 
Raquel Amaral.

Mariano iniciou a 

discussão fazendo um 
resgate histórico do serviço 
público e da concepção de 
aposentadoria.

Em seguida, Talita, que 
atua no Centro Estadual 
de Saúde do Trabalhador 
(Cerest) ressaltou a 
necessidade da preparação 
para a aposentadoria, 
com programação para 
preencher o tempo que 
ficará livre a partir do 
momento em que o 

servidor deixar o trabalho.
Por último a assessora do 

sindicato, Raquel Amaral, 
destacou as mudanças nas 
regras da aposentadoria 

desde a Reforma da 
Previdência, em 2003. A 
apresentação da advogada 
está disponível em nosso 
site. Confira.

Com a participação de 
225 delegados de base, 13 
diretores e 2 integrantes do 
Conselho Fiscal, aconteceu 
no dia 9 de novembro o 
Encontro de Delegados 
Sindicais de Base do 
SINTSEF/CE.

Na pauta, além dos 
informes das entidades, 
delegacias e delegados, 
aconteceu a apresentação 
de três das nove teses do 
Congresso da Condsef, que 
ocorrerá em Beberibe, de 
11 a 15 de dezembro.

Luis Carlos Macêdo, 
diretor do sindicato e 

da Condsef, defendeu 
a tese 2, do grupo dos 
Independentes e aliados. 

Carlos Daniel, diretor 
do SINDSEP-SP, fez a 
explanação da tese 4, da 
CSP-Conlutas.

O diretor da CUT/CE, 
Roberto Luque, apresentou 
a tese 9, do grupo O 
Trabalho. (Leia mais nas 
páginas 4 e 5)

O encontro também 
discutiu a construção 
da greve de março de 
2014, pelo atendimento 
das reivindicações dos 
servidores federais.

No dia 19 de novembro, 
a CUT lançou, no Auditório 
Nereu Ramos, na Câmara 
dos Deputados, duas 
campanhas em defesa dos 
direitos dos trabalhadores 

do setor público: pela 
regulamentação da 
Convenção 151 da 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), que 
estabelece o princípio da 

negociação coletiva nas 
esferas nacional, estadual 
e municipal, e contra o 
PLP 92/07, que propõe 
a criação das Fundações 
Estatais de Direito Privado 

para gerenciar nove áreas 
do serviço público, incluindo 
a saúde.

Estiveram presentes 
sindicatos de vários estados, 
dentre eles o SINTSEF/CE.


