
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará
Rua 24 de Maio, 1201 - Centro - CEP: 60.020-001- Fortaleza-CE - PABX: 3255.7300

Fundado em 16/04/1989, no 1º Congresso Estadual da Categoria
sintsef@sintsef-ce.org.br - www.sintsefceara.org.br

Agenda:
Em dezembro não haverá reunião de 
aposentados e pensionistas. Em janeiro o 
encontro será na última sexta-feira, dia 27.

Trabalhadores da Conab vivem 
momento delicado
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"Que seja um parto dolorido e farto de vida e alegria (trabalho e festa)
Que seja novo como a emoção de um cego vendo a luz de um dia
Será justiça para com as mãos cobertas de tantos calos, flor de outubro
Que seja fruto do suor tão santo que envolve o trabalho flor de maio"

                                                                                  
(Colheita - Gonzaguinha)   

Que em 2012 sejamos capazes de colher o que há de melhor no 
coração de cada homem, inclusive no nosso.

Que encontremos força suficiente para buscar na luta de cada dia a 
certeza de que somos capazes de vencer.

FELIZ 2012
Setor jurídico apresenta balanço 
das atividades de 2011

Seminário discute assédio moral 
e questão dos intoxicados

No Ceará os empregados da Companhia Nacional de Abastecimento 
- Conab, vivenciam duas sérias questões. A primeira diz respeito à 
confusão que o sindicato patronal vem tentando causar na cabeça dos 
trabalhadores - principalmente no que diz respeito a quem de fato 
representa os empregados -  e a segunda se refere a intervenção política 
feita na Superintência estadual da Companhia, no Ceará. (Pág 3)

 Uma das vitórias destacadas no balanço foi o pagamento da ação de 
indenização de campo em favor dos trabalhadores da Funasa, ajuizada 
desde 2002, cujos valores creditados significaram uma quantia superior 
a 39 milhões de reais, beneficiando 1.830 servidores. No ano foi pago 
em ações jurídicas a quantia de R$ 48.570.526,36 para 2.718 servidores 
beneficiados.  (Pág 7)

(Pág 8)

Retrospectiva: 2011 um ano de 
muito movimento

(Pág 2)



Expediente:

Fala aí

2011 um ano de muito movimento 
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Editorial

Mais um ano chega ao 
fim. Para muitos um alívio, 
para outros uma despedida 
difícil. O fato é que bom 
ou ruim, com alegrias ou 
tristezas, o ano de 2011 
teve movimento. Quando 
o enfoque é político e 
trazemos para esfera da 
nossa realidade sindical, 
temos a certeza que 2011 
não passou em vão. A 
cada dia enfrentamos as 
mais diversas batalhas. É 
certo que algumas delas 
não tiveram lá grandes 
vitórias, principalmente 
quando no assunto está a 
contrapartida do governo, 
mas outras representaram 
grandes conquistas, como 
por exemplo os ganhos 
jurídicos. O fato é que o 
sindicato trabalhou muito 
neste ano sempre com o 
objetivo de fazer mais pelos 
nossos filiados, pela nossa 
base, pela nossa categoria.

O ano já começou com 
novidades. Em janeiro 
uma assembleia geral, que 
contou com a presença de 
mais de 530 filiados, aprovou 
um novo regimento para as 
Delegacias Sindicais. Dentre  
as alterações o destaque 
foi para a inclusão oficial da 
Delegacia dos Três Climas 
(Destrec), com sede em 
Itapipoca, no quadro de 
Delegacias Sindicais.

E por falar na Destrec, 
em fevereiro foi eleita a 
sua primeira coordenação, 
que começou a atuar em 
caráter provisório e estará a 
frente daquela instância até 
que seja eleita uma nova 
coordenação, em 2013.

Também em fevereiro 
foi dada a largada para a 
Campanha Salarial 2011. 

A primeira marcha de 
lançamento da campanha 
reuniu 10 mil servidores. 
No jornal do sindicato 
trouxemos uma lista com 
os projetos que deviamos 
aprovar e os que tinham 
que ser derrubados, você 
lembra? Dá uma olhadinha 
na edição fevereiro/março.

No mês de março o 
sindicato realizou pela 
primeira vez um encontro 
de comunicação sindical. O 
evento trouxe Vito Giannotti 
do Núcleo Piratininga 
de Comunicação para 
discutir o tema, ao lado 
da historiadora Adelaide 
Gonçalves. No mesmo mês, 
intensificaram-se as visitas à 
base e a discussão em torno 
da Campanha Salarial.

Abril foi um mês de 
festa para o SINTSEF/
CE. No dia 16 a entidade 
completou 22 anos em 
defesa dos trabalhadores. 
Para comemorar o jornal 
ganhou outra cara, com 
novo tamanho e linha 
editorial mais ligada com 
o mundo de uma maneira 
geral. Como diria Vito, parou 
de olhar só para o próprio 
umbigo. Esta primeira 
edição trouxe matérias 
sobre o MST, a realidade do 
agronegócio e discutiu a 
visão da mídia hegemônica 
em casos violentos. A partir 
deste, todos os jornais do 
SINTSEF/CE tem abordado 
temas que vão além do 
universo dos servidores 
federais.

Ainda em comemoração 
aos 22 anos houve uma 
ampla programação que 
incluiu cultura, arte, meio 
ambiente, educação e, claro, 

festa!
Em abril 

a categoria 
intensificou a 
mobilização da 
Campanha Salarial. Houve 
ato em Fortaleza e marcha 
em Brasília.

No mês de maio a 
Condsef realizou encontro 
de seu coletivo jurídico, 
uma discussão de três dias 
trouxe diversas questões 
importantes para o setor. 
Dois assessores do nosso 
sindicato foram ao evento e 
trouxeram as novidades para 
o nosso departamento

Ainda neste mês o 
sindicato realizou o seu 
primeiro debate sobre 
assédio moral, em parceria 
com o SINTECT (Correios).

Nova marcha aconteceu 
em junho. Nesta o SINTSEF/
CE foi representado por 
90 filiados, eleitos durante 
o mês de maio nos locais 
de trabalho e regiões do 
interior.

Também em junho um 
animado arraial reuniu 
filiados em um momento 
de festa e integração. Aliás, 
as sextas-culturais tiveram 
eventos gostosos durante 
o ano. A ideia para 2012 
é ampliar os encontros 
incluindo exibição de filmes, 
apresentações de dança, 
enfim, introduzindo mais 
atividades diversificadas.

No final de julho o site 
do sindicato foi colocado 
no ar. Inicialmente em 
fase de teste, mas aos 
poucos foi virando um 
espaço de atualização de 
notícias, de publicação de 
fotos e vídeos de interesse 
dos filiados. Ainda não 
foi resolvida a questão 
de acompanhamento 
dos processos jurídicos 
pelo site, mas está sendo 
encaminhado para 2012 
entrar no ar.

Greves se espalharam 
pelos meses de julho e 
agosto. Administrativos da 
UFC e IFCE e professores 

do Estado do Ceará, foram 
algumas das categorias 
que cruzaram os braços em 
defesa, principalmente, de 
valorização, mesmo que sob 
diferentes prismas.

Em agosto o IPHAN fez 
irreverente manifestação 
pedindo valorização 
da cultura. Neste mês 
acabou o prazo do 
governo para enviar 
propostas orçamentárias 
para a Câmara Federal. O 
resultado foram acordos 
que trouxeram pequenos 
avanços para a categoria. 
A edição 249 deste jornal 
trouxe um resumo de cada 
acordo por setor.

Uma grande vitória 
jurídica aconteceu também 
em agosto. No processo de 
indenização de campo dos 
servidores do Ministério 
da Saúde, o juiz dispensou 
os 11% referentes à 
previdência. A dispensa 
significou um ganho médio 
de R$ 2500,00 para cada 
filiado do processo.

Uma rasteira do 
governo também 
aconteceu naquele mês. Os 
trabalhadores que recebiam 
VPNI - irredutibilidade 
remuneratória perderam o 
benefício. Muitos servidores 
do DNOCS, em especial 
aposentados e pensionistas, 
foram pegos de surpresa 
com descontos em seus 
contracheques. Situação que 
ainda está sendo vista pelo 
setor jurídico do sindicato.

Dando exemplo em 

atuação sindical a Delegacia 
do Cariri realizou em 
agosto seminário reunindo 
servidores federais da região. 
Antes, em julho a mesma 
delegacia discutiu assédio 
moral com sua base e em 
setembro promoveu curso 
de comunicação.

Setembro foi outro mês 
que merece destaque. Em 
assembleia geral a direção 
colegiada apresentou o 
balanço de 2010 e o relatório 
de auditoria dos anos 2005-
2009. Mais detalhes no jornal 
daquele mês.

Em outubro uma 
grande notícia: RPVs do 
processo de indenização 
de campo são assinadas. 
Vitória inquestionável e 
demonstração de toda 
dedicação do setor jurídico 
com os processos que 
envolvem nossos filiados.

As novidades de 
novembro você lê nas 
próximas páginas.

Além de tudo isso 
aconteceram diversas visitas 
à base, cursos de formação 
política, reuniões diversas, 
encontros mensais de 
aposentados e pensionistas, 
mobilização da luta PDVista 
e dos demitidos/anistiados, 
plenárias, encontros de 
delegados de base, CDEs, 
enfim... que venha 2012, 
com mais tempo pra gente 
fazer mais coisas!

Obrigado a todos que 
fazem parte dessa luta.

Direção Colegiada

Ato da Campanha Salarial no MTE

Marcha em Brasília mobiliza servidores em torno dos eixos da Campanha Salarial

Reunião em Pentecostes

Paralisação com cultura no IPHAN

Reunião de Aposentados e Pensionistas
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Por dentro

Trabalhadores da Conab vivem momento delicado
Intervenção e Acordo Coletivo 

O Governo tem intenção 
de votar nos próximos dias 
o Projeto de Lei 1992/07 
que trata da instituição 
do Fundo de Previdência 
Complementar para os 
futuros servidores públicos 
da União. O PL limita o 
valor dos proventos de 
aposentadoria e pensões 
pagos aos futuros 
servidores públicos da 
União ao teto do INSS 
(R$3.467,40). O Governo 
diz que a proposta visa 
reduzir o aporte de 
recursos públicos aplicados 
à Previdência desses 
servidores.

É preciso esclarecer 
porém, que aos servidores 
federais não podem ser 

impostas as mesmas 
regras aplicadas à iniciativa 
privada em função das 
diferenças entre os 
regimes de contratação. Os 
trabalhadores da iniciativa 
privada são regidos pela 
CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho), não 
têm estabilidade, em caso 
de divergência recorrem 
à Justiça do Trabalho, 
tem teto de contribuição 
previdenciária e têm FGTS 
(Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço), para 
citar algumas regras. Já 
os servidores federais 
obedecem ao regime 
estatutário, têm mais 
estabilidade, em caso de 
divergência recorrem à 

Justiça comum, não têm 
teto de contribuição e não 
têm FGTS.

Os principais “atrativos” 
da carreira no setor 
público são a menor 
possibilidade de demissão e 
a aposentadoria integral em 
cima do vencimento básico. 
Sem isso, a tendência é que 
os profissionais busquem 
o setor privado e não o 
público.  “Quem faz a opção 
pelo serviço público, faz 
opção por servir ao Estado. 
Nunca vai ficar rico. Mas 
precisa pelo menos ter a 
garantia de uma velhice 
amparada”, a afirmação é 
do presidente do Sindfisco 
Nacional Pedro Delarue.

O direito à aposentadoria 

é reflexo da contribuição 
que o servidor faz 
mensalmente ao longo de 
sua carreira. Por exemplo, 
se no setor privado a 
contribuição é de  R$ 
400,00 este contribuinte 
vai se aposentar com 
pouco mais de R$ 3 mil. 
Já no setor público quem 
contribui com mais de 
R$ 2 mil vai ter direito a 
sua remuneração integral 
(sem as gratificações) na 
aposentadoria.

Em relação ao assunto, 
as perdas para os 
trabalhadores do setor 
público se ampliam com o 
PL, mas começaram, desde 
a discussão da Reforma da 
Previdência que resultou na 

Emenda Constitucional 41.
Desta vez os 

parlamentares tem que 
enxergar o prejuízo que 
seria a aprovação deste 
Projeto de Lei, não apenas 
ao servidor público, mas 
ao país que sofreria um 
desmantelamento a partir 
desta proposta colocada de 
maneira atropelada e sem 
convicção pelo governo.

Vale lembrar que o PL 
propõe uma quebra no 
pacto de solidariedade 
entre as gerações, 
transformando o regime 
de repartição no de 
capitalização, que com 
o decorrer do tempo 
representará a falência geral 
da previdência pública.

Os trabalhadores da 
Conab em todo o Brasil 
enfrentam um momento 
que necessita de muita 
atenção. Usando como 
maquiagem ou disfarce 
o nome de comissão de 
negociação, um sindicato 
patronal criado por 
debaixo dos panos está 
tentando se apresentar 
como representante dos 
trabalhadores. A realidade 
dos fatos, no entanto, é 
outra.

A Confederação dos 
trabalhadores no serviço 
público federal - Condsef 
é a legitima representante 
dos trabalhadores na 
questão do Acordo 
Coletivo, representatividade 
esta confirmada em 
assembleias por todo o país.

Sabendo da necessidade 

de uma Confederação à 
frente das negociações, o 
sindicato patronal que tenta 
se passar por sindicato dos 
servidores, está usando a 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Comércio. 
É preciso atenção!

No Ceará uma 
assembleia realizada 
em 24 de novembro, 
reafirmou a Condsef 
como representante dos 
trabalhadores da Conab, 
confirmou a aprovação 
do conteúdo do acordo 
coletivo, porém declarou 
não estar de acordo com a 
entrada do dissídio coletivo.

Na intenção de colocar 
os trabalhadores contra a 
Condsef, os que integram o 
referido sindicato patronal, 
tem espalhado entre a 
categoria que o dissídio 

coletivo não é interessante 
para os trabalhadores. 
No entanto, em edital de 
convocação publicado 
no Diário Oficial da União, 
de 25 de novembro, 
chamando para uma 
assembleia, um dos itens 
da pauta é justamente a 
autorização para entrar com 
dissídio coletivo.

Enfim, há uma tentativa 
clara de confundir os 
trabalhadores da Conab, 
principalmente em relação 
a entidade que representa 
os mesmos. Portanto, fique 
atento: há cerca de 20 anos 
a Condsef é responsável 
pela negociação dos 
Acordos Coletivos dos 
empregados da Conab e o 
diálogo entre a categoria 
e a Confederação tem 
garantido sucesso sempre. 

No Ceará os 
trabalhadores da 
Conab vivem outro 
problema muito sério: 
a intervenção da 
Companhia, realidade 
repudiada pelos 
empregados

Os trabalhadores da 
Conab do Ceará repudiam 
a intervenção feita 
pela direção nacional 
da Companhia na 
Superintência do Estado 
do Ceará.  A referida 
intervenção, iniciada em 
6 de junho deste ano, 
alega irregularidades na 
superintendencia. No 
entanto, além de não 
apresentar nada de concreto 

em relação às acusações, a 
intervenção fere a honra dos 
trabalhadores e, pior que 
isso, prejudica o agricultor 
cearense, quando o 
submete a ação de pessoas 
que nem bem conhecem a 
realidade do Estado.

Em 18 de agosto os 
empregados da Conab, 
aprovaram em assembleia 
uma moção de repúdio 
à questão. O SINTSEF/CE 
assinou o documento, mas 
a direção da Asnab não 
se posicionou diante do 
mesmo.

Além disso, um relatório 
de gestão foi encaminhado 
pelos trabalhadores ao 
Ministério da Agricultura 
informando a situação 
e deixando claro que a 
intervenção é política e não 
administrativa, como quer 
parecer.

PL 1992/07 é um grande risco ao serviço público e ao país
Previdência complementar. A quem interessa?

Em outubro, os servidores 
federais demitidos no 
âmbito da reforma 
administrativa ocorrida 
no governo Collor (1990-
1992) comemoraram a 
aprovação no senado do 
PLS 372/2008, projeto que 
reabria prazo para que os 
mesmos apresentassem 
requerimento de retorno 
ao serviço. No entanto, 
cerca de um mês depois, 
a presidenta da República, 
Dilma Rousseff, vetou 

integralmente o projeto 
que possibilitava anistia a 20 
mil servidores. A decisão foi 
publicada no Diário Oficial 
da União de segunda-feira, 
dia 14 de novembro.

Em mensagem dirigida 
ao presidente do Senado, 
José Sarney, a presidenta 
afirma que o projeto é 
inconstitucional e contraria 
o interesse público. O veto 
ainda será analisado pelo 
Congresso, que tem prazo 
de 30 dias a contar do dia 

14 para votar se mantém ou 
não a decisão de Dilma.

Dilma justifica o 
veto dizendo que 
“foram constituídas 
diversas comissões para 
recebimento, análise, 
reexame e revisão de 
pedidos de anistia, não se 
justificando nova reabertura 
de prazo, decorridos 17 
anos da publicação da 
anistia original” desde 1993, 
quando o presidente Itamar 
Franco iniciou o processo 

de anistia. A presidenta 
esqueceu-se de avaliar que 
cada servidor demitido 
sob a desculpa de reforma 
administrativa teve sua 
vida virada pelo avesso e 
muitos demoraram até para 
assimilar a busca pelos seus 
direitos. O veto presidencial 
é uma rasteira em um grupo 
de servidores que alimenta 
a esperança de ter de volta 
o emprego que lhe é de 
direito.

No Ceará, 4 anistiados 
retornam ao trabalho

No último dia 1º de 
dezembro, quatro servidores 
demitidos/anistiados do 
ex-BNCC, retornaram ao 
trabalho. A solenidade 
de posse aconteceu no 
Ministério da Agricultura, em 
Fortaleza. Os reintegrados 
são: Gilvando Clementino de 
Farias, José Costa do Carmo, 
Margarida Maria Diógenes 
Oliveira e Zedequias Ferreira 
dos Santos.

Presidenta veta reabertura de prazo para anistiados
Rasteira
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Movimento

Presidente da Capesesp antecipa campanha 
eleitoral 2012

Aconteceu nos dias 
18 e 19 de outubro, na 
Câmara dos Deputados, 
em Brasília, o 5º Seminário 
Latino-Americano de 
Anistia e Direitos Humanos, 
promovido pela Comissão 
de Direitos Humanos 
e Minorias da Câmara 
O evento debateu o 
cumprimento das leis 
de anistia pelo Brasil e o 
“resgate da memória e da 
verdade”.

No dia 19, houve um 
debate com o tema “Plano 
de Demissão Voluntário 
(PDV): Gênese e Direito”. Os 
PDVistas cearenses Elineide 
Farrapeira, Benjamim 
Bezerra, Isis Valéria 
Barroso, Damião Freitas, 
e Silvana Cezimbra e os 
anistiados Luis Kerginaldo 
e José Amorim Neto, este 
coordenador administrativo 

do SINTSEF/CE, 
participaram do encontro. 
A mesa do evento foi 
composta pela Deputada 
Federal Érika Kokai (PT - DF); 
Dr.Ulisses Borges (Assessor 
Jurídico do SINDSEP-DF); 
Luís Carlos Macêdo (Diretor 
da CONDSEF); Jô Queiroz 
(Diretora do SINDSEP-DF) 
e Rejane Bezerra (GT - 
CONDSEF - RJ).

Um dos 
encaminhamentos 
mais importantes que 
saíram deste debate foi a 
rearticulação da FRENTE 
PARLAMENTAR EM DEFESA 
dos PDVistas do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, 
que ficou a cargo da Dep. 
Federal Érika Kokai. Também 
foi pedida uma reunião com 
o Presidente da Comissão 
de Finanças e Tributação, 
Deputado Cláudio Puty 

para conversar sobre os PL’s 
4293/08 e 7546/10 que ora 
tramitam nesta Comissão 
e que já foi aprovado na 
Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço 
Público (CTASP).

A CONDSEF ficou 
encarregada de articular as 
Federações, Confederações 
(setor público federal) e 
Centrais Sindicais para se 
engajarem nesta luta em 
defesa do retorno dos 
PDVistas do Governo FHC 
e organizar um Encontro 
Nacional de trabalhadores 
PDVistas. 

Também foi 
encaminhado com o Dr. 
Ulisses Borges iniciação de 
um debate na Comissão 
Jurídica da CONDSEF sobre 
os referidos PL’s e encontrar 
uma saída jurídica para o 
problema.

Marília Ehl Barbosa, 
diretora-presidente da 
Capesesp, esteve em 
Fortaleza no último dia 
11 de novembro. A visita 
teve como objetivo reunir-
se com os servidores 
da Funasa e Ministério 
da Saúde associados à 
capesaúde. Segundo ela, 
a reunião seria para ouvir 
críticas, reclamações e 
sugestões. No entanto, é 
perceptível que o interesse 
na opinião dos associados 
surgiu de repente. Só 
nos últimos noventa dias 
foram feitas reuniões em 
Florianópolis, Salvador, 
Belém e Fortaleza. O 
objetivo real parece muito 
mais com campanha 
política, já que a diretora 
concorrerá as eleições da 

Capesesp que se 

realizará em maio de 2012
Muitos servidores de 

campo e administrativos 
compareceram à reunião 
para protestar contra o 
aumento abusivo das 
mensalidades do plano 
imposto pela Capesesp. 
Para o coordenador de 
comunicação do SINTSEF/
CE Adriano Duarte, “o 
aumento das mensalidades 
é um absurdo. Ele é 
superior quase três vezes 
ao percentual da inflação 
do mesmo período. 
Enquanto, a inflação foi de 
5,5%, o aumento do plano 
foi de 19,01%”. Segundo 
o diretor, esse aumento 
irá penalizar o associado 
que não terá condições de 
pagar. Ainda sobre a visita 
ele fez questão de frizar: 
“Ficou claro que a visita da 

presidente da Capesesp 
é puramente eleitoreira”, 
acrescentou Adriano.

CONDSEF ingressa com 
ação contra Capesesp

A CONDSEF apresentou 
denúncia junto à ANS e 
Ministério Público sobre o 
aumento abusivo praticado 
pela Capesesp. De acordo 
com a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar 
(ANS) o índice máximo de 
reajuste para os planos de 
saúde médico-hospitalares 
em 2011 é de 7,69%. A 
assessoria jurídica da 
Condsef, também ingressou 
com processo judicial 
requerendo liminar para 
impedir o abusivo e ilegal 
reajuste, o que aguarda 
apreciação e decisão do juiz.

PDVistas partcipam de seminário  Latino Americano sobre Anistia, em Brasília

Debate sobre PDV sugere importantes 
encaminhamentos

Seminário 

Encontros debatem 
demandas do setor

Aposentados e Pensionistas

Dois eventos importantes 
movimentaram a agenda dos 
aposentados e pensionistas 
da base do SINTSEF/CE nos 
últimos dias. O primeiro foi o 
Encontro Estadual do setor, 
organizado pelo sindicato, 
que ocorreu no dia 11 de 

novembro. Agora em dezembro, nos dias 2 e 3, a Condsef 
reuniu a base de aposentados e pensionistas para encontro 
nacional, realizado em Luiziânia, Goiás.

O Encontro Estadual reuniu cerca de 150 pessoas, dentre 
aposentados, pensionistas, acompanhantes e diretores 
do sindicato. O evento se pautou em dois ricos debates. 
Primeiramente Rogério Expedito, diretor da Condsef, falou 
sobre projetos que tramitam em Brasília e outras questões 
que envolvem o público. A participação no debate que se 
seguiu foi ampla, muitos presentes se manifestaram tirando 
suas dúvidas ou apresentando suas opiniões. Destaque para 
a presença de Tia Lourdes, pessoa que há décadas participa 
dos mais diferentes movimentos sociais e sindicais.

No momento seguinte o filósofo e doutorando em 
educação Jorge Luiz, 
aposentado da base 
aérea, dissertou sobre 
ser aposentado no Brasil, 
fazendo uma leitura teórica 
da aposentadoria e suas 
implicações.

A partir das solicitações 
feitas no encontro, a Condsef 
que havia agendado o evento nacional para apenas um dia, 
repensou seu calendário expandindo para dois dias.

Em sua fala Rogério Expedito destacou e parabenizou 
pelo encontro e pela grande participação dos aposentados 
e pensionistas.

O encontro nacional, em Brasília, reuniu representantes 
de nove estados e do Distrito Federal. Pelo Ceará foram: 
Aluísio Bastos Pereira; Antonio Valdir Menezes; Benedita de 
Paula da Silva; Enoque Assis de Lima (Direção Colegiada); 
Francisco Alves; Francisco Alves do Nascimento; Francisco 
Carneiro Menezes; Francisco de Assis Alves Marçal; 
Francisco Teles da Silva; Gerardo Carneiro da Rocha; 
Hervalino da Silva Moreira; Jesonilton Cipriano de Morais; 
José Ataílde Figueiredo (Nato); José Leite Lima; José Murilo 
Maciano (Nato); Lúcia Maria de Sousa Moura; Manoel 
Pereira da Silva; Maria de Nazaré Alves da Silva; Raimundo 
Alves Araujo e Severino Silveira de Araujo.

Entre as deliberações, os participantes destacaram a 
importância de se integrar e reforçar a luta dos servidores 
ativos por melhores condições de trabalho em 2012 com 
destaque na defesa pela paridade entre ativos, aposentados 
e pensionistas. Foi deliberado também a busca de apoio 
parlamentar para assegurar aprovação de projetos como 
a PEC 270 que prevê integralidade para aposentadorias 
por invalidez e a PEC 555 que propõe a retirada da 
obrigatoriedade do recolhimento da Previdência para os 
aposentados.

Enoque Lima e Rogério Expedito

Jorge Luiz  e  Luciano Filgueiras

Público de aposentados e pensionistas mostrou participação
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A crise do capitalismo 
não se instalou só na Europa. 
Os EUA vivem a pior crise 
econômica desde a quebra da 
bolsa de valores de Nova York 
em 1929. Milhares de pessoas 
participaram em Nova York de 
manifestação sobre a ponte 
do Brooklyn, que culminou 
uma jornada de protestos 
do movimento "Ocupar Wall 
Street". Dentre os vários fatos 
ocorridos, ativistas tentaram 
bloquear o acesso à Bolsa 
de Nova York, impedindo 
o seu funcionamento. Uma 
ação policial retirou à força 
manifestantes que estavam 
acampados há dois meses 
no Parque Zuccotti.  A polícia 
prendeu mais de 300 ativistas 
para evitar a ação e permitir 
pelo menos a passagem dos 
funcionários de Wall Street.

A Wall Street é uma rua 
considerada o coração 
histórico do Distrito Financeiro 
de Nova York, onde se localiza 

a Bolsa de Valores mais 
importante do mundo. A 
jornada de protestos contra a 
ganância do sistema financeiro 
foi marcada também por 
manifestações em cidades 
como Los Angeles, Las Vegas, 
Boston, Washington, Dallas, e 
Portland.

"Somos indestrutíveis, um 
mundo diferente é possível", 
cantava a multidão sobre a 
ponte, uma das construções 
emblemáticas de Nova York, 
enquanto os motoristas 
buzinavam para mostrar 
apoio. A mobilização contou 
com o apoio de sindicalistas 
e estudantes que desfilaram 
da Union Square até à Foley 
Square, a poucos metros da 
ponte.

Um ponto alto do 
protesto ocorreu quando a 
manifestação atingiu o meio 
da ponte, na altura do arranha-
céus da Verizon, considerado 

o edifício mais feio da cidade. 
Nessa altura, começou uma 
projeção gigante sobre as 
paredes do prédio onde 
se podia ler: “Somos os 
99%”, “Ocupar Wall Street”, 
“Ninguém nos consegue 
parar”, “Outro mundo é 
possível”.

O movimento quer recolher 
um milhão de assinaturas 
de estudantes dispostos a 
não pagar os empréstimos 
universitários até que se 
façam reformas no sistema 
financeiro. A dívida média de 
um estudante que se licencia 
em Nova York é de 25 mil 
dólares. Vários presentes 
relataram que era insistente 
a demanda da polícia em 
“querer falar com o líder”, ante 
a qual a resposta recebida era 
invariavelmente “não há líder”.

Há quase um blecaute 
midiático sobre o movimento. 
Fox News, CNN e MSNBC, 

os três principais canais de 
notícias da TV a cabo, não 
noticiaram nada no início. As 
quatro principais emissoras 
da TV aberta, ABC, CBS, FOX 
e NBC, também não. “Por 
que eles estão protestando?”, 
perguntam-se os confusos 
comentaristas da TV. Aos 
poucos, como vários outros 
órgãos de imprensa do mundo 
inteiro começaram a cobrir o 
evento, eles foram obrigados e 
falar a respeito. Enquanto isso, 
o mundo pergunta: “por que 
vocês demoraram tanto? A 
gente estava querendo saber 
quando vocês iam aparecer”. 
E, acima de tudo, o mundo diz: 
“bem-vindos”.

Muitos já estabeleceram 
paralelos entre o Ocupar Wall 
Street e os assim chamados 
protestos anti-globalização 
que conquistaram a atenção 
do mundo em Seattle, em 
1999. Foi a última vez que um 
movimento descentralizado, 

global e juvenil fez mira direta 
no poder das corporações. 
Mas também há diferenças 
importantes. Em 1999, as 
cúpulas eram os alvos: a 
Organização Mundial do 
Comércio, o Fundo Monetário 
Internacional, o G-8. As 
cúpulas são transitórias por 
natureza, só duram uma 
semana. Isso fazia com que 
os movimentos fossem 
transitórios também.

Agora, os movimentos 
sociais miram as grandes 
corporações e querem 
se mostram para aqueles 
que centralizam o poder 
econômico mundial. Além 
de negócios, pessoas. Além 
de números, seres humanos. 
Além do vai e vem das ações, 
são postas as necessidades 
de milhões de excluídos que 
exigem o direito à sua fatia, na 
construção de uma sociedade 
igualitária.

Mundo a fora

O que significa “Ocupar Wall Street”?

Esperando o 
novo ano que 
vai chegar

Notícias do Velho 
Mundo estão assustando as 
repúblicas democráticas de 
todo o planeta. Na Espanha, 
está confirmada a vitória 
esmagadora do Partido Popular 
(PP) e o retorno da direita 
conservadora ao poder depois 
de oito anos de derrotas para 
o PSOE (Partido Socialista 
Operário Espanhol). Cerca 
de 35 milhões de eleitores 
espanhóis elegeram os 350 
membros do Parlamento de 
Deputados e 208 senadores 
do país, afundado na crise 
econômica. A taxa de 
abstenção foi de 28,83% para 
o Senado e 28,31% para o 
Congresso, o que representa 
que quase 10 milhões de 
eleitores se abstiveram de 
escolher representantes para 
cada uma das casas legislativas.

O novo chefe do governo 
espanhol, Mariano Rajoy, 
tomará posse em 13 de 
dezembro. O novo primeiro-
ministro espanhol é alinhado 
aos países centrais do Euro 
e deve colocar em prática o 
plano de austeridade forjado 
junto ao Fundo Monetário 

Internacional (FMI), que prevê 
um conjunto de medidas para 
estabilizar a economia como o 
corte orçamentário, a redução 
de salários e as demissões no 
setor público.

A Espanha é um dos 
países mais atingidos pela 
crise provocada pelo capital 
financeiro em 2008, ao lado 
de Grécia, Irlanda, Itália e 
Portugal. O desemprego no 
país atinge 21,5% da população 
economicamente ativa, o que 
representa 4,9 milhões de 
desempregados conforme 
dados do INE (Instituto 
Nacional de Estatísticas) 
divulgados em outubro. Entre 
os jovens com menos de 
25 anos, 45% não consegue 
trabalho.

Rajoy já deixou claro 
que haverá cortes nos 
salários, menos impostos ao 
capital, que a lei de aborto 
será mudada. É possível 
prever um forte incentivo 
ao capital especulativo, 
às inversões na bolsa de 
valores, um favorecimento 
claro aos planos privados de 
aposentadoria. Dois portos 

até pouco tempo seguros no 
cotidiano dos espanhóis – a 
saúde e a educação públicas 
– estão vendo seus recursos 
minguarem rapidamente. A 
tal flexibilização da legislação 
significará, na prática, cortes 
de salários, menos espaço para 
negociação com as patronais, 
perda de direitos adquiridos 
ao longo das últimas muitas 
décadas. 

Além da Espanha, Grécia 
e Itália estão na mira

As recentes demissões 
dos chefes de governo da 
Grécia, Georges Papandreou, 
e da Itália, Silvio Berlusconi, 
levaram a imprensa francesa a 
questionar o impacto da crise 
financeira no sistema político. 
A escolha dos sucessores, Lucas 
Papademos e Mario Monti 
para dar um perfil mais técnico 
aos governos de Atenas e 
Roma foi orientada pela lógica 
dos mercados e por isso o 
jornal Libération pergunta em 
manchete: os mercados estão 
contra a democracia?

Em uma extensa 
reportagem, recheada com 
análises de especialistas, 
Libération afirma que cada 
vez mais aparecem cidadãos 
denunciando a ditadura 
das bolsas de valores e do 
mercado financeiro sobre o 
cenário político. Economistas 
e historiadores afirmam que os 
países democráticos perderam 
pouco a pouco o controle 
de suas contas públicas ao 
se submeterem a exigências 
estruturais do neoliberalismo 
econômico. A história da 
filosofia política mostra que 

o poder político se revela em 
períodos de guerra e crise e 
cabe ao povo e aos governos 
saber usá-lo. 

Em uma situação de 
urgência como a da Grécia e 
da Itália, o recurso a governos 
mais tecnocratas é a regra. 
Isso significa um retrocesso 
ideológico imenso em países 
que são o berço da democracia 
ocidental. Resta saber até 
quando o exemplo europeu 
não será copiado pelos países 
periféricos, notadamente os da 
América do Sul.

A crise serve para o retorno da Direita ao poder na Europa

De novo nos deparamos 
com um outro ano que está 
para chegar.

Nesta época é costume 
que as pessoas pensem nas 
coisas que aconteceram no ano 
que acaba e nas que devem 
acontecer no ano que começa. 

Muitos fazem listinhas de 
tarefas a serem cumpridas, tipo: 
neste ano vou parar de fumar, 
vou emagrecer, vou fazer uma 
atividade física, etc. Quase 
sempre o ano termina e muitas 
das "promessas" feitas a nós 

mesmos acabam por não serem 
cumpridas. Mas, começamos 
de novo na esperança de que o 
ano vindouro traga mais força 
de vontade e a listinha possa ser 
ticada, item após item.

Cada um sabe como 
funciona para si sua listinha, 
ou mesmo se ela funciona ou 
não. O fato é que há itens que 
podem fazer a diferença.

Nesse final de ano tente 

pensar diferente. Proponha-
se um grande feito, que 
não diga respeito apenas a 
você, mas as pessoas que o 
cercam, a humanidade como 
um todo. Por exemplo: "no 
próximo ano serei mais gentil 
no trânsito" ou "em 2012 terei 
uma atitude mais  ecológica" 
ou "farei parte de um projeto 
social" algo como "serei mais 
compreensível, mais tolerante, 

menos fofoqueiro", enfim, 
proponha-se algo difícil, mas 
uma coisa que você se esforce 
o ano inteiro para melhorar. 
No final do ano a sensação de 
ter feito mais pelo mundo vai 
lhe dar a certeza de que essa 
promessa foi o seu presente e 
então, prometa de novo algo 
assim. Ano após ano você será 
uma pessoa melhor e o mundo 
ao seu redor também!
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Discussão teórica
Democracia: o que é mesmo isso?



Do grego demo (= povo) 
e kratos (=governo), ou seja, 
governo do povo, democracia é 
um sistema em que as pessoas 
de um país podem participar da 
vida política. Esta participação 
pode ocorrer através de eleições, 
plebiscitos e referendos.

Dentro de uma democracia, 
as pessoas possuem 

liberdade de expressão 
e manifestações de suas 

opiniões.

A maior parte das nações do 
mundo atual seguem o sistema 
democrático.

Embora surgida na Grécia 
Antiga, a democracia foi pouco 
usada pelos países até o século 
XIX. Até este século, grande 
parte deles usavam sistemas 
políticos que colocavam o 
poder de decisão nas mãos 
dos governantes. Já no século 
XX, a democracia passou a ser 
predominante no mundo.

A democracia pode ser direta 
– com os cidadãos decidindo 
eles mesmos seis problemas – 
ou indireta (também chamada 
de representativa), quando o 
povo opta por escolher seus 

Para refletir

A coordenação de 
formação política encerrou 
no último dia 4, no Crato, 
os cursos de formação 
do ano de 2011. Ao todo 
a coordenação realizou 
seis cursos, com quatro 
módulos cada, o que 
significa vinte e quatro 
finais de semana ou 48 
dias de aula, nas regiões 
do Maciço de Baturité, 
Vale do Jaguaribe, Região 
Norte, Sertão Central, Cariri 
e Fortaleza com sua Região 
Metropolitana.

Em 2012 a agenda dos 
cursos será retomada com 
encontros nas regiões dos 
Três Climas, Centro Sul 
e Inhamúns, no mesmo 
formato dos cursos 
apresentados neste ano.

Também está 
programado que sejam 
realizados seminários nas 
regiões onde já ocorreram 
os cursos, como uma forma 
de retomar o debate já 
iniciado este ano.

O encontro de 
encerramento aconteceu 
no último módulo do 
Cariri, no qual estiveram 
presentes os diretores 
Francisco Gonçalves e 
Onidracir do Rosário

Os cursos foram 
realizados em parceria com 
a UFC e com o Instituto do 
Movimento Operário (IMO), 
tendo tido a contribuição 
de vários professores 
destas entidades. Além 
deles, os coordenadores de 
formação política, Rufino 

Linhares e Ana Braga 
também ministraram aulas. 
A professora e historiadora 
Adelaide Gonçalves (UFC) 
e o professor Gilvan Rocha 
(CAEP) foram alguns dos 
nomes que passaram por 

nossas "salas de aula", 
e assim como todos os  
outros merecem nossos 
aplausos e agradecimentos 
por seu interesse em dividir 
com nossa base, os seus 
conhecimentos.

Formação política encerra cursos deste ano e prepara agenda de 2012

representantes em eleições, 
que é a forma mais usual. Uma 
democracia pode existir num 
sistema presidencialista ou 
parlamentarista, republicano ou 
monárquico.

Outros itens importantes na 
democracia incluem exatamente 
quem é "o povo", isto é, quem terá 
direito ao voto; como proteger 
os direitos de minorias contra a 
"tirania da maioria" e qual sistema 
deve ser usado para a eleição 
de representantes ou outros 
executivos.

O mais importante talvez 
seja lembrar a necessidade 

de formação ética dos 
cidadãos para que os 

mesmos façam bom uso de 
seus direitos democráticos.

A principal falha hoje da escola 
com relação a sua dimensão 
social, por exemplo, parece ser 
sua omissão na função de educar 
para a democracia. Sabendo-se 
da gravidade dos problemas e 
contradições sociais presentes na 
sociedade brasileira como injustiça 
social, violência, criminalidade, 
corrupção, desemprego, falta de 
consciência ecológica, violação de 

direitos, deterioração 
de serviços públicos, 
dilapidação do 
patrimônio social 
etc. , que só se 
fazem agravar com o 
decorrer do tempo. E 
ainda considerando 
que uma sociedade 
democrática só 
se desenvolve 
e se fortalece 
politicamente, de 
modo a solucionar 
seus problemas, se 
pode contar com a 

ação consciente e conjunta de 
seus cidadãos.

É importante uma formação 
democrática que, ao 

proporcionar valores e 
conhecimentos, capacite e 

encoraje todos a exercerem 
ativamente sua cidadania 

na construção de uma 
sociedade melhor.

Por outro lado, a emergência 
do “povo” (os cidadãos) como 
um agente político ativo não 
se limita a meramente renovar 
instituições e categorias antigas. 
No momento em que as eleições 
se tornaram um requerimento 
solene e indispensável de 
legitimidade política, Estado e 
sociedade não puderam mais 
ser desligados e o traçado 
das fronteiras separando – e 
conectando – suas esferas de 
ação tornou-se uma questão 
persistente de reajuste e 
negociação. 

A representação tem de 
espelhar esta tensão. Pode-
se dizer que ela reflete não 
simplesmente ideias e opiniões, 
mas ideias e opiniões a respeito 
das visões dos cidadãos acerca 
da relação entre a sociedade e o 
Estado. 

Qualquer reivindicação 
que os cidadãos tragam 

para a arena política 
e queiram tornar um 

tema de representação é 
invariavelmente um reflexo 

da luta para a redefinição 
das fronteiras entre as 

suas condições sociais e a 
legislação.

A representação política não 
elimina o centro de gravidade 
da sociedade democrática (o 
povo), ao mesmo tempo em 

que despreza a idéia de que os 
eleitores em vez dos cidadãos 
ocupem este centro, de que o 
ato de autorização seja mais 
importante do que o processo de 
autorização.

Uma teoria democrática da 
representação deve ser capaz 
de explicar os eventos de 
continuidade bem como as crises 
e, além disso, envolver a idéia de 
que o povo soberano conserva um 
poder que lhe permite investigar, 
julgar, influenciar e reprovar seus 
legisladores. Sua finalidade é 
deter, refrear ou mudar um dado 
curso de ação tomado pelos 
representantes eleitos. Ele pode 
ser expresso por canais diretos de 
participação autorizada (eleições 
antecipadas, referendo, e ainda o 
recall*, se sensatamente regulado, 
de modo que não seja imediato e, 
acima de tudo, rejeite o mandato 
imperativo ou instruções), ou 
por meio dos tipos indiretos 
ou informais de participação 
influente (fórum e movimentos 
sociais, associações civis, mídia, 
manifestações).

Esse poder popular não é nem 
independente da representação 
política. É um ingrediente 
essencial do desempenho 
democrático da representação, 
que tem uma face virada para o 
Estado e outra para a sociedade.

A representatividade 
não suprime o poder dos 

cidadãos. Pelo contrário, as 
manifestações populares são 
uma força revigorante e um 
indicador que, à semelhança 
de um termômetro, sinaliza o 
status da “força integradora” 

que liga os eleitos e a 
sociedade.

* Recall político - significa o poder de 
cassar e revogar o mandato de qualquer 
representante político, pelo eleitorado.

Concludentes do Curso de Formação no Cariri
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Jurídico

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO DO SERVIDOR 
BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO

QUANTIDADE 
DE SERVIDORES 
BENEFICIADOS

VALORES PAGOS  - R$

COMANDO DO EXÉRCITO 55 860.935,05

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 45 425.700,53

MINISTÉRIO DA SAUDE 187 1.032.298,84

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 42 1.075.288,80

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA 03 131.566,96

COMANDO DA BASE AÉREA 28 452.609,86

FUNASA 1.889 40.164.356,08

COMANDO DA MARINHA  08 109.008,71

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO 15 560.176,06

CEFET / IFCE 60 276.811,14

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 08 69.210,08

INCRA 25 666.472,43
MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO  19 58.719,97

DNPM 11 144.817,37

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 11 274.505,53

MINISTÉRIO DA FAZENDA 30 453.473,44

DNOCS 34 448.715,07

INSS 138 60.324,31
GOVERNO DO EX-TERRITORIO DO 

AMAPÁ 05 386.180,05

DNER 03 12.094,10

IPHAN 01 44.732,08

DNIT 01 79.463,45

SUDENE 04     217.881,19

IBAMA 69 385.506,44

INSTITUTO CHICO MENDES 07 44.060,16
DPTO DE POLICIA RODOVIARIA 

FEDERAL 01 66.806,29

CONAB 19 68.812,37

TOTAL 2.718 48.570.526,36

Aproxima-se o término de 2011 e com ele é possível se 
fazer uma avaliação positiva das ações do Departamento 
Jurídico do SINTSEF/CE. 

Os números expressos ao lado explicitam os 
valores remuneratórios que o SINTSEF/CE, através de 
seu Departamento Jurídico, impediu que o Governo 
Federal confiscasse dos servidores.Tais valores, através 
de centenas de ações judiciais, lhes foram devolvidos, 
evitando que os servidores sofressem esse prejuízo. A 
exorbitante quantia de R$ 48.570.526,36 paga somente 
no ano de 2011, por si só, se mostra expressiva e dá a 
real dimensão da luta jurídica travada em favor dos 2.718 
servidores beneficiados.  

Um aspecto muito importante nessas conquistas 
obtidas pelos servidores é que estes, ao receberem seus 
créditos, não tiveram que desembolsar um único centavo 
para pagar os advogados (estes  são pagos pelo próprio 
SINTSEF/CE). 

Nos valores recebidos pelos servidores em 2011 
através das ações judiciais, dois outros aspectos merecem 
destaque:
1) O pagamento da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE 

CAMPO em favor dos trabalhadores da FUNASA, 
ajuizada desde 2002, cujos valores creditados 

significaram uma quantia superior a 39 milhões 
de reais, beneficiando 1.830 servidores;

2) A inovação adotada pelo Departamento Jurídico 
quanto ao ajuizamento das ações através dos JUIZADOS 
ESPECIAIS VIRTUAIS para a obtenção da paridade no valor 
das gratificações de desempenho, e, mais recentemente,  
nas ações de 1/3 de férias.  Nessa modalidade, foram 
pagas 585 ações, sendo que algumas delas, como as 
ações que tem por objeto a gratificação intitulada 
GPDATAS, levaram apenas 03 meses entre a data do seu 
ajuizamento e o pagamento do crédito.

 Além das ações ajuizadas, o Departamento Jurídico 
do SINTSEF/CE, acompanhou os diretores do SINTSEF/
CE  em várias viagens ao interior do Estado, visitando 
todas as delegacias e diversos municípios. Ainda com a 
Diretoria do SINTSEF/CE os advogados do Departamento 
Jurídico estiveram presentes em várias reuniões 
realizadas nos múltiplos órgãos em Fortaleza, bem como, 
acompanharam e fizeram a defesa de um significativo 
número de servidores chamados a responder  Processos 
Administrativos. Além disso, estiveram presentes em 
assembléias e seminários da categoria, discutindo temas 
atuais e de interesse dos servidores, como por exemplo,  
a discussão acerca do assédio moral 

Com essas ações, o Departamento Jurídico do 
SINTSEF/CE se afirma enquanto instrumento eficaz na 
luta dos servidores, ajuizando as ações em defesa dos 
direitos dos trabalhadores, assessorando a Diretoria 
da entidade em suas ações políticas, discutindo com 
os filiados os temas da atualidade, auxiliando os 
servidores na defesa e resistência aos ataques sobre eles 
perpetrados pelo Governo Federal. 

A avaliação de suas ações no ano de 2011 é essencial 
na formulação de novas estratégias para o ano de 2012, 
ano que certamente terá como pauta um forte embate 
com a pretensão do Governo Federal em instituir uma 
previdência privada complementar para os servidores, 
além do que, também integrará a pauta de ações do 
jurídico o tema contagem de tempo especial para o 
cômputo de aposentadoria dos servidores.

48 milhões e meio

Setor jurídico do SINTSEF/CE apresenta balanço das atividades de 2011
O SINTSEF/CE, por seu Departamento Jurídico, através das ações judiciais pagou 48 milhões e meio a 2.718 filiados no 

ano de 2011. Esses valores haviam sido confiscados pelo Governo Federal.  
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Aconteceu

Honra

No dia 21 de outubro, 
o SINTSEF/CE teve a honra 
de receber o escritor João 
Pedro Stédile, uma das 
maiores referências em 
Reforma Agrária do nosso 
país para o lançamento do 
livro "Questão Agrária no 
Brasil", de sua autoria.

Na ocasião, o autor 
discorreu sobre a 

realidade agrária do Brasil, 
destacando sua vivência 
no Movimento Sem Terra 
e estudos feitos para 
elaboração do livro. A 
apresentação do autor 
foi feita pela professora 
e historiadora Adelaide 
Gonçalves, grande parceira 
do SINTSEF/CE durante 
todo este ano de 2011, 

em especial nos cursos de 
formação política.

A realização do evento 
foi uma parceria do 
SINTSEF/CE com: ENFF, Via 
Campesina, MST, Prodema 
UFC, Programa Residência 
Agrária UFC, Sindicato dos 
Comerciários, Curso de 
História UFC, MAB, FEAB e 
Prefeitura de Fortaleza.

SINTSEF/CE sedia lançamento do livro de 
João Pedro Stédile

 Atenta platéia ouve João Pedro Stédile retratrar a realidade do setor agrário no Brasil

Nos dias 24 e 25 de 
novembro, o SINTSEF/CE 
realizou o seu I Seminário 
de Saúde do Trabalhador. 
Na pauta de discussões 
dois temas de extrema 
relevância: assédio moral e 
a questão dos trabalhadores 
intoxicados por inseticidas 
com os quais trabalham 
ou trabalharam. O evento 
reuniu cerca de 200 
servidores e contou com 
palestras de altissimo nível.

O primeiro dia pela 
manhã foi dedicado ao 
tema assédio moral. O 
Procurador Regional do 
Trabalho Gérson Marques e 
a professora doutora Regina 
Heloisa abordaram de 
forma brilhante o assunto, 
prendendo a atenção da 
palestra do início ao fim 

do discurso. No mesmo 
dia no período da tarde a 
servidora federal Iracema 
Mariano, coordenadora da 
Delegacia Sindical do Cariri 
e a professora dra Estelita 
Lima apresentaram um 
estudo sobre os intoxicados 
da Funasa, feito com 
trabalhadores do Cariri.

No mesmo dia os 
servidores do Pará Antônio 
Maria de Souza e Rubem 
Barbosa deram depoimentos 
da situação vivida por eles 
sobre a questão, os relatos 
comoveram a platéia.

No dia 25, o evento 
recebeu a médica e 
professora da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 
Heloisa Pacheco e o médico 
Severino Alexandre, que 
ampliaram o debate 

falando da intoxicação por 
inseticidas organoclorados, 
organofosforados e 
piretróides. As palestras e o 
debate que se seguiu foram 
bastante esclarecedores.

A tarde a advogada 
e assessora jurídica do 
SINTSEF/CE, Polyanna Souza, 
destacou o envolvimento 
do sindicato com os temas 
discutidos, garantindo 
a intenção de ampliar o 
debate cada vez mais.

Na questão do assédio 
moral, por exemplo, a Dra 
Polyanna está encabeçando 
um grupo de estudo 
formado por outros 
assessores e diretores do 
sindicato, com o objetivo 
de conhecer mais sobre o 
assunto para assim trabalhar 
melhor o tema.

A Condsef esteve 
presente no Seminário, 
representada pelos diretores 
Sérgio Ronaldo e Luis Carlos 
Macêdo que deram suas 
contribuições em vários 
momentos do encontro.

Os vídeos do evento 
serão disponibilizados em 
nosso site e exibidos nas 
delegacias sindicais, para 
que a discussão da temática 
seja multiplicada com toda a 
nossa base.

Seminário discute assédio moral e questão dos servidores intoxicados  
Saúde do trabalhador

Homenagem a quem faz o 
país funcionar

Dia do Servidor Público

28 de outubro é uma data 
destinada a homenagear 
o servidor público, de 
todas as instâncias.  Este 
ano, para marcar o dia, o 
SINTSEF/CE realizou uma 
comemoração festiva em 
suas dependências, na noite 
do dia 27. Ao som de muito 
pagode os filiados puderam 
se confraternizar e se divertir 
num dia dedicado a eles.

Além da festa, um debate 
avaliou o papel das centrais 
sindicais na realidade 
brasileira hoje. Houve ainda 
o lançamento dos livros dos  
filiados Bernivaldo Carneiro 
e Nicodemos Napoleão, 
servidores da FUNASA.

O sindicato publicou 
mensagem nos jornais 
de grande circulação em 
homenagem à sua base.

SINTSEF/CE participa de encontro do Núcleo Piratininga de Comunicação
Entre os dias 16 e 20 de novembro, o SINTSEF/CE participou no Rio de Janeiro, do 17º Curso Anual do Núcleo Piratininga de Comunicação, encontro 

que discute as vertentes da comunicação que não estão inseridas na grande mídia.
Este ano o tema principal do evento foi "Comunicação e hegemonia num mundo em ebulição". O núcleo vem investindo no fortalecimento de uma 

comunicação produzida pelos e para os trabalhadores, a serviço da construção de uma outra sociedade. 

Adriano Duarte, Rosângela Azevedo, Gerson Marques e Regina Heloísa

Sérgio Ronaldo, Adriano Duarte, Luciano Filgueiras, Estelita Lima e Iracema Mariano

Sérgio Ronaldo, Luis Carlos Macêdo, Dr. Lino e Profa  Heloísa PachecoGrande participação de filiados foi um dos fatores que garantiu o sucesso do Seminário

Bernivaldo Carneiro e Nicodemos Napoleão no lançamento de seus livros
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