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Agenda:
Reunião de aposentados e pensionistas em  
25 de janeiro de 2013! Não perca!
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Retrospectiva: 2012 e suas lutas, 
avanços e conquistas

O ano de 2012 foi marcante para os servidores federais. A categoria 
vivenciou a maior greve dos últimos anos, com grande adesão dos 
trabalhadores e repercussão midiática nacional. Para os servidores federais 
no Ceará houve outros momentos de destaque como o 10º Congresso do 
SINTSEF/CE, a Assembleia Estatutária da entidade e a mobilização em torno 
do retorno da bolsa do Dnocs, vivenciada mais intensamente pelo nosso 
sindicato. Confira mais sobre os percursos percorridos em 2012. (Pág 4 a 7) 

"Quem elegeu a busca, não 
pode recusar a travessia"

guimarães rosa

a nossa busca é incessante. todos os dias 
precisamos lutar por um serviço público 
de Qualidade, por melhores condições de 

desempenhar nosso trabalho, por uma sociedade 
mais justa e humana...

desejamos Que em 2013 estejamos ainda mais 
unidos nesta travessia Que se apresenta com 
muitos obstáculos, mas se realiza com muita 

força, garra e, acima de tudo, união.
boas festas e um feliz 2013!

Iniciada em novembro, 
Assembleia Estatutária 
continuará apenas em 2013 (pág 8)

O Departamento jurídico do SINTSEF/CE está entrando com uma 
nova ação que beneficiará servidores da ativa. A ação visa à incidência 
da contribuição previdenciária sobre a parcela da gratificação que será 
incorporada pelo servidor quando da inatividade. Entre em contato com o 
departamento jurídico e informe-se melhor. Os documentos necessários 
estão listados abaixo:

• Procuração
• Declaração de pobreza
• Cópia de RG E CPF
• Cópia do comprovante de residência 
• Cópia das fichas finaceiras dos últimos 05(cinco) anos
• Cópia da última avaliação de desempenho funcional onde conste 

a pontuação atingida pelo servidor para efeito de pagamento da 
gratificação

Atenção: nova ação jurídica para 
ativos (pss sob gratificação)



Expediente:

Fala aí
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Editorial

O dramaturgo irlandês 
Oscar Wilde dizia que a vida 
imita a arte. Gostaríamos de 
parafraseá-lo para afirmar que 
a política sindical imita a política 
partidária. Ao observarmos a 
atuação das oposições sindicais, 
percebemos com absoluta 
nitidez uma semelhança 
assustadora com a atuação das 
oposições nas suas respetivas 
Casas Legislativas. 

o que move a oposição sindical 
não é a construção de um projeto 
político capaz de contribuir para 
elevar o nível de consciência de 
classe da sua categoria, com 
a melhoria da sua condição de 
trabalho, salarial, ou social, 
com a correção ou melhoria das 
ações praticadas pela direção. o 
que move a oposição é o desejo de 
ocupar o aparelho sindical. Para 
isso, ela se utiliza da leviandade 
e da calúnia na tentativa de 
desqualificar e desmoralizar a 
direção. Essas ações, por serem 
repetições, tornam-se hábitos 
e acabam por moldar (por 
deformar) o caráter de quem às 
pratica. 

E o que acontece conosco 
quando entramos no jogo 
dos intrincados significados 
da ação política? O que é 
verdade e o que é calúnia? 
Um dos principais obstáculos 
para respondermos a esta 
pergunta reside no fato de 
termos perdido, efetivamente, 
a capacidade de medir com a 
intuição a verdade do que nos 
é apresentado. Porém, muitas 
dessas “histórias” (estórias) 
permanecem na memória dos 
trabalhadores e voltam à tona 
em momentos oportunos. Pois 
como bem diz Marx, o filósofo 
dos trabalhadores, “é na práxis, 
é na terrenalidade da realidade, 
que se prova a verdade de um 
pensamento”. 

Para fundamentarmos o que 
ora afirmamos refresquemos 
nossas memórias com alguns 
acontecimentos ocorridos no 
nosso sindicato. quando da 
última disputa eleitoral (2008), em 
que pese o nosso projeto político 
apresentado para a categoria através 
de boletim de campanha, pesaram 
sobre nós falsas acusações. Iríamos 
promover a desfiliação do 
SINTSEF da CUT por decreto, ou 
seja, sem qualquer discussão 
com a categoria e filiá-lo a 
CSP-Conlutas, acabaríamos 

com a reunião mensal dos 
Aposentados e Pensionistas, 
extinguiríamos o Setor Jurídico 
e contrataríamos um Escritório 
de Advocacia, destruiríamos 
o sindicato porque éramos 
inexperientes, amadores e não 
tínhamos compromisso com a 
luta e com as necessidades dos 
filiados. 

Em nenhum momento 
foi apresentada pela atual 
Direção qualquer proposta 
que tivesse por objeto de 
discussão e deliberação a 
desfiliação ou a permanência 
na CUT. Entendemos que a 
uma discussão de tamanha 
magnitude, ou seja, complexa 
e polêmica, precedem 
outras, como por exemplo: as 
propostas da Reforma Sindical e 
Acordos Coletivos de Trabalho. 
Ambas em tramitação no 
Congresso Nacional. As reuniões 
dos Aposentados e Pensionistas 
acontecem mensalmente 
com nova metodologia e 
com a realização de debates 
qualificados abordando temas 
de grande importância para o 
segmento, realizando passeios 
turísticos que contribuem para 
o conhecimento do Patrimônio 
Histórico e Cultural da nossa 
cidade e para a importância 
de preservá-lo, bem como a 
realização de noites culturais 
após as mesmas, melhorando 
ainda mais a autoestima dos 
inativos. Estruturamos a nossa 
Assessoria Jurídica e temos 
cumprido um calendário 
sistemático de visitas às bases 
levantando suas demandas 
e buscando soluções para os 
problemas apresentados.

durante a nossa gestão, novas 
acusações falsas foram surgindo. no 
processo de indenização de campo 
dos companheiros da funasa/
ms, estávamos ajuizando petições 
que “atrasavam e impediam” que 
o processo fosse concluído e as 
rpv’s e precatórios expedidos. o 
resultado final é conhecido de todos. 
o processo foi concluído e pago. 
não no tempo que desejamos, mas 
num tempo bem menor que a média 
das estatísticas das ações da justiça 
comum. a petição “que atrasava” 
o processo, na verdade, pedia a 
isenção do plano de seguridade 
social e representou um ganho 
de 11% para os nossos filiados. 
Ao final, fizemos um trabalho 
junto às Agências da Receita 

Federal para que fosse facilitada 
a restituição do Imposto de 
Renda, indevidamente, retido 
na fonte. Quanto a Petição 
“que impedia o andamento 
do processo” tratava da 
Sucumbência dos Advogados 
e continua aguardando 
julgamento sem que tenha 
trazido qualquer prejuízo ao 
mesmo.

Quando apresentamos 
a proposta de utilização do 
Juizado Especial Virtual, vozes 
maliciosas se levantaram 
para “alertarem sobre o risco 
que isso representava, pois 
nunca na história do sindicato 
os filiados tinham passado 
procuração para a Assessoria 
Jurídica e que isso, segundo 
os maliciosos, era muito 
perigoso, pois representava um 
precedente”. Não satisfeitos, 
muitos orientaram os filiados de 
suas bases que entrassem com 
ações através de advogados 
particulares, inclusive 
agenciando alguns deles. 
Muitos desses processos foram 
abandonados e tantos outros 
forçaram os filiados a pagarem 
honorários advocatícios 
altíssimos, trazendo um prejuízo 
incalculável para centenas 
de pessoas. as ações ajuizadas 
pela nossa assessoria jurídica, no 
virtual, têm levado em média 8 meses, 
entre o ajuizamento e o pagamento, 
e já beneficiaram 1602 filiados , 
pagando um montante de quase dez 
milhões de reais (9.963.282,02).

Quando da Publicação da 
Nota Técnica da Controladoria 
da União determinando 
o congelamento da VPVI 
(conhecida popularmente 
como Bolsa) dos companheiros 
do DNOCS, imediatamente 
levamos o problema para 
o Conselho Deliberativo 
de Entidades da CONDSEF 
e aprovamos um Plano de 
Ação para enfrentarmos e 
solucionarmos o problema 
de modo que não houvesse 
prejuízo para os trabalhadores. 
Também de imediato, 
visitamos todas as regiões do 
estado, levando aos filiados 
informações necessárias 
para eles compreenderem 
o que estava ocorrendo e o 
que precisávamos fazer para 
barramos a pretensão da 
CGU. As vozes destoantes de 
sempre se fizeram presentes: 

“que o sindicato nunca 
ganhara nada e que se não 
passassem procuração para 
esse ou aquele advogado, a 
Bolsa estaria definitivamente 
perdida”. Fragilizados e cheios 
de insegurança diante da 
situação, a maioria esmagadora 
dos filiados ao SINTSEF acabou 
outorgando a advogados 
particulares poderes para 
ajuizarem em seus nomes. 
atuamos incessantemente em todas 
as frentes possíveis, e conseguimos 
reverter à situação através da 
nossa assessoria jurídica e, 
de forma definitiva, na esfera 
política, através da aprovação da 
lei 12.716. Mesmo assim, os 
nossos filiados estão, por força 
de contrato, sendo obrigados a 
pagarem valores muito altos aos 
advogados particulares.

Na tentativa de desqualificar 
todo um trabalho que se 
mostrou vitorioso no seu 
planejamento, na sua execução 
e no resultado, uma nova 
calúnia está em curso, a saber, “a 
Direção do sindicato não estaria 
dispensando ao problema 
da VPNI do Salário Mínimo, 
o mesmo tratamento que 
dispensou na questão da Bolsa”. 
Ora companheiros, a VPNI 
do Salário Mínimo foi criada 
porque, com a promulgação 
da Constituição de 1988, 
nenhum trabalhador poderia 
ganhar um salário menor que o 
mínimo. Logo, ela teria a função 
de se somar ao Vencimento 
Base para complementá-lo. 
Com a incorporação da GAE, 
todos os Vencimentos Bases 
ficaram superiores ao Mínimo. 
O Governo poderia ter retirado 
a rubrica da VPNI, pois o seu 
“fato gerador”, ou seja, aquele 
que motivou a sua criação, 
não mais existia. Só que o 
Governo não o fez. Passados 
5 anos, decaiu o prazo para 
que o Governo pudesse rever 
seu ato e retirar a rubrica. O 
Instituto da Decadência é a 
Tese que dá sustentação as 
ações ajuizadas por nossa 
Assessoria Jurídica. Portanto, 
não cabe nenhuma atuação 
no campo administrativo ou 
político. Fazer essa afirmação é 
uma leviandade. É faltar com a 
verdade com os nossos filiados. 

a responsabilidade que temos 
na condução dos destinos da nossa 
entidade e nos destinos dos filiados 

que ela representa, nos faz trabalhar 
com a verdade, mesmo quando ela 
não nos é favorável.

Como vimos na Assembleia 
Estatutária iniciada no último 
dia 24 de novembro, a questão 
da desfiliação da CUT voltou à 
tona. com um discurso distorcido, 
falacioso e demagógico, a oposição 
“conclamou” a unidade do “campo 
cutista”, através de uma convenção 
que, há décadas, nenhum sindicato 
realiza. nem mesmo aqueles dirigidos 
pela articulação sindical, corrente 
majoritária da central. Mais 
demagógico ainda, quando 
feito exatamente por quem 
quando era Diretor e avaliava 
que se perpetuaria no aparelho 
sindical, defendeu a retirada da 
Convenção Cutista do nosso 
Estatuto na Reforma de 2006. 
Claro está que o discurso tem 
por objetivos interesseiros duas 
motivações: a busca de um 
caminho mais curto que o leve 
de volta à Direção ou, frustrada 
essa possibilidade, a unidade 
dos sindicatos Cutistas para 
financiarem a chapa da antiga 
direção contra a da situação, 
na próxima disputa eleitoral do 
SINTSEF/CE.

Independente do resultado 
da disputa eleitoral que se 
avizinha, não há possibilidade 
de Chapa Única no campo 
da CUT. E, isso não se deve a 
discordâncias ou a aceitação 
dos princípios estatutários que 
norteiam a atuação da Central. 
unidade se faz em torno de princípios, 
de projetos e de práticas políticas. e 
os nossos são radicalmente opostos 
aos da antiga direção. cabe aos 
filiados decidirem, soberanamente, 
qual o projeto que melhor atende as 
suas necessidades.

Por fim, não nos 
reivindicamos donos da 
verdade e temos a convicção 
de que não acertamos sempre. 
De que em algum momento 
cometemos e cometeremos 
falhas. Porém, acreditamos que o 
confronto entre as acusações que 
recaíram sobre nós e o seu resultado 
final darão, ao filiado, as condições 
de responder a pergunta que foi 
feita no início. Refletindo sobre 
os fatos é possível intuir com 
quem está a verdade e fazer 
um julgamento fundamentado 
e justo. É na realidade que se 
apreende a verdade dos fatos.

A Direção Colegiada

Contra a leviandade e a calúnia: trabalho e resultados
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Por dentro

Jurídico

RPVs pagas no ano de 2012
O Fórum Permanente em 

Defesa do Serviço Público, 
do qual o SINTSEF/CE faz 
parte, realizou no dia 29 de 
novembro, o Seminário Estado, 
Trabalho e Justiça Social: 
desafios e perspectivas para o 
servidor público.

O evento aconteceu 

na Assembleia Legislativa 
e discutiu "O Modelo de 
Estado e os Desafios para a 
Classe Trabalhadora", com 
palestra dos professores da 
UFC, Enéas de Araújo Arrais 
Neto e Agamenon Tavares 
e "Justiça social exige justiça 
fiscal", sendo os debatedores 

os americanos James Henry e 
John Christensen, integrantes 
do Tax Justice Network, que 
em tradução livre significa 
Rede para Justiça Fiscal 
Global e o pesquisador 
Jorge Gaggero, do Centro de 
Economía y Finanzas para el 
Desarrollo de la Argentina.



ÓRGÃO Nº de 
BeNeficiadOs. VaLOR 

aNTT 2 10.101,52 
Base aeRea de fORTaLeZa 80 221.113,17 
cefeT 24 167.345,11 
cOMaNdO da MaRiNHa 3 37.531,22 
cOMaNdO dO eXeRciTO 45 372.636,55 
POL. ROdOViaRia fedeRaL 5 13.742,60 
dNeR 4 8.268,94 
dNiT 24 96.481,75 
dNOcs 62 437.325,37 
dNPM 2 51.977,55 
fUNd. NaciONaL de saUde 274 1.244.291,74 
eX. TeRRiTORiO dO aMaPa 9 78.994,73 
iBaMa 5 12.874,80 
iBGe 2 2.402,34 
iNcRa 59 525.761,67 
iNss 7 67.145,88 
iNsTiTUTO fedeRaL dO ce 7  3.655,75 
MiNis. da aGRicULTURa 40 209.569,33 
MiNis. das cOMUNicacÕes 6 54.105,01 
MiNisTeRiO da faZeNda 181 402.568,17 
MiNis. dO PLaNeJaMeNTO 2 19.617,94 
MiNis. dOs TRaNsPORTes 137 1.071.236,64 
MiNisTeRiO da edUcaÇÃO 1 946,19 
MiNisTeRiO da JUsTiÇa 1 17.612,76 
MiNis. de MiNas e eNeRGia 1 28.437,10 
MiNis dO PLaNeJaMeNTO 8 179.568,74 
MiNisTeRiO da saÚde 440 945.316,47 
MTe 39 131.005,73 
UNiV. fedeRaL dO ceaRÁ 1 375,96 
TOTaL GeRaL: 1471 6.412.010,78

Breves

Fórum realiza seminário sobre Estado, Trabalho e Justiça Social

No dia 13 de novembro, 
aconteceu, em Fortaleza, 
reunião da mesa setorial de 
saúde do Ceará, espaço de 
negociação conquistado 
a partir de demandas dos 
trabalhadores e pressão do 
SINTSEF/CE, Condsef e outras 
entidades, desde 2010.

O encontro aprofundou 
discussões que já haviam sido 
levadas ao conhecimento dos 
gestores locais do Núcleo do 
Ministério da Saúde, dentre 
elas Mandato de Injunção 880, 
exames periódicos, envio de 
contracheques, identificação 
funcional, adicional de 
insalubridade, auxílio-

transporte,  acompanhamento 
de servidores cedidos etc.

A reunião foi bastante 
produtiva, sendo apontadas 
ideias de soluções para 
praticamente todos os pontos. 

O Ministério, no entanto, 
ainda não concretizou a 
resolução dos pontos.

Instituída no Ceará mesa setorial de saúde 

Extinção

Ameaçado DNOCS precisa reagir

Aliviados com o retorno da 
bolsa, em agosto deste ano, 
os servidores do DNOCS viram 
resurgir um novo desafio: lutar 
pela reestruturação do órgão. 

Vivenciando o 
sucateamento e a política 
de desmonte gradual que 
vem ocorrendo governo 
após governo no Brasil, o 
DNOCS há muito clama por 
fortalecimento.

No entanto, no último dia 
14 de novembro, a situação 
se agravou e o Departamento 
começou a correr risco de 
extinção. Nesta data foi 
publicada no Diário Oficial da 

União, a portaria 
603, que designa 
a Companhia de 
Desenvolvimento 
dos Vales do 
São Francisco 
e do Parnaíba 
(Codevasf) para 
exercer as funções 
de Operadora 

Federal no Sistema de Gestão 
do Projeto de Integração do 
Rio São Francisco com as Bacias 
Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional (SGIB).

A portaria mostra que o 
governo pouco entende do 
seu país. O DNOCS é hoje o 
único órgão que conhece o 
semiárido brasileiro de fato.  
O órgão, no entanto, está 
carente de pessoal e de novos 
investimentos, além de ser 
visto como um reduto de 
politicagem, problema gerado 
pelos próprios governos.

Na luta ao lado dos 
servidores, que acreditam na 

reação positiva do DNOCS, 
está o Deputado Eudes 
Xavier. No último dia 29 de 
novembro, Eudes realizou 
audiência pública em defesa 
do Departamento, na Câmara 
dos Deputados, em Brasília. 
Durante cerca de três horas, 
parlamentares, representantes 
de ministérios, de associações 
e servidores, debateram na a 
Portaria 156/12, que institui, 
no âmbito do Departamento, 
o Grupo de Monitoramento 
Estratégico (GME), suas ações e 
impactos para o Nordeste.

Ele pretende ainda 
este ano, conversar com o 
Ministério do Planejamento e 
da Integração Nacional, para 
tratar dos diversos assuntos 
relativos ao DNOCS. Outra ação 
encabeçada pelo Deputado 
é o lançamento da Frente 
Parlamentar em Defesa do 
DNOCS, previsto para o mês de 
março.

Destaques financeiros

Anistiados da Conab ganham retroativo na justiça
Sete trabalhadores da 

Conab no Ceará, receberam, 
do departamento jurídico do 
SINTSEF/CE, uma ótima notícia 
nos últimos dias. Demitidos no 
Governo Collor e readmitidos 

pela Lei de Anistia, estes 
trabalhadores brigavam na 
justiça pelo recebimento de 
valores retroativos que iam da 
data da Lei 8878, de outubro 
de 1994, até a readmissão dos 

mesmos (já que a Conab não 
os reintegrou imediatamente). 
O montante soma mais de um 
milhão e seiscentos mil reais, 
dividido para os sete de acordo 
com a situação de cada um.

A visão do TRT sobre a representatividade dos empregados da Conab 
O Tribunal Regional do 

Trabalho da 10ª Região acolheu 
parcialmente recurso ordinário 
interposto pela CONDSEF e 
pelos sindicatos a ela filiados 
sobre a representatividade dos 
empregados da Funasa.

Segundo o Tribunal tem 
direito de representar os 

trabalhadores da CONAB os 
sindicatos que no registro 
sindical e estatuto constam 
expressamente esta previsão, 
ou então, constava a previsão 
no estatuto antes do registro 
no Ministério do Trabalho.

O TRT não se manifestou 
quanto a três entidades, 

bem como a decisão foi 
contraditória, à medida que 
outros Sindicatos também 
cumprem os requisitos.

O estatuto do SINTSEF/
CE cumpre os requisitos, 
e nossa base continua 
nos reconhecendo como 
representantes legítimos.

Principais investimentos feitos 
em 2012

PRiNciPais iNVesTiMeNTOs fiNaNceiROs aTÉ NOVeMBRO 2012

DIVULGAÇÃO E IMPRENSA 30.823,00
REPASSES DELEGACIAS 538.450,00
ENCONTROS DE DELEGADOS DE BASE 132.834,40
ASSEMBLEIAS GERAL 153.527,98
MOBILIZAÇÃO CAMP.SALARIAL E GREVE 295.063,00
10º CONGRESSO 567.316,00
ASSEMBLEIA ESTATUTÁRIA 226.458,00
TOTAL 1.944.472,38

Relacionamos abaixo 
alguns dos investimentos 
mais relevantes que o 
SINTSEF/CE fez em 2012. 

A critério de retrospectiva 
financeira é importante 
ressaltar quais as principais 
demandas que a entidade 
teve neste ano, além das 
despesas correntes e diárias.

Ter um congresso, uma 
greve e uma assembleia 

estatutária em um mesmo 
ano foram características 
que diferenciaram 2012 em 
termos não apenas políticos.

Eventos de tamanha 
relevância mereceram 
atenção especial, tanto 
estrutural quanto 
logisticamente, o que 
significa disponibilizar todos 
os recursos possíveis para 
atendê-los.
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Funpresp. A mobilização teve efeito no que diz respeito 
aos parlamentares cearenses. A bancada do Ceará foi a que 
apresentou, proporcionalmente, mais votos contra o PL. 
Porém, nem todos os estados conseguiram esta mobilização. 
Na imagem anterior ato realizado no prédio do Ministério da 
Fazenda esclarecendo os servidores sobre o PL 1992/07.

Em março ocorreu uma reunião com responsáveis pela 
Gestão de Pessoas do Núcleo do Ministério da Saúde. Na 
ocasião, o SINTSEF/CE levou reivindicações que vinham 
sendo feitas desde 2010, quando o MS recebeu os servidores 
da Funasa, mas não se reestruturou para absorvê-los. Eram os 
primórdios do que se transformaria na Mesa Estadual Setorial 
de Saúde.

Foram retomados os cursos de Formação Política no 
interior do estado, para concluir a jornada iniciada em 2011. 
A região dos Três Climas teve quatro módulos em março e a 
região do Centro Sul no mês seguinte.

Em abril, chegou ao fim, após praticamente 10 
meses, a intervenção da Direção Nacional da CONAB 
na Superintendência Regional do Ceará. A intervenção 
representou muitos gastos aos cofres públicos e, ao final da 
mesma nada de concreto foi apresentado que a justificasse.

Também neste período os servidores do INCRA 
denunciam a tentativa de desmonte do governo em 
relação ao órgão. O corte de 70% dos recursos destinados 
às atividades do Instituto é um golpe difícil para uma país 
que precisa com urgência de Reforma Agrária, Agricultura 
Familiar, organização fundiária.

Os servidores do DNOCS seguiram realizando atos e 
manifestações diversas. Em abril, o golpe se materializou 
e grande parte do valor da bolsa foi suprimido dos 
contracheques. Naquele mês houve um dia de luto com a 
participação de servidores de todo o Ceará. Também ocorreu 
a celebração de uma missa pelos trabalhadores falecidos 
desde o anúncio da retirada da bolsa, alguns deles com 
possibilidade de terem sido vítimas, de certa forma, desta 
informação.

Ainda em abril, o SINTSEF/CE completou 23 anos. O 
momento era de convocação para luta. Não houve festas 
e atividades culturais como de costume. A comemoração 
foi simbólica e ocorreu com a exibição de um filme 
durante a reunião mensal de aposentados e pensionistas 
e um "parabéns" ao final do dia (foto acima). A entidade 
preparavasse para o que se anunciava e se concretizaria a 
partir de junho, no Brasil, e em julho no Ceará: greve geral 
dos servidores federais.

Retrospectiva 2012

A incessante luta dos servidores federais por um país melhor
2012

O ano de 2012 foi marcante para os servidores federais. A categoria vivenciou a maior greve dos últimos anos, com grande 
adesão dos trabalhadores e repercussão midiática nacional. Antes disso, muitas batalhas foram travadas em reuniões, assembleias, 
seminários, atos políticos, passeatas. Para o SINTSEF/CE também foi um ano de muito trabalho, dedicação e realizações. A 
entidade, que completou 23 anos em 2012, realizou seu 10º Congresso, iniciou uma Assembleia Estatutária e, através de seu 
departamento jurídicou, ganhou cerca de 6 milhões de reais para seus filiados. Muitos foram os momentos de luta. Confira!

Logo no início do ano os servidores do DNOCS reuniram-
se para começar a luta contra um dos maiores golpes 
que já sofreram, a retirada de uma gratificação, conhecida 
como Bolsa, que significava grande parte de seus salários. 
Em encontro no auditório do órgão, o sindicato assumiu o 
compromisso de encabeçar esta causa. Era o começo de um 
grande movimento em defesa daqueles servidores.

No dia 8 de fevereiro, os servidores organizaram o 
primeiro grande ato em defesa da bolsa. O encontro teve 
participação de servidores de todos os estados abrangidos 
pelo DNOCS e do interior do Ceará. O secretário geral 
da Condsef, Josemilton Costa compareceu em nome da 
Confederação.

Outras lutas se intensificaram, entre elas a que buscou 
defender a Previdência Pública, ou, em outras palavras, 
derrubar o PL 1992/07 que instituia a Fundação de 
Previdência Complementar do Servidor Público Federal 
(Funpresp). Várias entidades se uniram e foi criado o 
Fórum em Defesa da Previdência Pública. Além de 
seminários explanando a situação, o Fórum realizou atos, 
manifestações, campanha de rádio e até panfletagem nos 
aeroportos de Brasília e Fortaleza, pela não aprovação do 

Momentos em imagens

Ativos da RMF elegem delegados 
para estatutária da Condsef.

Mobilização no aeroporto de 
Brasília, em defesa da Previdência.

Em fevereiro comissão começa a 
organizar o 10º Congresso.

SINTSEF/CE leva seu apoio à 
greve da PM, em janeiro.

Aposentados elegem delegados 
para estatutária da Condsef.

Assembleia Geral em março
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Retrospectiva 2012

Em 25 de abril um grande ato reuniu os servidores de todas 
as esferas no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). O local foi 
escolhido simbolicamente em defesa da saúde pública, um 
dos serviços que mais padece no Brasil, mas o ato era genérico, 
por todos os órgãos e servidores, pelo todo do serviço público 
brasileiro.

Em 1º maio, o Funpresp é sancionado pela Presidente 
Dilma, após ter sido aprovado na Câmara em 29 de fevereiro, 
no Senado em 28 março. No dia 29 de maio, o Fórum em 
Defesa da Previdência Pública é lançado como Fórum 
Permanente em Defesa do Serviço Público. A partir dali a 
proposta era discutir de maneira mais ampla tudo que dissesse 
respeito ao serviço público e os trabalhadores.

No dia 17 de maio ocorreu um Dia Nacional de Luta em 
todo o país. Nestas ocasiões ocorrem atos, assembleias 
ou manifestações, em um único lugar ou em vários. Aqui 
no Ceará o movimento foi espalhado nos diversos órgãos. 
A Direção Colegiada do sindicato aproveitou o dia para 
conversar com os servidores nos órgãos e preparar a base para 
a greve que se avizinhava. Na imagem acima servidores da 
Advocacia Geral da União (AGU).

Logo no início de junho uma boa notícia foi levada aos 
servidores do DNOCS pelo assessor jurídico do SINTSEF/CE, 
Patrício Willian: liminar postulada para manter o pagamento 
da VPNI na forma e nos valores que vinham sendo pagos até 
fevereiro deste ano, havia sido deferida. Era a primeira vitória. A 
bolsa voltava para os servidores, ainda que com a possiblidade 
de ser retirada novamente, já que uma liminar não é uma 
decisão definitiva.

Junho foi um mês agitado. Uma grande marcha em Brasília 
reuniu mais de 15 mil pessoas, no dia 5. Na mesma semana 
uma plenária decidiu que os servidores da base da Condsef 
deveriam iniciar a grege no dia 18 daquele mês. A base da 

Fasubra e Assibge entraria a partir do dia 11 e os servidores 
da Fenajufe e também do Sinasefe, no dia 13. Naquele ponto, 
algumas Universidades e Institutos Federais de todo o país já 
estavam paralisados, numa greve que durou cerca de 4 meses.

No Ceará continuavam as eleições de delegados para o 10º 
Congresso do SINTSEF/CE, iniciadas ainda em abril. Três teses 
já tinham sido inscritas e a comissão organizadora acertava os 
detalhes do encontro de extrema relevância para a categoria.

Somente em julho a base do servidores federais no Ceará 
aderiu a greve. A assembleia que votou pela adesão aconteceu 
no dia 26 de junho e aprovou a greve para o dia 2 de junho.

No dia 11 daquele mês uma grande marcha percorreu 
as ruas do centro de Fortaleza. A mobilização pelo centro 
se repetiu no dia 31 de julho, em uma marcha que saiu da 
Avenida da Universidade e acabou na Praça do Ferreira, com 
adesão de grande número de trabalhadores e apoio dos 
estudantes.

Antes disso, no dia 25, os servidores do INCRA/MAPA 
organizaram grande ato na Praça do Ferreira, com a 
distribuição de mudas de árvores frutíferas e 500kg de 
alimentos oriundos da Agricultura Familiar. O INCRA foi um 
dos órgãos que permaneceu paralisado mesmo após o 
defecho da greve geral. As reivindicações específicas daqueles 
servidores dizem respeito, em síntese, ao desmonte que o 
governo impõe gradativamente ao Instituto, tirando dele, 
além de recursos, atribuições. A realidade do INCRA é apenas 
um exemplo. A política de desmonte vem ocorrendo ao longo 
dos anos no serviço público de uma forma geral, no entanto, 
órgãos como INCRA (MAPA), IBAMA, DNOCS, ligados, de certa 
forma a terra, ao meio ambiente, ao desenvolvimento agrário, 
temáticas essenciais para a preservação da espécie humana, 
tem vivenciado claramente este enfraquecimento.

Momentos em imagens

Audiência Pública sobre o 
DNOCS, em Brasília.

Dep Eudes Xavier informa sobre a 
volta da bolsa dos servidores

Ato público em Praça no centro 
de Fortaleza

Curso de Formação Política 
região dos Três Climas

Estatutária da CONDSEF, em 
Caldas Novas

Comemoração Junina
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Retrospectiva 2012

 Os servidores das Agências Reguladoras e DNPM pararam 
no Ceará no dia 16 de julho. Desde o início da paralisação 
fizeram manifestações praticamente todos os dias, algumas 
no Aeroporto Pinto Martins e no Porto do Mucuripe, 
ganhando bastante visibilidade.

Momentos em imagens

Esquete humorística leva 
irreverência a ato no MTE

Servidores do INCRA fecham 
avenida em frente ao órgão

Portões fechados no INCRA. Ato 
fecha, literalmente, o prédio.

Assembleia na Anatel

Atos quase diários foram 
realizados pelos servidores do 
DNPM e Agências Reguladoras

Em agosto nova passeata ocupou as ruas de Fortaleza, 
desta vez pela Aldeota. Os servidores fizeram um percurso do 
prédio da Funasa ao prédio do Ministério da Fazenda.

Até aquele momento estavam paralisados, no Ceará, 
os servidores do INCRA, UFC, IFCE, DNPM, Saúde Indígena, 
DNPM, Agências Reguladoras (Anvisa, ANP, ANTT, ANAC, 
ANATEL), Secretaria do Patrimônio da União (SPU), 
Administrativos da Advocacia Geral da União (AGU), Fiscais 
Agropecuários (MAPA), parte dos servidores da Funasa e 
pessoal de campo do Ministério da Saúde.

 Servidores do Ministério da Saúde ocuparam as 
escadarias e calçadas da sede do Núcleo, em Fortaleza, 
durante praticamente todos os dias da greve. Ao lado do 
Sinprece, o SINTSEF/CE esteve presente no movimento que 
se intensificou a cada dia. Em um dos atos, os servidores 
realizaram um julgamento simbólico dos acusados do 
"mensalão" e lavagem das escadas da entrada do Núcleo.

Ainda em julho houve manifestação dos servidores no 
Ministério do Trabalho e Emprego, em mais um dia de luta 
e paralisação. O ato contou com a presença de candidatos a 
prefeito de Fortaleza, que já se encontravam em Campanha.

Com cores e sabores os servidores do IPHAN-CE fizeram 
paralisações de 24h, sempre abusando da criatividade com 
cartazes pintados na hora e distribuição de tapiocas.

O Fórum em Defesa do Serviço Público acompanhou de 
perto a campanha de sucessão municipal em Fortaleza. No 
dia 15, realizou um debate com os candidatos. Infelizmente 
os que estavam a frente da disputa acovardaram-se em 
participar de um encontro promovido por servidores 
públicos. Mesmo assim o debate foi um sucesso.

Entre os dias 17 e 21 de agosto, servidores do Ministério 
da Saúde e diretores do SINTSEF/CE e Sinprece ocuparam 
o 9º andar do Núcleo do Ministério da Saúde em Fortaleza. 
O objetivo foi impedir que fosse realizado o processamento 
dos dias paralisados durante a greve que ainda estava em 
curso. A chefe do serviço de gestão de pessoas (SEGEP), foi 
pressionada a suspender a operação de desconto dos dias 
paralisada. Ainda assim os descontos foram efetuados.

Ao contrário do que diz o ditado, o mês de agosto trouxe 
muito gosto para os servidores do DNOCS. Nova vitória, desta 
vez em caráter permanente e fruto de muita mobilização dos 
servidores e articulação política das entidades.

Dia 22 foi aprovada na Câmara dos Deputados, a Medida 
Provisória (MP) 565/12, que, dentre outras coisas, garantia o 
retorno da bolsa, para os servidores do DNOCS. No dia 28 a 
Medida Provisória foi encaminhada ao Senado e aprovada 
por unanimidade. A sanção presidencial aconteceu em 
setembro. A partir de então a bolsa passava a ser garantida 
em Lei, sem ameaças.

Assembleia mantém greve do 
INCRA mesmo após retorno de 

parte dos demais setores
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Retrospectiva 2012
Momentos em imagens

Manifestação durante a greve, 
em Brasília

Visitas a base no interior. Na 
imagem, Cariri.

Assembleia em Itapipoca discutiu 
problemas na Delegacia

Conselho de Delegados

Reunião de aposentados e 
pensionistas, sempre um 

importante momento

Audiência sobre PDV em Brasília 
no dia 4 de dezembro.

No destaque mesa da palestra sobre “o processo histórico 
do desmonte do serviço público e o papel dos servidores”. 
Os debatedores entrelaçaram conhecimentos da economia, 
com o profº Marcelo Lettieri, da comunicação, com Vito 
Giannotti e da história, especialmente operária, com a profª 
Adelaide Gonçalves. O resultado dessa mistura foi um debate 
de resgate aprofundado sobre as diversas nuances do 
desmonte que o serviço público vem sofrendo há décadas.

Um acampamento, em Brasília, marcou as últimas 
semanas de greve. A paralisação encerrou-se no final de 
agosto, para a maior parte das categorias.

Na avaliação do movimento considerou-se o saldo 
positivo, ainda que o percentual de reajuste concedido pelo 
governo não tenha sido o ideal. O país parou. Foram mais 
de 30 setores em greve por praticamente dois meses, numa 
soma aproximada de 350 mil servidores, o que fez desta a 
maior greve dos últimos 15 anos. Talvez o principal ganho, 
no entanto, tenha sido a quebra da inércia, o fim do “não 
fazer nada”, a demonstração de que o servidor vai à luta.

A mobilização ganhou transmissão em horário nobre nas 
grandes redes de televisão e primeira página nos maiores 
jornais do país: o capitalismo teve que dobrar-se ao interesse 
social, obrigando-se a noticiar movimento de trabalhador.

Em termos práticos, além dos reajustes que giram 
em torno de 15% a 37% em relação a gratificação de 
desempenho (R$ 1000,00 para nível superior, R$ 930,00 
para nível intermediário e R$ 630,00 para nível auxiliar), 
escalonados em três anos (janeiro de cada ano a partir de 
2013), foram assinados termos assegurando a continuidade 
das negociações.

De setembro em diante a Direção Colegiada do SINTSEF/
CE empenhou-se em visitar locais de trabalho e regiões 
analisando tanto a greve quanto o Congresso da entidade.

No dia 20 de outubro um debate foi realizado com 
as Centrais Sindicais para discutir seu posicionamento 
em relação ao serviço público. Estiveram presentes 
representantes da Intersindical, CSP Conlutas, da CTB e da 
CUT. O debate foi uma programação da coordenação de 
Formação Política, apoiado e referendado pelo Conselho de 
Delegados de Base.

Em novembro, duas importantes assembleias mobilizaram 
o SINTSEF/CE. A primeira tratou de uma questão delicada 
na coordenação da Delegacia dos Três Climas, culminando 
com a renúncia do coordenador geral. Outra foi a Assembleia 
Estatutária, realizada no dia 24, com a presença de 888 
filiados credenciados (Leia mais no editorial e na pág 8).

No final do mês de novembro o Fórum Permanente em 
Defesa do Serviço Público, promoveu o Seminário “Estado, 
Trabalho e Justiça Social: Desafios e Perspectivas para o 
Servidor Público”. O encontro contou com a participação de 
grandes debatedores e foi mais um momento de reflexão 
sobre o serviço público no Brasil. Dois grandes painéis 
nortearam o debate: “O Modelo de Estado e os Desafios para 
a Classe Trabalhadora” e "Justiça Social exige Justiça Fiscal". 

Muitos feitos do dia-a-dia não estão colocados nesta 
retrospectiva. Não por serem menos importantes, pelo 
contrário, são as reuniões, os encontros, as demandas diárias, 
o cotidiano do SINTSEF/CE que fazem de fato o nosso 
sindicato. Mas não seria possível reportar tudo que esta 
grande entidade realiza em um ano.

Neste fim de 2012 o SINTSEF/CE quer agradecer a todos 
que o fazem forte. Filiados, funcionários, diretores, assessores, 
estagiários, entidades parceiras, enfim, todos que ao longo 
dessa jornada tem contribuído para que este sindicato seja 
cada vez mais representativo.

A Direção Colegiada deseja que em 2013 os trabalhadores 
federais possam seguir juntos na missão de lutar para 
transformar o nosso país, fazendo-o cada dia melhor.

Entre os dias 28 e 31 de agosto, o SINTSEF/CE reuniu 434 
delegados eleitos nos diversos lugares do Estado, para o 
seu 10º Congresso, evento rico em palestras e debates. No 
último dia, reunidos em plenária, os delegados elegeram 
as diretrizes do SINTSEF/CE para os próximos três anos e 
convocaram uma Assembleia Estatutária para o mês de 
novembro.

A condução e organização do encontro aconteceu 
de modo a privilegiar o debate de ideias e propostas 
enriquecendo a discussão política entre os delegados. Foi 
um grande momento de formação política.
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Aconteceu

Suspensa antes do término assembleia prosseguirá em 2013
Com a participação de 

888 filiados, foi iniciada 
no dia 24 de novembro, a 
Assembleia Estatutária do 
SINTSEF/CE. Uma proposta 
colocada para a plenária no 
início do encontro mudou o 
horário que seria destinado 
para a discussão, não sendo 
possível ver todo o estatuto 
naquele dia. Ficou decidido 
que o prosseguimento se 
dará após as eleições da 
Direção Colegiada, em 2013. 
Lembrando que só podem 
participar os filiados que já se 
credenciaram neste primeiro 
momento.

o que foi visto

Até o momento em que 
foi finalizada, a Estatutária 
discutiu os capítulos I, II, III, IV 
e V, este até o artigo 15.

Tendo em vista que ao 
todo o atual Estatuto tem 
8 capítulos e 69 artigos, a 
Direção Colegiada avalia que 
o momento poderia ter sido 
melhor aproveitado, como 
já foi abordado no editorial 
deste jornal. Cada filiado 
presente é responsável pelo 
desenvolvimento do todo.

acompanhantes

Além dos 888 filiados 
credenciados, foi verificado 
um elevado número de 
acompanhantes.

A presença de tantos 
acompanhantes desorganiza 
o encontro, estruturado para 
comportar menos gente. 
Além disso, desconcentra os 
participantes, interferindo na 
boa dinâmica da assembleia.

Sabe-se que alguns 
filiados precisam de 
acompanhantes, seja por 
questões de idade ou saúde. 
No entanto, um momento 
como este é de interesse 
exclusivo dos filiados.

Já existe deliberação do 
Conselho de Delegados 
de Base sobre o assunto 
e a orientação é que os 
filiados avaliem qual a 
real necessidade de levar 
um acompanhante em 
momentos como este.

O sindicato é feito por 
todos. As instancias de 
discussão são de extrema 
importância para o bom 
desenvolvimento da 
entidade e devem ser 
levadas a sério.

Estatutária

As modificações realizadas neste primeiro 
momento foram:
capítulo i - da constituição, denominação e sede

Foi modificado o texto do primeiro artigo, 
sendo incluído um parágrafo no mesmo. A 
alteração garantiu, de maneira mais clara, a 
filiação de PDVistas e servidores demitidos.
capítulo ii - dos princípios, objetivos e prerrogativas

A principal discussão deste capítulo 
disse respeito a excluir do estatuto a 
expressão: “Manter a filiação à Central Única 
dos Trabalhadores (CUT)”. Em nenhum 
momento, a proposta apresentada sugeriu 
desfiliação da CUT. A sugestão era que não 
fosse uma determinação estatutária, isto é, 
não precisava estar expressa no estatuto. No 
entanto na ocasião, foi realizada uma defesa 
desvirtuada da manutenção da filiação do 
SINTSEF/CE à CUT. Não estava em questão 
a filiação ou a desfiliação, apenas a retirada 
desta referência do estatuto que é a carta 
magna da entidade. O próprio estatuto da 
CUT não fala, por exemplo, de sua filiação a 
Confederação Internacional das Organizações 
Sindicais Livres (CIOSL), assim como o estatuto 
de muitas outras entidades. O estatuto do 
SINTSEF/CE inclusive, não faz referência a 
filiação a Condsef, mesmo assim, como é 
conhecimento de todos a nossa entidade é 
filiada a Confederação. No estatuto anterior, 
de 2006, a frase não existia, o que também não 
representou desfiliação. No entanto, a partir da 
defesa equivocada, foi aprovado que o termo 
permanecesse no estatuto do SINTSEF/CE.

capítulo iii – dos filiados, da admissão, direitos e 
deveres

A principal alteração deste capítulo diz 
respeito a exclusão da contribuição de 5% sob 
os ganhos de causas judiciais. Em um passado 
recente este foi um tema polêmico defendido 
pela atual na direção. Na época da última 
assembleia estatutária, em março de 2010, o 
grupo identificado com os componentes da 
gestão anterior do SINTSEF/CE foi contra a 
retirada dos 5%. Na época a proposta não foi 
aceita. Mais uma vez a sugestão de retirada 
dos 5% foi colocada pelo grupo da direção 
atual. Agora a proposta foi aceita.
capítulo iv - das penalidades

Foi aprovado neste capítulo a inclusão 
de um parágrafo determinando exclusão 
definitiva do filiado que praticar roubo, 
malversação ou uso indevido do patrimônio 
da entidade. 
capítulo v - da estrutura e da direção do sindicato

A análise deste capítulo foi apenas iniciada. 
O destaque para o que já foi contemplado 
foi a proposta feita pela direção atual da 
entidade de incluir a Assembleia Estatutária 
na programação do Congresso, a exemplo 
do que já ocorre com outras entidades. O 
objetivo desta proposta seria otimizar tempo e 
despesas da entidade. No entanto, a proposta 
não foi aprovada.

todas essas modificações só terão validade após o 
estatuto ser completamente revisado.

alterações

Opinião

Estamos assistindo a uma 
verdadeira crise provocada 
pelo sistema capitalista em seu 
estágio máximo de exploração da 
humanidade.

No Brasil esta crise se 
aprofundou, tendo em vista que a 
economia estagnou nos primeiros 
meses e a resposta do governo 
é um plano de austeridade fiscal 
e arrocho salarial. Mantém-se a 
velha política das privatizações e 
retiradas de direitos. Assiste-se a 
cooptação de lideranças sindicais 
combativas que abandonaram 
as lutas históricas, segundo os 
interesses do proletariado, e a 
destruição das organizações dos 
trabalhadores.

Diante desta situação 
avançaram as greves pela Europa e 
no Brasil viveu-se uma das maiores 
greves unificada do funcionalismo 
público federal dos últimos anos. 
Além do funcionalismo, diversas 
outras categorias paralisaram 
suas atividades, como bancários e 
petroleiros.

O governo Dilma (PT) mesmo 
com a dimensão da greve 
nacional dos servidores públicos 
federais iniciada em junho de 
2012, concedeu apenas 15,8 % 
de aumento, escalonado em três 

anos. Este percentual, além 
de não repor a inflação de 

seu governo, não reconhece as 
perdas salariais do seu antecessor, 
Lula, que chegaram a 47% (IBGE/
IPCA). O referido aumento poderá 
amordaçar uma parcela dos 
trabalhadores do serviço público 
nos próximos períodos e, mesmo 
tendo sido acordado entre as 
entidades representativas dos 
trabalhadores não dá nenhuma 
garantia de negociação do restante 
da pauta de reivindicações das 
categorias de servidores públicos.

 No início da campanha salarial 
de 2012, a principal palavra de 
ordem era “negocia Dilma”! Isso 
porque o governo não sinalizava 
conceder qualquer reajuste, 
alegando que a crise mundial 
exigia “austeridade.” Mesmo 
com todos os ataques contra as 
paralisações, os servidores públicos 
forçaram o governo a apresentar 
proposta e a imprensa teve que 
divulgar a greve.  

A greve mostrou ainda um 
governo sem habilidade de 
negociação, que se recusa a 
dialogar diretamente com as 
entidades dos servidores, rejeita 
implantar uma política salarial 
para o funcionalismo, determina 
corte de ponto, institui decreto 
ordenando a  contratação de 
servidores para substituir grevistas 
durante o período  de paralisações.

Diante  dessa onda de 
indignação, servidores ativos, 
aposentados e pensionistas 
precisam construir alternativas 
de lutas com outros setores 
sociais para dar resposta a toda 
ofensiva neoliberal contra a classe 
trabalhadora, especialmente no 
tocante a retiradas de direitos e 
conquistas, já iniciada no governo 
Collor, aprofundada no governo 
Fernando Henrique Cardoso e 
mantida pelos governos Lula e 
Dilma.

É importante que se 
compreenda que para o 
crescimento solidário do Brasil é 
necessário investir nos serviços 
públicos, para atender melhor 
a população e cumprir o seu 
verdadeiro papel. 

A greve foi vitoriosa, ainda que 
os percentuais alcançados não 
tenham sido os desejados. Houve 
dificuldades de mobilização de 
alguns órgãos, porém a paralisação 
forçou a abertura de negociações, 
apontando caminhos para a 
continuidade da luta. 

Viva a Luta ! Viva o Socialismo! 
Rufino Antonio Linhares 

Coordenador de Formação política 
Sindical do SINTSEF/CE e Servidor 

do Min. da Fazenda/CE 

Um olhar sobre a nossa luta após a greve

O SINTSEF/CE está 
intermediando o diálogo 
entre os fiscais ambientais do 
IBAMA/CE e a gestão local do 
órgão.

Em outubro, os 
trabalhadores, em reunião 
com o sindicato, destacaram 
alguns problemas referentes a 
falta de condições de trabalho. 
Entre as principais questões 
os servidores destacaram que 
a sala de trabalho é pequena 
para comportar um número 
significativo de fiscais quando 
estão em atividades internas. 
O pouco espaço dificulta a 
concentração para produção 
de relatórios e organização 
de suas atividades de 
campo. No mesmo sentido 
os servidores reclamam de 
poucos computadores em 
relação ao número de fiscais 
e da insuficiência de armários 
para acomodar o material de 
trabalho.

Há ainda questões 
referentes a precariedade 
das instalações elétricas 
da sala e do aparelho de ar 

condicionado que emite altos 
ruídos, o que poderá ocasionar 
problemas de saúde.

Em reunião com o 
superintendente do IBAMA/
SUPES/CE,  José Wilson 
Uchoa do Carmo, o sindicato 
repassou as demandas e foi 
informado que há alguns 
projetos para melhorar a 
situação, embora a longo 
prazo, como por exemplo, 
a construção de um anexo 
para acomodar os servidores. 
A superintendência não 
apresentou nenhum paliativo.

No início deste ano o 
SINTSEF/CE conseguiu ganhar, 
administrativamente, o 
adicional de insalubridade para 
os servidores que trabalham 
no Centro de Triagem de 
Animais Silvestres do Ibama.
Há bastante tempo os 
profissionais lutavam por este 
adicional, visto as condições 
a que ficam submetidos na 
Triagem.  Através de um 
documento enviado pelo 
sindicato, o Ibama reconheceu 
o direito dos servidores.

Fiscais reclamam da falta de 
condições de trabalho

IBAMA/CE
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