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Agenda:
No dia 4 de novembro acontecerá Encontro 
Estadual de Aposentados e Pensionista.
Em outubro não haverá reunião do setor. 
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No último mês de setembro, a Delegacia Sindical de Base do Cariri 
realizou curso de comunicação com seus fi liados e entidades convidadas. 
O palestrante foi o renomada Vito Giannotti, referência quando o assunto é 
comunicação sindical.

Os fi liados da Região Norte e do Sertão Central também receberam 
grandes oradores nos meses de setembro e outro. Nestes locais a pauta foi 
formação política e os professores do IMO/UFC e da própria coordenação 
de formação do sindicato é que conduziram as discussões. (Pág 8)

(Págs 2 e 6)

Para pensar: Casa Grande e 
Senzala e Refl etir nunca é demais

Assembleia geral apresenta 
balanço 2010 e relatório de 
auditoria 2005-2009

Em assembleia geral ocorrida no último dia 17 de setembro, a gestão 
RENOVAÇÃO, INDEPENDÊNCIA E LUTA, que está a frente da direção 
colegiada do SINTSEF/CE desde março de 2010, apresentou o balanço 
fi nanceiro da entidade, relativo ao ano de 2010 e o relatório da auditoria 
realizada nas contas do sindicato - período 2005-2009, deliberada em 
reunião do Conselho de Delegados Sindicais de Base de junho de 2010. 
(Págs 4 e 5)

Cursos de Comunicação Sindical 
e Formação Política ampliam 
debates

Corrida: conheça a história do 
Ultramaratonista Djacir Braga

De sedentário a ultramaratonista 
o corredor Djacir Braga, fi liado 
do SINTSEF/CE, mostra que a 
superação só depende de cada um. 
Seu exemplo pode ser aplicado em 
diversos aspectos de nossas vidas, 
mas principalmente motivando 
para a prática de atividades físicas 
(Pág 5)  Ultramaratona do Rio de Janeiro

 Vito Giannotti em curso de comunicação sindical no Cariri 

 O coordenador Rufi no Linhares apresentando módulo  de Formação, em Quixadá

Eventos diversos mobilizam o 
sindicato. Fique atento!

Agora no mês de outubro e em novembro, o SINTSEF/CE realizará 
alguns eventos importantes de discussão e de comemoração com sua 
base. O primeiro é na sexta-feira dia 21 de outubro com o lançamento do 
livro "A questão agrária no Brasil" e debate com o autor João Pedro Stédile.

Na quinta dia 27, às 15h, haverá uma discussão sobre "O papel das 
centrais sindicais na atualidade". E a noite uma comemoração pelo Dia 
do Servidor Público. É importante enfatizar que não haverá reunião de 
aposentados e pensionistas em outubro, mas, logo no início de novembro, 
no dia 4, será realizado o Encontro Estadual de Aposentados e Pensionistas. 
Também em novembro está agendado, nos dias 10 e 11, um seminário 
sobre o DNOCS e nos dias 24 e 25 encontro que discutirá assédio moral 
e a situação de servidores intoxicados. Em breve divulgaremos em nosso 
site e no boletim "A voz do SINTSEF", mais detalhes sobre cada momento. 
Acompanhe e participe!



Expediente:

Fala aí

Segundo matéria 
veiculada no jornal 
O Povo do dia 1º de 
outubro, “até 2015, 252 
mil funcionários públicos 
doPoder Executivo Federal 
vão conquistar o direito 
à aposentadoria. Mas a 
vacância não signifi ca 
que o mesmo número 
de postos de trabalhos 
será aberto para os 
interessados em ingressar 
no serviço público. Isso 
porque muitas dessas 
vagas serão extintas. Além 
disso, alguns servidores 
que estão em condição 
de se aposentar optam 
por continuar na ativa 
para não sofrer redução 
salarial. O levantamento 
foi feito pelo Ministério 
do Planejamento e obtido 
pela Agência Brasil”.

A própria secretária 
de Gestão doMinistério 
do Planejamento, Ana 
Lúcia Amorim, afi rma 
que a opção por não se 
aposentar é uma tendência 
no funcionalismo público. 
Isso porque, ao se 
aposentar, o trabalhador 
público perde renda, já 
que a gratifi cação por 
desempenho é reduzida 
em 50%. Na prática, isso 
mostra a decadência a 
qual foi submetido o 
servidor público federal 
após a aprovação da 
Reforma da Previdência. 
A ingratidão manifestada 
para quem passou a vida 
inteira dedicada ao serviço 
público.

Segundo a mesma 
matéria, a folha de 
pagamento do Executivo 
tem hoje 566 mil 
servidores ativos. Desses, 
80 mil são funcionários 
que poderiam estar 
aposentados. Além de não 
bancar uma aposentadoria 

digna, o governo criou um 
abono-permanência que 
representa 11% a mais na 
remuneração para quem 
continuar trabalhando. 
É uma nova versão de 
escravidão, retirando do 
conceito de aposentadoria 
máximas como o descanso, 
o lazer e a convivência 
mais próxima à família. 

Em resumo, o 
pagamento da gratifi cação 
extra pela continuidade 
na ativa faz com que o 
servidor trabalhe mais e 
que o governo federal 
deixe de fazer concursos 
públicos para renovar e 
reforçar o quadro, sem que 
isso represente qualquer 
economia, já que, só 
em 2010, o pagamento 
do abono-permanência 
e da integralidade da 
gratifi cação custou R$725 
milhões ao contribuinte. 
As palavras da secretária 
de Gestão confi rmam 
esta posição do governo, 
quando ressalta que 
não existe relação direta 
entre aposentadoria e 
abertura de vagas no 
serviço público. Muitas 
vagas são extintas com a 
aposentadoria do servidor. 
“O fato de ter 80 mil 
pessoas que poderiam 
estar aposentadas não 
quer dizer que eu poderia 
ter 80 mil nomeações para 
substituir essas pessoas”, 
afi rmou.

Aposentar-se com 
dignidade é um direito que 
não pode ser abandonado. 
É uma luta que nós, que 
estamos na ativa,temos 
que encampar agora, 
de modo a alterar esta 
realidade quando chegar 
a hora do nosso merecido 
descanso. 

A Direção Colegiada

Trabalhar para sempre?
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A COORDENAÇÃO DE FINANÇAS
Antônio Alfredo Moreira da Silva

José Valmir Braga 
COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO 

POLÍTICA E SINDICAL
Ana Maria de Fátima Afonso Braga
Onidracir Ribamar Soares do Rosário

Rufi no Antonio Linhares

COORDENAÇÃO SÓCIO-CULTURAL
Francisco Hélio Sampaio Furtado

Lucivaldo Farias Maciel
Maria José Colaço Rocha

COORDENAÇÃO DE APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS

Enoque Assis de Lima
Reginaldo César Queiroz do Ó

Antonio Barros Rodrigues

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO
Francisco Adriano Duarte Fernandes

José Artur Camurça Torres
Vera Lúcia Cândido de Oliveira
COORDENAÇÃO DE SAÚDE DO 

TRABALHADOR
Maria Lúcia Pereira da Silva

Rosângela Vasconcelos de Azevedo

COORDENAÇÃO JURÍDICA
Edmundo Coutinho de Andrade
José Ribamar dos Santos Lima

Manuel de Paula Barros Jr.
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Elias Gomes de Andrade
Francisco Gonçalves Vieira

José Amorim Neto

COORDENAÇÃO GERAL
Carlos Alberto Nascimento Nogueira
Luciano de Andrade Filgueiras Filho
COORDENAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO E 

SINDICALIZAÇÃO
José Cleiton Ferreira da Silva,
José Nogueira Gomes Neto
Jucilene Viana de Sousa

Editorial

Casa Grande e Senzala 
Opinião

 O governo está veiculando 
anúncio publicitário tentando 
colocar o grande público 
contra os professores, 
alegando a “boa vontade do 
governador” em dialogar com 
os docentes. Quanto custa 
um minuto no horário nobre 
da TV Globo? Quanto ganha a 
moça, paga pelo Estado, para 
enganar milhares de pais e 
mães afl itos com os fi lhos fora 
da escola há mais de 60 dias? 
Certamente essa peça de 
publicidade custa bem mais 
do que o salário de dezenas 
de professores de 40 horas 
semanais, que lutam para que 
seja cumprida a Lei do Piso 
incidindo sobre a carreira do 
magistério. 

Em nenhum dos supostos 
diálogos com o governo, seis 
ao todo, foi assegurado que 
seria cumprida integralmente 
a referida lei. Tudo conversa 
fi ada, jogo de cena para 
enganar os incautos. Todos os 
argumentos do governador e 
de seu chefe de gabinete para 
negar o que está garantido 
em Lei Federal estão limitados 
ao orçamento do Estado.

Mas o que são os 
orçamentos públicos se 
não peças políticas de 
acomodações de interesses, 
tendo como peça chave 
os lobistas, sujeitos 
ocultos, cuja importância 
cresce exponencialmente 

nos anos eleitorais? Em 
2012, teremos eleições 
municipais.  Os mimos 
prometidos aos prefeitos 
para garantirem a tal base 
aliada não estão explícitos 
nas rubricas dos orçamentos, 
mas embutidos nas notas 
fi scais superfaturadas cuja 
fi scalização está entregue a 
uma corte de contas mais do 
que suspeita. 

As denúncias com fartos 
indícios de irregularidades - 
vide banheiros fantasmas e 
empréstimos consignados 
- passam ao largo de um 
legislativo mais empenhado 
em esconder as falcatruas do 
que em apurar as denúncias 
de desvios do dinheiro 
público, em troca de robustos 
cargos de confi ança.

Abrir o orçamento da 
Educação para que dele 
sejam tirados recursos para 
pagar o que os professores 
têm de direito é outra falácia. 
As leis orçamentárias são 
elaboradas no ano anterior 
ao exercício de sua execução, 
portanto não havia previsão 
para a referida despesa, 
principalmente se levar em 
conta que o governador 
entrou no STF para não 
cumprir a Lei do Piso. Assim, 
atribuir aos professores 
o papel de identifi car os 
recursos para cumprir uma 
obrigação que é do Estado é 

zombar da inteligência alheia 
e apostar na ingenuidade da 
platéia.

A lei que exclui mais 
de 99% dos professores 
da Lei do Piso é tão imoral 
que os deputados  tiveram 
que votá-la  numa sessão 
secreta, pelo menos para as 
centenas de professores que 
lá se encontravam. Até os 
televisores dos corredores 
daquela casa foram 
desligados para que as vítimas 
não gravassem o rosto de 
seus algozes. Os educadores 
foram reprimidos pela tropa 
de choque, que usou spray 
de pimenta, com sangue e 
puxamento de cabelos. Cena 
dantesca. Uma metáfora da 
Casa Grande e Senzala, na 
qual os coronéis decidem a 
vida de escravos e agregados 
e os capitães do mato, agora 
fardados e engalanados, 
amedrontam, espancam e 
sangram. Tal qual os escravos 
rebeldes, cabe aos professores 
transformar as salas de aula 
em quilombos de resistência 
aos desmandos, à arrogância 
e à violência dos atuais donos 
do poder. 

Ana Maria Afonso Braga
Professora de História da 

Escola de Ensino Médio Adauto 
Bezerra - Servidora do DNOCS 
- Coordenadora de Formação 

Política do SINTSEF/CE

O Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço 
Público Federal no Estado 
do Ceará ‒ SINTSEF/CE 
torna público o seu repúdio 
ao batalhão de choque da 
Polícia Militar do Ceará, sob 
o comando do governador 
Cid Gomes (PSB), pelas 
atrocidades cometidas no 
último dia 29 de setembro 
de 2011, nas dependências 

da Assembleia Legislativa do 
Ceará.

Além de feridos em suas 
almas ‒ diante do permanente 
descaso com sua importância 
social ‒ alguns professores 
tiveram lesões em seus 
corpos, sinal da mais absurda 
violência e despreparo dos 
governantes deste Estado.

O SINTSEF/CE solidariza-
se com todos os educadores 

do Ceará. Apóia a luta pelo 
piso salarial da categoria 
e a greve dos professores 
do estado, entendendo 
que os trabalhadores em 
educação paralisaram suas 
atividades por não terem 
outra saída para manifestar 
seu descontentamento e lutar 
em prol de uma educação 
pública, gratuita e de 
qualidade.

SINTSEF/CE repudia violência contra 
professores do Ceará
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Sobral - No início do 
mês houve reunião em 
Sobral com os fi liados 
da Região Norte e a 
coordenação da delegacia. 
Uma grande comitiva de 
diretores compareceu ao 
encontro, que contou com 
a participação de cerca 
de 130 fi liados e também 
tratou de questões da 
delegacia. Foram eles: 
Luciano Filgueiras, Vera 
Cândido, José Amorim, 
Francisco Gonçalves, 
Elias Andrade, Onidracir 
do Rosário, Valmir Braga 
e o conselheiro fi scal 
Claudionor da Costa (Pará), 
além do diretor da Condsef 
Luis Carlos Macêdo.

Aracati - Dia 3  de 
setembro, os diretores 
Jucilene de Sousa, Enoque 
Lima e Luciano Filgueiras 
estiveram em Aracati. 

Além da pauta geral, a 
base daquela região, em 
particular do município 
de Aracati, tratou temas 
específi cos aos servidores 
do Ministério da Saúde/
Funasa cedidos à 7ª Cres.

Jaibaras, Varjota, 
Camocim, Acaraú, 
Itarema, Granja - Estes 
municípios foram 
visitados  pelos diretores 
Onidracir do Rosário e Elias 
Andrade, acompanhados 
do conselheiro fi scal 
Claudionor Costa (Pará), 
entre os dias 13 e 15 
de setembro. Nestes 
locais, a discussão foi 
sobre a retirada da 
VPNI - Irredutibilidade 
Remuneratória dos 
servidores do DNOCS (veja 
matéria no último jornal 
ou vídeo em nosso site). 
Sobre o mesmo tema 

tratou a visita a Pentecoste 
no dia 15, quando os 
referidos diretores foram 
acompanhados pelo 
coordenador geral Luciano 
Filgueiras e pela secretária 
jurídica Joyce Torres. Em 
vídeo no site do SINTSEF 
(www.sintsefceara.org.
br) Joyce esclarece os 
servidores do DNOCS sobre 
os processos referentes à 
retirada da VPNI, assista.

Paralisia Facial ‒ Na 
ocasião da reunião em 
Pentecoste, o SINTSEF/CE 

foi informado de um fato 
extremamente lamentável. 
Um dos fi liados presentes 
fi cou tão consternado 
quando recebeu a notícia 
do desconto que teve 
uma paralisia facial, um 
dano provavelmente 
irreversível. Estes fi liados 
de Pentecoste, em sua 
maioria, são pessoas já 
idosas, que gastam grande 
parte dos seus salários 
com medicamentos e 
que tentam viver o seu 
descanso com dignidade. 

Ao ter suprimida parte dos 
seus salários estas pessoas 
veem sua situação ser mais 
agravada.

Embora seja difícil para 
alguns compreender a 
gravidade disso fi ca fácil 
quando tentamos trazer 
para a nossa realidade: 
imagine, de repente, ter o 
seu salário diminuído sem 
nenhum motivo aparente 
ou mesmo sem nenhuma 
falta sua ou ato que levasse 
a este desconto. Seria difícil 
para qualquer um. 

Neste mês de setembro, 
os PDVistas Benjamim 
Bezerra e Elineide 
Farrapeira conseguiram 
um importante feito para 
o movimento PDVista. Os 

companheiros conseguiram 
falar com a Ministra do 
Planejamento Mírian 
Belchior, em Brasília. O 
encontro foi rápido, durante 
uma Audiência Pública 

que tratava do orçamento 
e do Plano Plurianual. No 
entanto, o contato foi 
bastante importante.

Esta foi a primeira 
vez que os PDVistas 
conseguiram falar 
pessoalmente com a 
Ministra e ressaltaram a 
importância de marcar 
uma reunião para 
explicar melhor a luta 
que vivenciam. A Ministra 
mostrou-se sensível ao 
apelo e disse que iria 
agendar um momento com 
a Condsef.

Além do encontro 
com Mírian Belchior os 
PDVistas conversaram com 
parlamentares dos mais 
diversos partidos. 

É importante ressaltar 
que a luta PDVista é uma 
causa apartidária e precisa 
da força de todos aqueles 
que compreenderem as 
angústias pelas quais as 
pessoas que aderiram ao 
PDV passam ou passaram. 

Dentre os parlamentares 
com quem falaram estão: 
Senador José Pimentel (PT-
CE), Dep. Jean Wyllys (PSOL-
RJ), Deputado Tiririca (PR-
SP), Dep. Lourival Mendes 
(PT do B ‒ MA), Dep. Antony 
Garotinho (PR-RJ) vice-líder 
da bancada evangélica, 
Dep. Sebastião Bala Rocha 
(PDT ‒ AP), Dep. ACM Neto 
(DEM-BA), Dep. Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), Chico Lopes 
(PCdoB-CE) e André Vargas 

(PT-PR). A este os PDVistas 
lembraram que na última 
visita que fi zeram a Brasília, 
o deputado comprometeu-
se a agendar uma reunião 
entre a Ministra e a Condsef, 
o que ainda não aconteceu.

Os PDVistas reuniram-se 
também com os diretores 
da CONDSEF, em especial 
o coordenador geral 
Josemilton Costa e os 
diretores Luis Carlos Macêdo 
e Jussara Griff o para ampliar 
o debate sobre o tema, 
traçar diretrizes, organizar a 
luta.

Acreditamos na força 
da união, juntos seremos 
capazes de conquistar essa 
vitória! 

Movimento

Visitas agora trazem novas discussões
Base

Com prazo de negociação terminado em 31 de agosto, a Campanha Salarial dos Servidores Federais de 2011 foi fi nalizada. Daquele momento em 
diante, as discussões com a base são para esclarecer sobre os acordos fi rmados e encaminhar a luta através de outras diretrizes.

No mês de setembro, portanto, o SINTSEF/CE concentrou a pauta de suas visitas à base, nos informes referentes a este novo momento. Temas 
jurídicos e questões específi cas de cada órgão também fi zeram parte dos debates.

Mobilização e contatos em Brasília reforçam a luta
PDVistas

 Encontro em Sobral reuniu 130 fi liados

 Reunião em Pentecoste dá informes jurídicos

 PDVistas conseguem contato com a Ministra do Planejamento

 Filiados de Jaibaras recebem a direção do Sindicato

03Jornal do SINTSEF - Ano XXII - Edição 250 - Setembro/Outubro 2011 www.sintsefceara.org.br



Por dentro

No último dia 
17 de setembro, a 
gestão RENOVAÇÃO, 
INDEPENDÊNCIA E LUTA, 
que está a frente da direção 
colegiada do SINTSEF/
CE desde março de 2010, 
realizou Assembleia Geral 
de prestação de contas com 
seus fi liados.

Na ocasião dois 
temas específi cos foram 
apresentados e discutidos.

O primeiro tratou do 

relatório da auditoria 
fi nanceira referente ao 
período janeiro 2005 ‒ 
dezembro 2009, realizada 
em cumprimento a 
deliberação do Conselho de 
Delegados Sindicais de Base 
do mês de junho de 2010. 
A auditoria teve o objetivo 
de dar transparência às 
contas (que não teve os 
balanços de 2008 e 2009 
apresentados e anterior 
a estes anos, passou por 

várias apresentações às 
pressas) e otimizar/organizar 
os gastos da entidade. O 
relatório foi apresentado 
pelo coordenador jurídico 
Rutenes Fernandes. O 
relatório está disponível 
para consulta na sede do 
SINTSEF/CE.

O segundo tema foi 
o Balanço Financeiro 
e Patrimonial de 2010. 
Usando como parâmetro 
os Balanços de 2008 e 

2009, a Coordenadora 
de Comunicação Vera 
Cândido expôs de forma 
detalhada os grupos e 
subgrupos do Plano de 
Contas do SINTSEF/CE, 
no tocante a Receitas e 
Despesas. Cumprindo 
compromisso de campanha, 
de administrar os recursos 
da categoria de forma 
transparente, a direção 
colegiada apresenta para 
os demais fi liados um 

demonstrativo sintético do 
Balanço Financeiro do seu 
primeiro ano de gestão. 
Como cada Delegacia 
Sindical tem suas despesas 
individualizadas dentro do 
Plano de Contas, se torna 
inviável a demonstração 
analítica.

Confi ra os números, 
na forma de tabelas e 
gráfi cos, para uma maior 
compreensão do balanço 
2010.

RECEITAS 2008 2009 2010

MENSALIDADES 2.686.640,72 3.178.773,20 3.513.956,91

DIVERSAS 454,64 325,00 1.060,00

EVENTUAIS 28.884,09 15.652,27 24.671,97

PRECATÓRIOS 685.446,49 441.053,10 57.678,27

TOTAL 3.401.425,94 3.635.803,57 3.597.367,15

DESPESAS 2008 2009 2010
PESSOAL 334.040,79 349.017,00 416.154,27

MAT. CONSUMO 298.952,72 382.079,02 281.175,75

SERV.TERCEIROS 371.830,46 496.396,93 333.579,43
VIAGENS /TRANSP/ 

ESTADIA 481.556,03 702.025,80 522.609,28

IMPRENSA/DIVULG 76.905,09 127.182,47 129.320,32
CONTR / DOAÇÕES/ 

REPASSES 509.749,30 504.779,44 633.345,17

LOCAÇÃO 17.363,50 74.400,00 67.594,00

FINANCEIRAS 22.187,45 32.773,73 14.539,71

DIVERSAS 42.503,59 38.879,27 29.010,87

ASSESSORIAS 465.281,93 428.949,78 530.997,61

DIRETORES LIBERADOS 60.510,17 - 17.763,32

TOTAL 1.486.380,00 1.929.518,75 1.553.518,73

Assembleia geral apresenta balanço 2010 e relatório de auditoria 
2005-2009

Prestação de contas

É preciso esclarecer que a 
Tabela de Receitas representa 
as Receitas Totais do Sindicato, 
visto que as Delegacias Sindicais 
não têm arrecadação própria. 
A estas, são repassados 50% 
da arrecadação dos fi liados da 
respectiva região. Já a Tabela 
de Despesas representa apenas 
as despesas da Sede, visto 
que, conforme já foi dito, as 
despesas das Delegacias são 
individualizadas. 

Para melhor compreensão dos 
fi liados, serão analisados os três 
principais grupos de conta do 
balanço: Material de Consumo, 
Serviço de Terceiros e Transportes, 
Viagens e Estadias (ilustrados 
nos gráfi cos abaixo). Isto porque, 
alguns grupos de contas têm 
despesas rígidas para baixo, ou 
seja, por determinação legal 
ou estatutária não podem ser 
reduzidas, caso dos gastos com 
Pessoal (empregados e assessorias) 
e com Contribuições e Repasses 
(para entidades as quais somos 
fi liados - CONDSEF/CUT- e para as 
Delegacias Sindicais de Base).

É importante observar, que 
mesmo com o aumento dos 
preços de material e serviços 
ocorridos no período de 2008 a 
2010, a gestão atual conseguiu 
reduzir de forma signifi cativa as 
despesas nesses grupos de Conta, 
tanto do ponto de vista absoluto, 
quanto do ponto de vista relativo.

• No subgrupo Material de Con-
sumo, houve redução de 3,13 
pontos percentuais em relação a 
2008 e 4,02 em relação a 2009.

• Em Serviços de Terceiros, a redu-
ção foi mais signifi cativa ainda: 
respectivamente, 4,35 e 6,13 
pontos percentuais.

• Em Transportes, Viagens e Esta-
dias 3,05 pontos em relação a 
2008 e 7,21 pontos percentuais 
em relação a 2009. Só nesse 
último item, a economia em 
termos absolutos representou 
R$179.416,52.  
Esses números assumem maior 

relevância, se considerarmos que 
em 2010 a receita foi menor que 
em 2009 (ver tabela de Receitas).
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Ano 2008 2009 2010

Despesa 
material de 
consumo

298.952,72 382.079,02 281.175,75

% 11,13 12,02 8,00

Material de consumo

Ano 2008 2009 2010

Despesa 
serviço de 
terceiros

371.830,46 496.396,93 333.579,43

% 13,84 15,62 9,49

Serviço de terceiros

Ano 2008 2009 2010

Despesa 
viagens e 
estadias

481.556,03 702.025,80 522.609,28

% 17,92 22,08 14,87

Viagens e estadias

Fonte: Balanços fi nanceiros 2008, 2009 e 2010
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Zorro, mosquito da dengue, 
bandeira do SINTSEF/CE, não 
importa a ênfase, para Djacir 
Braga, o verdadeiro destaque é 
a corrida.

A história deste fi liado, 
servidor da Funasa, é de 
arrepiar. Em sua primeira 
competição ela pesava 98kg e 
apenas 5km pareceram uma 
eternidade. Dois anos depois 
com 40 kg a menos, ele se 
transformava em maratonista. 
Neste ano novo feito, Djacir 
correu a Ultramaratona Rio 24h, 
isso signifi ca 24 horas correndo, 
você acredita?

Além disso, duas 
características chamam 
atenção quando falamos do 

atleta Djacir 
Braga, as fantasias 
de Zorro e de 
Mosquito da 
Dengue. Em 
determinadas 
competições, 
Djacir usa 
uma dessas 
indumentárias. A 
primeira, segundo 
ele, diz respeito 
a motivação. As 
pessoas que o 
veem correndo 
de preto, com 
o peso da 
vestimenta, 
imaginam como 
é mais difícil ainda 

e se estimulam. O mosquito 
da dengue é uma fantasia 
relacionada com o trabalho 
que Djacir desenvolve na 
Funasa/Ministério da Saúde. 
Ele tem uma preocupação 
muito grande com a 
infestação do mosquito e a 
fantasia serve para educar e 
alertar as pessoas, de uma 
maneira geral.

Para Djacir Braga a corrida 
de rua já é mais que um 
esporte, é uma paixão.

Veja mais sobre o nosso 
atleta em: http://mdjbraga.

blogspot.com/

CORRIDA DE RUA
A corrida de rua é uma 

pratica esportiva de baixo 
custo. Mas, apesar de sua 
prática facilitada, requer alguns 
cuidados essenciais:

1 - Antes de iniciar a prática 
faça um check up médico.

2 - Busque orientação de um 
profi ssional de educação física.

3 - Fique atento aos tênis e 
às vestimentas usadas. 

4 - Utilize protetor solar, 
mesmo em dias sem sol.

5 - Evite treinar em vias 
movimentadas para não correr 
o risco de atropelamento e da 
inalação de fumaça emitida 
pelos veículos.

Mundo a fora



Corrida de rua: mais que um esporte, uma paixão

Por dentro
Cabe destacar, que o 

SINTSEF/CE participou 
de todas as atividades 
convocadas nacionalmente, 
tanto as gerais quanto as 
específi cas, bem como 
de todas as Plenárias e do 
Congresso da CONDSEF, 
com todos os delegados 
que o número de fi liados 
permite. 

Na esfera estadual, 
foram visitados, de forma 
sistemática, os locais de 
trabalho, tanto na Região 
Metropolitana, quanto nas 
Delegacias Sindicais situadas 
no interior do Estado. Foram 
realizadas, mensalmente, 
reuniões de Aposentados e 

Pensionistas e, quase todos 
os meses, eventos culturais 
na última sexta-feira, além 
de cursos e seminários sobre 
diversos temas que dizem 
respeito à categoria, etc. 
Além disso, em 2010, houve 
greves em diversos órgãos, 
algumas delas por vários 
meses, como na SRTE 

Ao fi nal do Exercício de 
2010 o sindicato teve um 
Superavit de R$161.619,12 
(Cento e sessenta e um 
mil seiscentos e dezenove 
reais e doze centavos). 
Considerando que a 
Receita de Precatórios no 
referido exercício foi de 
R$57.678,27 (Cinquenta 

e sete mil, seiscentos e 
setenta e oito reais e vinte 
sete centavos), a gestão 
chega a conclusão de que 
é possível sim, administrar 
o sindicato, sem qualquer 
prejuízo de suas atividades, 
apenas com as receitas 
de mensalidade. Logo, a 
proposta de extinção dos 5% 
referente ao recebimento 
de Causas Judiciais não foi 
uma proposta eleitoreira e 
irresponsável como afi rmou, 
em alguns momentos, a 
antiga gestão. 

A gestão RENOVAÇÃO, 
INDEPENDÊNCIA E LUTA 
lamenta que a antiga 
Direção não tenha prestado 

conta aos fi liados dos 
Balanços de 2008 e 2009. 
Porém, informa que no 
Balanço de 2009, mesmo 
com a Receita de Precatórios 
(5%) tendo totalizado 
R$441.053,10 (quatrocentos 
e quarenta e um mil, 
cinquenta e três reais e 
dez centavos), o Exercício 
Contábil teve um Defcit de 
R$51.660,27 (cinqüenta e 
um mil seiscentos e sessenta 
reais e vinte sete centavos), 
ou seja, todas as receitas 
do exercício foram gastas 
e o Patrimônio Líquido do 
sindicato ainda foi reduzido. 

A avaliação é de que 
o resultado contábil 

do primeiro ano da 
gestão RENOVAÇÃO, 
INDEPENDÊNCIA E LUTA 
foi satisfatório. Porém, 
é possível melhorar, 
acredita a direção. Mesmo 
tendo conseguido reduzir 
signifi camente as despesas, 
um planejamento 
orçamentário mais 
elaborado permitirá a 
otimização dos recursos. 

O Balanço Analítico do 
Exercício de 2010 encontra-
se no sindicato e qualquer 
fi liado que deseje maiores 
informações deve solicitar 
uma cópia que lhe será 
disponibilizada. 

Prestação de contas

Assembleia geral teve a participação de 692 fi liados credenciados

Zorro cearense em momento de corrida

A ASSEMBLEIA
O encontro reuniu 692 fi liados 

credenciados e aconteceu no Centro de 
Negócios do Sesi, na Barra do Ceará. A mesa 
de trabalhos teve a coordenação da diretora 
Vera Cândido, relatoria de Luciano Filgueiras 
e Hélio Alves e secretaria de Rufi no Linhares.

Na ocasião, Dra Aderline Farias, assessora 
do sindicato, anunciou que, após tramitar 
normalmente por todas as esferas 
jurídicas que lhe condiziam, o processo de 
indenização de campo dos servidores da 
Funasa começou a ter suas RPVs expedidas, 
uma vitória para todos.

AUDITORIA 
O diretor jurídico do 

sindicato, Rutenes Fernandes, 
foi o responsável por 
apresentar os dados referentes 
ao relatoria de auditoria, 
período 2005 ‒ 2009.

Antes a mesa esclareceu 
que para auditoria foi adotado 
o critério de amostragem e 
da mesma forma aconteceria 
para apresentação do relatório, 
ressaltando-se os pontos 
considerados mais relevantes.

Após a apresentação foi 
aberto o debate e muitos 
fi liados manifestaram sua 
indignação diante das 
irregularidades apontadas.

Houve propostas para que o 
relatório fosse disponibilizado 
na íntegra pela internet, 
mas a mesa ponderou que 
esta atitude poderia expor a 
entidade e deixá-la a mercê de 
pessoas que fi zessem mal uso 
das informações.

Ficou aprovado então, no 

ponto de encaminhamentos, 
que será criada um comissão, 
a funcionar em conformidade 
com o estatuto da entidade, 
com a fi nalidade de apurar 
os indícios apontados e 
levar os dados às instâncias 
deliberativas para que seja 
determinada a punição dos 
culpados.

Foi aprovado ainda que o 
relatório estará disponibilizado, 
na integra, na sede do 
sindicato, para consulta.
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Discussão teórica
Refl etir nunca é demais



Há tempos que o 
movimento sindical vive 
uma crise que muitos 
estudiosos atribuem a 
fatores institucionais e/
ou conjunturais. Noutras 
palavras, o sindicalismo 
vive um período 
de burocratização, 
institucionalização e 
“desideologização” da 
sua luta, impedindo que 
se desenvolva uma luta 
menos “corporativista-
reivindicativista” e, 
portanto, difi cultando 
uma luta mais combativa 
e de classe. Na verdade, 
o sindicalismo ainda 
está refém da ofensiva 
neoliberal (na pura 
defensiva) e das crises 
econômicas capitalistas, 
desde os anos 1990 até 
hoje. Assim sendo, os 
estudiosos do movimento 
sindical atribuem o 
enfraquecimento da 
luta sindical às questões 
meramente conjunturais 
ou internas. A meu ver, há 
outro fator importantíssimo 
que enfraquece o 
desenvolvimento da luta 
sindical que é a debilidade 
teórica de muitas lideranças 
(no campo do marxismo), 
isto é, a luta caminha 
pela rota pragmatista e 
juridicista, sem uma relação 
mais profunda e política 
com a teoria anticapitalista. 
Isso faz toda a diferença 
no desenvolvimento de 
estratégias e táticas para 
a luta sindical, quando 
vários líderes sindicais 
abandonam a crítica radical 
ao capitalismo (o marxismo) 
e vislumbram para os 
trabalhadores apenas a 
possibilidade de atender 
suas demandas nos marcos 
desta ordem, promovendo 
inconscientemente ou não 
a ilusão política do projeto 
“democrático-popular”, ou 
seja, a tal da “cidadania” 
e dos “direitos humanos” 
enquanto lemas morais 
pequeno-burgueses ou 
de “socialistas utópicos” a 
serem efetivados. 

Saber explicar para os 
trabalhadores como vêm 

se desenvolvendo as crises 
do capitalismo na história, 
desde o fi nal dos séculos 
19, 20 até o presente, com 
suas fases de prosperidade, 
crise e depressão (ciclo 
de Kondratiev), é de 
fundamental importância 
para que os trabalhadores 
se libertem desse 
“politicismo” pequeno-
burguês de que o 
capitalismo é um sistema 
inclusivo, dependendo, 
portanto, da “boa 
vontade” e efi cácia política 
de um “competente” 
governo tecnocrático e/
ou democrátio-popular. 
Mas, de fato, esse sistema 
só atende aos interesses 
capitalistas, pois ignora 
os mais fragilizados da 
sociedade: trabalhadores, 
desempregados e 
excluídos. De tal modo, 
que compreender esse 
Sentido Histórico signifi ca, 
pois, elevar o nível de 
consciência política dos 
trabalhadores, desenvolver 
lutas menos corporativistas 
e espontaneístas, radicalizar 
a unidade sindical e 
resgatar o verdadeiro 
papel ou tarefa do 
sindicato que é ir para 
além da luta economicista-
salarial.  Como diz Lênin, 
“é preciso imprimir à luta 
econômica a luta política, 
justamente porque sem 
teoria revolucionária não há 
consciência revolucionária, 
sem consciência 
revolucionária não há 
prática revolucionária e 
sem prática revolucionária 
não há Revolução (Nova 
Evolução Social).” Como 
bem nos alerta Marx, “Uma 
melhor remuneração dos 
escravos assalariados, não 
devolverá o signifi cado 
e [nem] o valor humano 
do trabalhador”, pois este 
continuará na servidão da 
alienação (um ser perdido 
em “si mesmo” e “para si 
próprio”). 

Propor este tipo de 
refl exão ao trabalhador 
é construir um caminho 
novo para a ação sindical 
que nos leve a outros 

patamares de convivência 
social, na qual a produção 
e a distribuição da riqueza 
social sejam feitas de forma 
equitativa e justa. Não 
podemos perder o sonho, 
a utopia (não fantasia) da 
mudança, a esperança 
como princípio pulsante 
do nosso agir humano para 
transformar a realidade. 
Ir para além do “possível” 
é ser r-evolucionário, 
no sentido de buscar as 
verdadeiras transformações 
sociais, e não as superfi ciais 
ou enganosas, que não 
abolem as mazelas da 
sociedade capitalista. Este 
sistema econômico ‒ que 
se pauta pela “exploração 
do homem pelo homem” 
e pela degradação do 
planeta ‒ não merece 
aperfeiçoamento, mas sim o 
seu enterro histórico, como 
aconteceu com os modos 
de produção anteriores: 
o antigo (escravocrata), 
o medieval (feudal) e o 
moderno e contemporâneo 
(capitalista). Negar o que 
está em crise crônica, o 
que está mortifi cando o 
ser humano, é salvar a 
humanidade da tragédia 
“industrial-fi nanceira” do 
capitalismo. O objetivo do 
capitalismo imperialista 
é somente enriquecer os 
países ricos, uma minoria de 
especuladores fi nanceiros, 
fazendo suas guerras 
político-econômicas, 
beligerantes, dominando 
países militarmente 
impotentes e controlando 
os recursos naturais do 
planeta para realizar seus 
interesses políticos de 
nação ou egoístas de classe. 
Nessa perspectiva, a luta 
pela libertação humana 
tem que ter como alvo 
a estrutura do sistema 
formado pelo tripé: capital, 
trabalho (explorado) e 
Estado (burguês). Abolir 
essa estrutura, ou melhor, 
essa forma de atividade 
capitalista, é vislumbrar 
a atividade humana não 
mais como fardo, mas 
como uma atividade 
criativa e prazerosa que 

desenvolva os potenciais e 
talentos humanos. É como 
ser o novo abolicionista 
da escravidão salarial na 
contemporaneidade, claro, 
sem Princesa Isabel. 

Entender o processo 
histórico capitalista, 
seu movimento e 
sua possibilidade de 
transformação radical, 
é livrar-se da ideologia 
dominante (neoliberal) 
de que o capitalismo 
é o último sistema de 
produção na história da 
humanidade. Vivemos 
agora a agonia fi nanceira 
do Capital que se socorre 
com dinheiro público 
dos Estados nacionais 
para salvar a fortuna dos 
milionários, bilionários, 
pondo a conta da fatura nas 
costas dos trabalhadores, 
da sociedade, reformando 
leis para tirar direitos 
sociais dos trabalhadores, 
conquistados durantes 
décadas de luta. Sem 
dúvida, o Estado capitalista 
é o instrumento de 
dominação da classe 
burguesa sobre a classe 
trabalhadora; propagandeia 
promessas ilusórias, logo 
impossíveis de serem 
cumpridas a curto, médio 
e longo prazo, numa 
fanfarronice política de doer 
à inteligência. O capitalismo 
que vive constantemente 
de crises periódicas jamais 
permitirá que o Estado 
liberal-burguês planeje algo 
em benefício da maioria do 
povo, porque é um Estado 
que está sob o domínio 
e a serviço dos ricos, 
banqueiros, industriais, 
em suma, das classes 
dominantes.

Nesse sentido, a 
formação política 
sindical tem o dever 
de esclarecer à classe 
trabalhadora os limites da 
luta sindical do ponto de 
vista reivindicativo, e de 
desfazer as fantasias da 
política burguesa como 
benefi ciadora de toda a 
sociedade. Pois, como diz 
Marx, pensar a política no 
estreito horizonte burguês 

é fazer a política da classe 
burguesa. Os interesses 
universais que os burgueses 
defendem são, na verdade, 
seus interesses de classe. 
E assim o staff  capitalista 
administra os confl itos 
de classes com interesses 
divergentes, inconciliáveis, 
do ponto de vista da justiça 
social. Justiça e direitos são 
apenas peças fi gurativas na 
forma de lei, porque, para 
efetivá-los, o capitalismo 
com sua governança 
“econômica-política” jamais 
conseguirá plenamente, 
pela impossibilidade deste 
sistema destrutivo facilitar 
tal prática. Conceitos 
como “luta de classes”, 
“socialismo”, “comunismo” 
etc. foram substituídos 
pelos conceitos do 
reformismo burguês 
como “democracia”, 
“cidadania”, “inclusão 
social”, “qualifi cação 
profi ssional” etc., como se 
estes últimos pudessem ser 
realizados pelo capitalismo 
que exclui cada vez mais as 
pessoas do seu banquete 
científi co-tecnológico e do 
seu limitado mercado de 
trabalho.

Por fi m, enquanto nossas 
lideranças sindicais fi carem 
aprisionadas ao modelo de 
sindicalismo propositivo, 
pragmático, da pura 
negociação já previamente 
“fracassada”, usando o 
setor jurídico como forma 
de manter a maioria fi liada, 
sem esclarecer qual é o 
verdadeiro sentido da 
luta sindical, não daremos 
um salto de qualidade 
nessa luta, permanecendo 
amarrados às ilusórias 
promessas de melhorias 
salariais para a classe 
trabalhadora, dentro de 
um sistema econômico e 
político que, durante quase 
cinco séculos de existência, 
vem infernizando e 
deteriorando a vida 
dos trabalhadores que 
produzem a riqueza de uma 
nação. Refl etir, portanto, 
nunca é demais!

Jorge Luís de Oliveira  
Delegado Sindical de Base
e-mail: jorluzfi l@gmail.com

Artigo

“Não queremos ração político-ideológica, queremos o melhor...”
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Jurídico

JUIZADO ESPECIAL VIRTUAL
ÓRGÃO BENEFICIADOS VALORES TOTAIS

BASE AÉREA 05 R$ 65.783,39
COMANDO DO EXÉRCITO 04 R$ 63.521,87
DNOCS 05 R$ 53.615,18
FUNASA 07 R$ 48.886,53
INCRA 09 R$ 240.960,88
MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA 02 R$ 24.156,33

MINISTÉRIO DAS 
COMUNICAÇÕES 02 R$ 46.711,86

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 R$ 39.893,60
MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO 01 R$ 18.258,33

MINISTÉRIO DA SAÚDE 01 R$ 2.306,58
MINISTÉRIO DO TRABALHO 07 R$ 16.748,59
MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES 06 R$ 74.439,65

TOTAL R$ 746.187,72
 

Pedimos que aqueles que desejarem mais detalhes entrem em contato 
com o departamento jurídico do sindicato através do número 3255-7300.

O SINTSEF/CE alerta a todos os 
seus fi liados: fi quem atentos na 
hora de concederem procurações 
para advogados que oferecem 
ações diversas de benefícios.

Atualmente, aqui mesmo no 
Ceará, tem profi ssional pedindo 
procuração para entrar em 
determinado processo, mas, na 
verdade está colocando a pessoa 
em outros processos.

Este procedimento gera dois 
problemas:

1) se a pessoa já está no 
processo via setor jurídico do 

SINTSEF/CE, pode ter o seu caso 
prejudicado pelo fato de ter 
entrado duas vezes com a mesma 
ação.

2) O segundo problema é que 
o advogado ou advogada em 
questão, em algum momento 
cobrará honorários por processos 
que você, fi liado, não autorizou. 
Abra bem os olhos!

O SINTSEF/CE tem célere 
setor jurídico com 4 advogados, 
9 estagiários e uma secretária, 
prontos para atender você. Procure 
o setor e informe-se.

Facilidades demais merecem um 
pouco mais de atenção

Processos do sindicato pagam 
mais de 3 milhões em 4 meses

O setor jurídico do SINTSEF/CE 
informa aos nossos fi liados que 
nos últimos 4 meses (de julho a 
outubro) foi pago aos seus fi liados, 
em diferentes processos, o valor 
de R$ 3.348.883,33 (três milhões 
trezentos e quarenta e oito mil 
oitocentos e oitenta reais e trinta e 
três centavos.

 Neste cálculo já estão incluídas 
as 51 RPVs que começaram a ser 
pagas no dia 10 de outubro e 
são todas relativas à gratifi cação 
através de processos que 
tramitaram no Juizado Especial 
Virtual. Confi ra na tabela abaixo 
os órgãos e valores das RPVs de 
outubro.

CuidadoVitórias

Indenização de campo dos servidores da Funasa tem RPVs assinadas
Fim da boataria

A notícia que você lerá agora 
tem merecido destaque. Não 
apenas pela importância do 
tema, mas, em virtude dos boatos 
infundados que foram espalhados 
na base e só confundiram a cabeça 
dos nossos fi liados. Então, leia com 
bastante atenção.

O processo de indenização de 
campo dos servidores da Funasa 
está em sua reta fi nal. Após ter 
dispensado os 11% referente a 
contribuição previdenciária (um 
ganho em média de R$ 2500,00 

por cada fi liado do processo), o juiz 
encaminhou o processo para os 
trâmites normais e agora já foram 
assinadas as RPVs.

O que signifi ca isso?
Em quanto tempo receberei a 

parte que me cabe?

Imaginamos que estas sejam 
algumas das perguntas que vocês 
farão ao ler o título da matéria, 
então vamos tentar respondê-las:

A assinatura das RPVs signifi ca 

para o benefi ciário que o processo 
está bem pertinho do seu 
desfecho. Quando assinadas as 
Requisições de Pequeno Valor 
(RPV) a justiça dá ciência às partes 
para que sejam verifi cados os 
detalhes de cada processo. A 
justiça deu dez dias corridos, 
a partir do dia 11 de outubro, 
para que a Funasa tome ciência. 
Isso signifi ca que a Fundação irá 
averiguar caso a caso para saber 
se está tudo certinho, como por 
exemplo, o nome do benefi ciário, 

o CPF do mesmo, o valor a ser 
recebido etc. Após esta etapa, 
quando a Funasa sinalizar que está 
tudo correto as RPVs seguem para 
o TRF, onde serão numeradas e 
posteriormente pagas.

A segunda pergunta, que diz 
respeito ao tempo em que o 
benefício estará em sua mão, não 
podemos precisar. O que sabemos 
é que está muito perto disso.

Estamos juntos nesta luta e 
estaremos juntos na comemoração 
desta conquista!

O veneno está na mesa
Reunião de aposentados e 

pensionistas do mês de setembro 
exibiu o fi lme “O veneno está 
na mesa”. A produção de Silvio 
Tendler retrata o uso, de forma 
indiscriminada, do agrotóxico 
no Brasil. O documentário foi 
debatido com os presentes 
através da facilitação da 
coordenadora de formação 
política Ana Maria Braga. O fi lme 
está disponível na galeria de 
vídeos de nosso site, assista!

Seminário discute Capsaúde
Conforme deliberação do 
Seminário Nacional da CAPSAÚDE, 
ocorrido no período de 19 a 20 
de agosto, em Cuiabá (MT), o 
SINTSEF/CE, promoveu, no dia 23 
de setembro, o Seminário Estadual 
sobre a CAPSAÚDE.

O objetivo do encontro foi 
discutir informações técnicas 

e legais sobre a CAPESESP/
CAPSAÚDE e organizar a categoria 
para o processo eleitoral da 
CAPESESP, debatendo, inclusive, 
a mudança estatutária que será 
realizada ainda em 2011.

O representante da Capsaúde 
no Ceará, Ivan Fidelis, compareceu 
ao evento.

Celetistas e readmitidos 
buscam inserção no RJU

Buscando a correção de uma 
injustiça cometida ao longo dos 
anos, a Condsef luta para que 
servidores celetistas e readmitidos 
do governo Collor sejam 
enquadrados no Regime Jurídico 
Único (RJU) e inseridos na Lei 8.112.   
A entidade encaminhou uma 
pauta que inclui a reivindicação 
para a Secretaria-Geral da 
Presidência da República e espera 
que o governo dê solução ao que 
considera uma incompatibilidade.

Breves

O SINTSEF/CE lamenta informar o falecimento dos fi liados 
Raimundo Saraiva da Cunha (Funasa - Camocim) e Francisco de 
Fátima Ferreira Andrade (Funasa - Limoeiro do Norte). A entidade 
manifesta sua solidariedade às famílias neste momento de dor.

Pesar
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Aconteceu

Nos dias 2 e 3 de setembro a 
Delegacia Sindical do Cariri realizou 
curso de comunicação sindical com 
sua base. O palestrante foi uma 
assumidade na temática, o ítalo-
brasileiro Vito Giannotti. O encontro 
tratou de dois temas muito 
pertinentes para a realidade sindical: 
A história da luta dos trabalhadores 
no Brasil e a comunicação sindical 
propriamente dita.

O público reuniu representantes 
de 12 entidades sindicais da região, 
partidos políticos, estudantes 

do curso de jornalismo da UFC 
e membros da academia de 
cordelistas do Cariri.

Vito Giannotti, conduziu o 
debate de maneira efusiva, como 
é de sua característica e trouxe 
recursos práticos que permitiram 
aos espectadores compreender 
melhor a teoria apresentada. Dentre 
estes recursos a análise de jornais de 
entidades locais, a simulação de um 
programa de rádio sobre o grito dos 
excluídos (evento que aconteceria 
alguns dias depois do curso, no 

feriado de 7 de setembro) e uma 
ofi cina para construir um boletim 
com o mesmo tema.

A iniciativa da delegacia foi 
bastante elogiada pelo público 
do evento, sendo mais uma 
demonstração de que é possível 
ampliar para o interior os debates 
que geralmente ocorrem apenas 
na capital. Os coordenadores de 
comunicação Adriano Duarte e Artur 
Camurça participaram do encontro.

Vito Giannotti já esteve no Ceará 
em outro momento este ano. Veio 

com o mesmo propósito, em maio 
último, em curso realizado pelo 
sindicato com seus coordenadores, 
os coordenadores das delegacias, 
membros da coordenação do 
conselho de delegados sindicais 
de base e entidades diversas. Em 
novembro, o Núcleo Piratininga de 
Comunicação, entidade fundada 
e dirigida por ele, realizará seu 17º 
curso anual. na pauta discussões 
diversas voltadas ao tema principal: 
"Comunicação e hegemonia num 
mundo em ebulição".

Delegacia do Cariri recebe Vito Giannotti para curso de comunicação
Qualifi cação

Os cursos de formação política 
que começaram no início do ano 
seguem a pleno vapor. Baturité, 
Fortaleza e Vale do Jaguaribe, foram 
as primeiras regiões contempladas. 
Mais recentemente, os fi liados da 
Região Norte e do Sertão Central 

também realizaram o curso, que 
conta com a parceria do IMO/UFC. 
As turmas de Sobral encerraram as 
aulas ainda em setembro e as de 
Quixadá já no começo de outubro.

O curso tem sempre a 
participação dos coordenadores de 

formação política Ana Braga, Rufi no 
Linhares e Onidracir do Rosário, 
que, dependendo da ocasião, 
participam juntos ou separados de 
alguns ou de todos os módulos. 
Além deles, professores do IMO/
UFC ministram as aulas. O curso 

discute as concepções e práticas do 
movimento sindical, sempre unindo 
história com atualidade.

O próximo encontro será no dia 
22 de outubro, no Crato.

Acompanhe as fotos de cada 
momento em nosso site.

Região Norte e Sertão Central concluem módulos de formação política
Curso

Quatro movimentos de greve 
chamaram atenção nos últimos 
dias. Trabalhadores dos Correios, 
Bancários, professores do Estado 
do Ceará e professores dos 
Institutos Federais, mostraram 
que é possível fazer uma ampla 
mobilização de luta quando é 
preciso mostrar descontentamento. 

Até o fechamento desta edição, 
bancários e professores e servidores 
dos IFs continuavam no movimento 
paredista. Professores do Estado e 
Correios retornaram às atividades 
respectivamente nos dias 10 e 13 de 
outubro.

Independente dos ganhos já 
assegurados ou das propostas ainda 

passíveis de negociação, as greves 
demonstram que os trabalhadores 
brasileiros podem e sabem se 
mobilizar.

O pessoal dos Correios, por 
exemplo, parou por 4 meses, 
demonstração de força e 
persistência. Os professores do 
Estado vivenciaram momentos de 

verdadeira guerra. Trabalhadores do 
IFCE e bancários seguem em lutas 
diárias para fortifi car o movimento. 
Enfi m, o maior ganho de todas 
as paralisações é a capacidade 
do trabalhador de se fazer ver, de 
mostrar ao país a importância de 
seus trabalhos e a falta que eles 
fazem.

Trabalhadores dos Correios, bancos e professores merecem aplausos
Greves

Turma do curso em Sobral Profª Adelaide Gonçalves no curso de Quixadá

Plateia atenta no curso de comunicação do Cariri
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