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Agenda:
A reunião de aposentados e pensionistas 
em outubro será no dia 26. Não perca!
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Lei de greve para os servidores?
A Constituição de 1988 assegurou ao funcionalismo público o direito de cru-

zar os braços, mas determinou que o Congresso aprovasse uma lei para regula-
mentar o movimento. Porém, 23 anos depois, quase nada foi feito nesse sentido.

O debate sobre a possível criação de uma Lei de Greve para os servidores 
públicos ampliou-se após as intensas mobilizações realizadas na greve da nossa 
última Campanha Salarial. De certa forma, a sociedade percebeu a importância 
do trabalho da categoria e reabriu os olhos para uma grave problemática. 

Paralelamente, alguns órgãos de imprensa divulgaram que a AGU – Advoca-
cia Geral da União – estaria elaborando um projeto de lei sobre o direito de greve 
dos servidores que inclui punições e até um dispositivo que proíbe diversas 
categorias de realizar a chamada operação-padrão.

Não podemos aceitar qualquer ataque à Lei de Greve, um direito conquista-
do pela classe trabalhadora depois de muita luta. Queremos a regulamentação 
da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) com suas 
garantias sendo a estendidas todas as entidades que representam os servidores 
públicos.

Segundo a CUT, a regulamentação inclui três pilares da Convenção 151: 1) 
o direito a negociação dos servidores; 2) o sistema de composição de conflitos, 
ou seja, as regras de como ocorrerão as negociações – que regras vão balizar a 
negociação, se vai ter data base, onde ocorrerão as negociações, quem será o 
responsável etc.; e, 3) Lei de Greve – direito do servidor paralisar as atividades em 
caso de impasse.

Os trabalhadores não podem admitir retrocesso. Quando presidente, Lula já 
havia encaminhado ao Congresso Nacional a proposta de aprovação da Conven-
ção 151, que dá ao servidor público direitos que os trabalhadores da iniciativa 
privada já conquistaram há muito tempo. Já passa da hora de fazer valer!

A Direção Colegiada

10º Congresso discute momento 
atual e convoca Assembleia 
Estatutária (Pág 3, 4 e 5)

Greve mostra a força da união 
dos servidores

Durante mais de dois meses o serviço público federal parou em todo 
o país. Foram 30 categorias em greve, o que no auge do movimento 
significou cerca de 350 mil servidores parados. Dentre todas as questões 
que envolveram a paralisação a mais relevante talvez seja o fato de os 
servidores retomarem a unidade da luta.

Confira a análise do SINTSEF/CE sobre o movimento paredista e algumas 
tabelas relacionadas aos acordos firmados com os setores que compõem a 
maioria de nossa base. (Pág 8) 

Pagamento integral da “bolsa” 
agora é Lei (Pág 7)
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Carta de esclarecimento

A agricultura familiar, com 
sua renda de cerca de R$ 54 
bilhões/ano, há muito deixou de 
ser coadjuvante da economia 
nacional, sendo um dos atores 
principais da distribuição de 
renda do Brasil. Em 2006, o 
Censo Agropecuário do IBGE 
consolidou um quadro claro desse 
setor, apontando que mesmo 
com cerca de 4,3 milhões de 
estabelecimentos ocupa somente 
24,3% da área agricultável, produz 
70% dos alimentos consumidos 
no país e emprega 74,4% dos 
trabalhadores rurais, além de ser 
responsável por mais de 38% da 
receita bruta da agropecuária 
brasileira.

Apesar de toda essa atividade 
e importância da agricultura 
familiar, o governo brasileiro, 
paradoxalmente, promoveu 
nos últimos anos o desmonte 
da estrutura dos órgãos de 
desenvolvimento agrário no 
país. A baixa remuneração 
percebida pelos servidores destes 
órgãos tem também sido um 
importante agente de evasão 
e precariedade dos serviços 
prestados. Os concursos para 
provimento nos órgãos agrários 
são pouco atraentes. E mesmo 
os escassos processos seletivos 
realizados foram incapazes de 
recompor o quadro de servidores. 
Nestes órgãos, não há política 
de capacitação, nem política de 
qualidade de vida no trabalho, 
tampouco política salarial. A 
remuneração dos trabalhadores 
do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) é, por exemplo, duas 
vezes e meia inferior à do 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA). Sendo 
que em todos os órgãos, INCRA, 
MDA e MAPA, realizam-se funções 
similares e até 2008 tinham seus 
salários muito próximos.

Distorção que se aprofundou 
justamente no governo do Partido 
dos Trabalhadores. Portanto, é 
de se perguntar: como os órgãos 
estatais responsáveis pela questão 
agrária (INCRA e MDA) poderão 
cumprir sua missão institucional e 
o compromisso de campanha da 
presidente Dilma em erradicar a 
miséria no meio rural? Ou, como 
estes órgãos poderão incentivar a 
mudança no padrão de produção 
agrícola no Brasil, cumprindo a 
legislação ambiental, incentivando 

métodos agroecológicos, ao 
invés da utilização massiva de 
agrotóxicos e insumos tóxicos? 
A resposta é simples: assim não é 
possível! O governo secundarizou 
a estruturação do serviço público 
no INCRA, o que acaba também 
por secundarizar a promoção de 
formas sustentáveis da produção 
agrícola. O sucateamento dos 
órgãos de desenvolvimento 
agrário e a falta de recursos 
para suas ações, mesmo com 
belas campanhas 
promocionais do 
governo, revela uma 
triste realidade: a 
agricultura familiar 
no Brasil encontra-
se mais endividada 
que nunca. A reforma 
agrária está parada. A 
concentração fundiária 
cresceu nos últimos 
anos e as mortes no 
campo por conflito 
agrário se propagaram. 
A pobreza concentrou-
se justamente no meio 
rural, como mostram 
os dados apresentados 
pelo próprio governo.

Ultimamente, o 
governo vem dando 
ênfase à política do 
agronegócio. Isto 
fica comprovado ao 
observamos que os 
recursos destinados 
à agricultura patronal 
são 20 vezes maiores 
do que os destinados 
para a agricultura 
familiar. Paradoxalmente 
são os que mais 
degradam o meio ambiente, 
principalmente no tocante ao uso 
de agrotóxico, que vem crescendo 
assustadoramente nos últimos 
anos, chegando a 01 (um) milhão 
de toneladas por ano, o que 
implica em 5,2 Kg de veneno por 
habitante/ano, e coloca o Brasil 
em 1º lugar no ranking de maior 
consumidor de agrotóxico no 
mundo. 

A agricultura familiar, por 
outro lado, sempre foi preterida 
em termos de incentivos 
governamentais. Na questão da 
assistência técnica, por exemplo, 
o programa ATER do MDA/INCRA 
– programa de orientação básica 
a técnicas de produção – não 
conseguiu se consolidar até hoje 
por uma questão fundamental: 

faltam servidores. Todos os 
técnicos do MDA estão com 
sua carga máxima de contratos 
para fiscalizar. Atualmente, há 
cerca de 50 contratos que estão 
assinados e não iniciam suas 
atividades porque não há técnicos 
disponíveis para fiscalização. 
No INCRA, o programa de 
assistência técnica sofreu o 
corte de 70% das verbas de 
custeio feitos este ano de 2012. 
Se a situação atual for mantida 

será inevitável a redução dos 
serviços de assistência técnica aos 
assentamentos da reforma agrária. 
Na Superintendência do Ceará, de 
um total de 13 (treze) contratos, 
10 (dez) já foram encerrados 
sem renovação e 03 (três) estão 
prestes a ser vencidos. É preciso 
que haja uma grande mudança 
de perspectiva na concepção 
e condução das políticas e 
programas governamentais, 
para colocar o controle da malha 
fundiária nacional, a agricultura 
familiar, a reforma agrária 
e a agroecologia no centro 
das prioridades. Contudo, as 
dificuldades do serviço público 
nos órgãos de desenvolvimento 
agrário (INCRA e MDA) são 
históricas. Aprofundaram-se ao 
longo do governo Lula e vêm 

se agravando muito nos últimos 
meses. A missão do INCRA 
é, principalmente, realizar a 
reforma agrária; promover o 
desenvolvimento sustentável do 
segmento rural constituído pelos 
agricultores familiares; identificar, 
reconhecer, delimitar, demarcar 
e titular as terras ocupadas 
pelos remanescentes das 
comunidades quilombolas. Entre 
essas atribuições estão ainda 
a fiscalização do cumprimento 

da função social dos 
imóveis rurais, além de 
regularizar e ordenar a 
estrutura fundiária do 
País.

Em síntese, os órgãos 
do desenvolvimento 
agrário cuidam das 
atividades produtivas 
das 30 milhões de 
pessoas que vivem da 
agricultura familiar no 
Brasil. 

O INCRA, entre 
1985 e 2011, teve o 
seu quadro de pessoal 
reduzido de 9 mil para 
5,5 mil servidores. 
Nesse mesmo período, 
sua atuação territorial 
foi acrescida em 32,7 
vezes – saltando de 61 
(sessenta e um) para 
mais de 2000 (dois 
mil) municípios, um 
aumento de 124 vezes 
no número de projetos 
de assentamentos 
assistidos. Até 1985, o 
INCRA geria 67 projetos 
de assentamento. Hoje, 

este número supera os 8,7 mil e 
a área total assistida passou de 
9,8 milhões para 80,0 milhões de 
hectares – cerca de 10 por cento 
do território nacional. O número 
de famílias assentadas atendidas 
pelo órgão passou de 117 mil para 
aproximadamente um milhão, 
totalizando cerca de 4 milhões de 
pessoas. Ressalta-se ainda que o 
número de servidores está prestes 
a sofrer novas reduções. Até 2014 
outros dois mil funcionários do 
INCRA estarão em condições de 
aposentadoria, aprofundando 
ainda mais o déficit de servidores 
no órgão.

Por isso, no dia 02 de julho 
2012 foi deflagrada greve na 
Superintendência Regional do 
Incra no Ceará – SR (02), bem 

como em 28 Superintendências 
em todo Brasil. Foi a primeira 
greve unificada dos servidores 
do INCRA e MDA. Essa 
decisão tomada representou 
um amadurecimento da 
compreensão dos servidores. 
Representou também a 
constatação de que é necessário 
dar uma resposta contundente 
ao descaso do governo com 
os órgãos agrários que vem se 
alongando há muito tempo. 
Passados 72 dias de movimento 
paredista, encerrado em 14 
de setembro, o governo não 
apresentou nenhuma proposta 
minimamente aceitável em 
termos salarias, muito menos no 
que diz respeito a reestruturação 
da Autarquia, que marcha para 
um desmanche estrutural. O 
governo não oferece condições 
materiais e humanas para o 
pleno funcionamento desses 
órgãos, quando não responde à 
necessidade de recomposição 
salarial de seus servidores e o 
aumento do quadro de pessoal 
através de concursos públicos 
– apesar dessa demanda ser 
reiteradamente apresentada em 
todas as tentativas de negociação 
realizadas. Agindo assim, o 
governo impede o cumprimento 
da missão institucional dos 
órgãos agrários do Brasil. Nós, 
servidores públicos federais 
lotados nos órgãos agrários do 
Brasil, acreditamos que a mudança 
necessária se iniciará com uma 
questão básica: a salvação dos 
órgãos públicos responsáveis para 
o atendimento das demandas 
do desenvolvimento agrário. 
É preciso que os movimentos 
sociais e o povo brasileiro em geral 
– real beneficiário das políticas 
públicas da nação –, se somem 
aos servidores na defesa da 
estruturação do INCRA, exigindo 
dos parlamentares e do governo 
respostas claras e inequívocas.

Valorizar o serviço público 
no INCRA é valorizar o controle 
da malha fundiária nacional, a 
agricultura familiar, a reforma 
agrária e o desenvolvimento rural 
sustentável.

Associação dos Servidores do 
INCRA – ASSINCRA

Associação Nacional dos 
Engenheiros Agrônomos do 

INCRA – ASSINAGRO

Sucateamento dos órgãos agrários ameaça a soberania ambiental, 
territorial e alimentar brasileira



www.sintsefceara.org.br02 Jornal do SINTSEF - Ano XXIII  Edição 257 - Setembro 2012



Especial Congresso
Encontro

10º Congresso do SINTSEF/CE convoca 
assembleia estatutária

Realizado entre os dias 
28 e 31 de agosto, o 10º 
Congresso do SINTSEF/CE 
reuniu 434 delegados em 
quatro dias de discussão 
produtiva e fraterna. O 
encontro representa a maior 
instância deliberativa do 
sindicato e acontece a cada 
três anos, foi um momento 
de fortalecimento para a 
entidade e sua base.

A programação 
contemplou palestras 
sobre conjuntura atual, 
movimento sindical e 
estratégias políticas do 
SINTSEF/CE. O SINTSEF/
CE teve a oportunidade 
de discutir temas muito 
importantes para o 
direcionamento da entidade 
nos próximos três anos.

O fato de o evento 
ter coincidido durante o 
fechamento de uma greve 

Foram quatro dias de 
atividades, debates e 
troca de informação

contribuiu para que os 
servidores estivessem ainda 
mais motivados para discutir 
um serviço público de 
qualidade para todos.

Além do debate 
suscitado a partir de cada 
apresentação, os delegados 
puderam discutir três teses 
propostas pela própria base, 
em trabalhos de grupo que 
ocorreram durante todo o 
terceiro dia do encontro.

Para finalizar uma plenária 

apresentou as propostas 
dos grupos em relação aos 
planos e bandeiras de luta 
de cada tese e convocou 
uma assembleia estatutária, 
que irá ocorrer no dia 24 de 
novembro próximo.

Confira imagens, vídeos, 
e o material apresentado 
pelos palestrantes em nosso 
site. Em breve publicaremos 
também o caderno de 
resoluções.

Plenária final votou propostas apresentadas pelos grupos de trabalho

Alguns itens aprovados 
como Plano de Lutas
• Contra a mudança dos critérios de Indenização 

da Insalubridade e periculosidade, contido na MP 
568/2012.

• Pela manutenção da jornada de trabalho das pro-
fissões regulamentadas por lei, sem redução de 
salários contida na MP 568/2012.

• Pela aprovação da PEC 555/06, que trata da sus-
pensão do desconto do PSS dos aposentados do 
serviço público federal.

• Pela Aprovação dos PL´s 4293/08 e 7546/10 que 
tratam do retorno ao trabalho dos PDVISTAS Esta-
tutários e Celetistas.

• Defesa do Regime Jurídico Único - Lei 8.112/90 
na Administração Pública Federal, com o fim de 
outros regimes que precarizam os direitos dos 
(as) trabalhadores (as).

• Regulamentação da Negociação Coletiva na Ad-
ministração Pública Federal, Estadual e Municipal.

• Pelo fim do Imposto Sindical.
• Contra qualquer reforma que retire direitos dos 

(as) trabalhadores (as).
• Política Salarial permanente com reposição infla-

cionária, valorização do salário base e incorpora-
ção das gratificações.

• Cumprimento, por parte do governo, dos acor-
dos e protocolos/ memoriais de intenções firma-
dos entre o governo, a CONDSEF e a CUT.

• Retirada dos PLP´s, MP´s e Decretos contrários 
aos interesses dos servidores públicos.

• Paridade e integralidade entre ativos, aposenta-
dos e pensionistas.

• Reajuste dos benefícios.
• Definição de data base (1º de Maio)
• Pelo cumprimento integral da Lei nº 8.878/94 (lei 

da anistia) em todos os seus aspectos legais.
• Os demitidos do Governo Collor que retorna-

ram através da Lei nº 8.878/94 sejam contem-
plados pelo Regime Jurídico Único (RJU – Lei nº 
8.112/90), e consequentemente, seja contado 
seu tempo de serviço, enquanto estavam demi-
tidos durante o período.

• Reestruturação de todos os órgãos federais, inclu-
sive o DNOCS e concurso público já!

• Lutar para o DNOCS tornar-se um executor e 
implementador do programa de combate a de-
sertificação e mitigação dos efeitos da seca, des-
salinização dos solos, da erosão e das políticas es-
truturais dentro do semiárido sintonizado com os 
programas do Ministério da Integração;

• Lutar por mais investimentos no serviço público;
• Lutar pelo direito irrestrito de greve;
• Lutar pela Aposentadoria Integral para todos Ser-

vidores;
• Lutar pela Ascensão Funcional, aprovação da PEC 

257/95;
• Combater as práticas de Assédio Moral e a qual-

quer tipo de assédio;
• Que a CONDSEF continue encaminhando as rei-

vindicações dos trabalhadores da SESAI/MS, para 
a negociação junto ao governo.

• Lutar pela materialização das gratificações indi-
genistas e outros pontos de reivindicação dos tra-
balhadores da SESAI/MS  protocolados na Mesa 
Setorial da Saúde.

• Apoio irrestrito a todas as lutas que têm 
como bandeira o fim do Sistema Capitalista;

• Apoio irrestrito aos movimentos grevistas 
dos trabalhadores;

• Pelo não pagamento da dívida externa;
• Implantação do salário mínimo de acordo 

com o índice do DIEESE, reajustando de 
acordo com a inflação;

• Política de moradia para atender a todos os 
trabalhadores;

• Em defesa do direito à moradia digna e de 
qualidade;

• Lutar pela revogação Lei Federal nº 
12.550/11, que instituiu a Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares (EBSERH);
• Em defesa da saúde e educação pública, 

gratuita e de qualidade;
• Contra o trabalho escravo;
• Em defesa do Meio Ambiente;
• Em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) 

conforme a Lei nº 8080/90; 
• Manter a CONDSEF, a CUT e o SINTSEF/CE 

independentes de todo e qualquer gover-
no e partido político;

• Todo apoio à Luta da Classe Trabalhadora 
contra as propostas do Governo Dilma (PT) 
que retiram direitos e precarizam as condi-
ções de trabalho.

Destaques das Bandeiras de luta aprovadas

“Participei do Congresso, entre os dias 28 a 31 de agosto/2012, a organização 
foi nota 10, os conferencistas também, foi um sucesso, parabéns pela 

organização, e a todos os colegas participantes que souberam argumentar 
com muita transparência e sabedoria, acredito que todos participantes 
estão maravilhados assim como eu. Espero que a próxima reunião para 

debater sobre o Estatuto também tenha o mesmo sucesso. Gostaria de fazer 
um destaque ao colega Luis Carlos pela condução da mesa, dia 31/08/2012, 

com segurança, conhecimento de causa, e carisma. Parabéns, ao Luis 
Carlos e aos demais colegas que dirigiram os trabalhos”.

(Francisco das Chagas Rios Neves - Filiado da cidade de Marco
Comentário espontâneo postado no site do sindicato)
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A peça teatral "Loucuras de Amor" foi a atividade cultural de abertura 
do 10º Congresso. Na imagem o diretor e ator Carri Costa em cena.

O coordenador geral do SINTSEF/CE, Luciano Filgueiras, cumprimenta 
os participantes do 10º Congresso, em nome da entidade. Ao seu 
lado as pessoas que compuseram a mesa de abertura, da direita 

para esquerda: Dep. Federal Eudes Xavier, Sérgio Ronaldo, diretor 
da Condsef, Joana Almeida, presidente da CUT/CE, o professor 

Gilvan Rocha e o auditor fiscal Edilson Lins, representando o Fórum 
Permanente em Defesa do Serviço Público.

A apresentação das teses foi feita por representantes dos assinantes 
das mesmas. Pela tese 1 falou Erialdo Moura (canto esquerdo da 

mesa). A tese 2 foi defendida por Roberto Luque e José de Assis (canto 
direito da mesa). Por último a tese 3 foi apresentada por Luis Carlos 
Macêdo (de pé) e Luciano Filgueiras (a direita). O coordenador do 

SINTSEF/CE Adriano Duarte (centro) fez a mediação.

Aprovação do Regimento Interno do Congresso foi conduzida pelo 
diretor da Condsef Luis Carlos Macêdo, relatada por Mª José Colaço 

e Flávia Sabóia, coordenadora do sindicato e delegada de base, 
respectivamente e secretariada por Afonso Barbosa, delegado de base.

A primeira mesa de debates trouxe uma discussão sobre a conjuntura 
atual, no Brasil e no mundo. Os palestrantes foram a Coordenadora 
do MST, Antônia Ivoneide (Neném), o professor e economista Aécio 

Oliveira e o integrante do movimento consulta popular Leidiano Farias. 
A mediação foi de Luciano Filgueiras.

Com um resgate histórico das mudanças econômicas no mundo e 
no Brasil desde o século XVIII, a mesa uniu temas como agronegócio, 

Francisco Chaves, do Cariri em 
intervenção ao debate.

Rômulo George, servidor do Iba-
ma, realizando dinâmica .

Mª Ferreira, servidora civil do 
Hospital Militar, faz pergunta.

Ataílde Figueiredo, participante 
assíduo dos eventos do sindicato. 

Alfredo Moreira: exemplo de 
superação e compromisso.

Fco Teles integrante do Conselho 
Fiscal e veterano na luta. 

A mesa de “Balanço do movimento dos servidores públicos diante 
da crise” foi mediada pelo diretor da Condsef Luis Carlos Macêdo. Os 

palestrantes Jorge Luis (UFC), Francisco Wil (CUT), Sérgio Ronaldo 
(Condsef) e Eudes Baima (UECE) discutiram o papel das centrais 
trabalhistas, em especial da CUT, da qual o SINTSEF/CE é filiado.
A greve recente do serviço público foi outro assunto bastante 
explorado nas palestras. Os debatedores fizeram uma reflexão 

acadêmica, atual e prática, do sindicalismo, enriquecendo ainda mais o 
tema principal da mesa.

As intervenções destacaram diversas temáticas, dentre elas o 
envolvimento das centrais sindicais no movimento de luta dos 

trabalhadores, em especial dos servidores federais.

Com o tema geral: estratégias políticas do SINTSEF/CE e o assunto 
específico “o processo histórico do desmonte do serviço público e o 
papel dos servidores”, os três debatedores, profº Marcelo Lettieri, Vito 

Giannotti e profª Adelaide Gonçalves, entrelaçaram conhecimentos da 
economia, da comunicação e da história gerando um debate de resga-
te aprofundado sobre as diversas nuances do desmonte que o serviço 
público vem sofrendo há décadas. A mesa foi mediada pelo jornalista e 

coordenador de comunicação do sindicato, Adriano Duarte.

Dez grupos de delegados discutiram as teses do encontro e 
organizaram sugestões de texto para serem votadas na plenária final. 

Na imagem o grupo 10.

participação popular, economia, governo , jornada de trabalho, 
sindicalismo, movimentos sociais, relacionando-os com a hegemonia 

do capitalismo. Vinte e quatro intervenções foram feitas, fazendo o 
debate extremamente representativo e grandioso. Ao final das palestra 

a coordenadora do MST ofertou uma bandeira do movimento ao 
SINTSEF/CE.

As propostas de cada grupo foram sistematizadas e apresentadas em 
uma plenária realizada na sexta-feira, último dia do Congresso. Com 

mesa composta por Renato Vitor (secretário), Ednir Lima (relator), Luis 
Carlos Macêdo (presidente) e Francisco Chaves (relator), o consolidado 
de propostas foi lido, discutido e aprovado, sendo definidas os planos 

e bandeiras de luta do SINTSEF/CE para os próximos três anos (veja 
matéria página 3). A plenária também aprovou a realização de uma 

assembleia estatutária.

Especial Congresso
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Eles e elas trabalharam, antes, durante e depois para o 10º Congresso acontecer
A preparação de um Congresso é intensa. 

Material gráfico, organização e divisão de 
apartamentos, verificação de local, data, ônibus, 
enfim, uma enorme demanda referente ao 
evento. Quando o encontro começa então, 
nem se fala... Credenciamento, entrega de 
material, resolução de imprevistos, cerimonial, 
xerox, sistematização de dados, leva e traz de 
palestrante... É mais um turbilhão de coisas. 
E quando tudo acaba para os delegados, tem 
ainda transporte de material, organização de 
documentos...

Para tudo isso acontecer com tranquilidade é 
preciso poder contar com uma equipe engajada 
e empenhada. Além dos que estão nas fotos, 
a direção colegiada do SINTSEF/CE agradece 
ao motorista Alexandre Sousa (que não está 
nas imagens mas esteve presente durante todo 
o encontro) e a todo o seu corpo funcional 
e assessores, inclusive aos que ficaram no 
apoio, tanto na sede da entidade, quanto nas 
delegacias.

Da esquerda para a direita: Francilene, Ana, Mara, Eliane, Emiliele, Lorena, Liza Mara, Lidiane e Natália. Na sequência: Joyce, Luciana e Cláudia
Abaixo da esquerda para a direita: Jofran, Henrique, Marcos e Valdênio. Em seguida: Raquel, Ocilea e Cristina.

Grupo de delegados do Centro Sul

Representantes da delegação do Sertão Central

Grupo de delegados da Região Norte

Parte da delegação dos Inhamúns

Grupo de delegados do Maciço de Baturité

Delegação do Vale do Jaguaribe

Representantes da Região dos Três Climas

Especial Congresso

Delegados da Região do Cariri 
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Por dentro

A reunião do Conselho de Delegados Sindicais de Base aconteceu em Fortaleza

Delegados de base aprovam debate entre centrais sindicais
Reunidos no último dia 15 

de setembro, 160 delegados 
de base do SINTSEF/CE 
aprovaram a realização de 
um debate sobre o papel 
das centrais sindicais na 
conjuntura atual.

O tema já vinha sendo 
cogitado há algum tempo 
e ganhou força no último 
Congresso da entidade, 
realizado no final de agosto. 

O debate acontecerá 
durante a reunião do 
Conselho de Delegados 
Sindicais de base do mês 
de outubro, que acontecerá 
no dia 20, em Fortaleza, 
no Condomínio Espiritual 
Uirapuru. Outros temas 
foram discutidos no 
encontro de delegados de 
setembro, leia mais no nosso 
site: www.sintsefceara.org.br

Hoje, no Brasil, são seis 
as centrais sindicais que 
obtiveram a legalização após 
a sanção presidencial da Lei 
11.648, de 31 de março de 
2008: CUT, Força Sindical, 
UGT, NCST CGTB e CTB. Uma 
das centrais em atuação 
no país - a Conlutas - não 
pleiteou o reconhecimento 
formal e critica a legislação. 
A Intersindical não consta da 
lista das centrais legalizadas.

A discussão será na próxima reunião do Conselho no dia 20 de outubro
As centrais cumpriram os 

seguintes itens: 1) filiação de 
no mínimo cem sindicatos 
distribuídos nas cinco 
regiões do Brasil; 2) filiação 
de sindicatos em no mínimo 
cinco setores de atividade; 
e 3) filiação de no mínimo 
5% dos sindicalizados em 
âmbito nacional no primeiro 
ano (cerca de 300 mil 
trabalhadores sindicalizados), 
devendo atingir 7% em dois 
anos.

Com a legalização, as 
centrais tem acesso a 10% 
da contribuição sindical 
destinada aos sindicatos 
filiados; um montante de 
cerca de R$ 55,5 milhões, 
que serão divididos, 
proporcionalmente, entre as 
centrais.

Com a publicação da 
Lei 11.648, as centrais 
sindicais – que já 
gozavam de legitimidade 
e representatividade – 
ganharam poder político 

expresso na prerrogativa de 
coordenar a representação 
geral dos trabalhadores 
por intermédio de suas 
filiadas, além de participar 
de negociações em foruns, 
colegiados de órgãos 
públicos e de demais 
instâncias tripartites, nas 
quais estejam em discussão 
assuntos de interesse geral 
dos trabalhadores.

Critérios de 
representatividade - Pelo 
projeto aprovado, as centrais 
passaram a ter personalidade 
jurídica e têm assegurado 
o direito de representar 
legalmente os trabalhadores 
em fóruns, colegiados e 
demais organismos. Elas não 
substituiram os sindicatos, 
federações e confederações 
nas negociações coletivas, 
mas tem papel político de 
negociar direitos mais gerais 
da classe. 

CRItéRIOS PARA OBtER O CERtIFICAdO dE lEgAlIzAçãO

Balanço financeiro 
2011

RECEITAS
MENSALIDADES PRECATÓRIOS DIVERSAS/EVENTUAIS TOTAL

3.861.435,02 406.943,06 9.769,93 4.278.148,01

DESPESAS
PESSOAL 531.200,18
MATERIAL DE CONSUMO (Sintsef) 329.660,59
MATERIAL DE CONSUMO (Iguatu) 27.712,05
MATERIAL DE CONSUMO (Sobral) 63.245,68
MATERIAL DE CONSUMO (Cariri) 61.610,85
MATERIAL DE CONSUMO (Baturité) 27.679,00
MATERIAL DE CONSUMO (Inhamuns) 26.335,56
MATERIAL DE CONSUMO (Quixadá) 30.766,14
MATERIAL DE CONSUMO (Russas) 58.406,42
MATERIAL DE CONSUMO (Itapipoca) 5.522,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS (Sintsef) 446.760,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS (Iguatu) 14.845,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS (Sobral) 13.458,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS (Cariri) 11.188,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS (Baturité) 12.142,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS (Inhamuns) 9.606,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS (Quixadá) 10.243,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS (Russas) 11.444,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS (Itapipoca) 7.690,50
TRANSP.VIAGENS E ESTADIAS (Sintsef) 808.344,27
TRANSP.VIAGENS E ESTADIAS (Iguatu) 26.749,80
TRANSP.VIAGENS E ESTADIAS (Sobral) 35.493,54
TRANSP.VIAGENS E ESTADIAS (Cariri) 54.182,93

TRANSP.VIAGENS E ESTADIAS (Baturité) 6.463,00
TRANSP.VIAGENS E ESTADIAS (Inhamuns) 18.874,00
TRANSP.VIAGENS E ESTADIAS (Quixadá) 21.379,00
TRANSP.VIAGENS E ESTADIAS (Russas) 48.241,30
TRANSP.VIAGENS E ESTADIAS (Itapipoca) 10.206,50
IMPRENSA E DIVULGAÇÃO (Sintsef) 129.886,03
IMPRENSA E DIVULGAÇÃO (Iguatu) 220,00
IMPRENSA E DIVULGAÇÃO (Sobral) 4.699,52
IMPRENSA E DIVULGAÇÃO (Cariri) 7.763,89
IMPRENSA E DIVULGAÇÃO (Baturité) 1.041,00
IMPRENSA E DIVULGAÇÃO (Inhamuns) 600,00
IMPRENSA E DIVULGAÇÃO (Quixadá) 750,00
IMPRENSA E DIVULGAÇÃO (Russas) 2.972,96
IMPRENSA E DIVULGAÇÃO (Itapipoca) 664,00
CONTRIB. DOAÇÕES E REPASSES (Sintsef) 411.425,75
CONTRIB. DOAÇÕES E REPASSES (Iguatu) 650,00
CONTRIB. DOAÇÕES E REPASSES (Sobral) 400,00
CONTRIB. DOAÇÕES E REPASSES (Cariri) 4.750,00
CONTRIB. DOAÇÕES E REPASSES
(Baturité)

150,00

CONTRIB. DOAÇÕES E REPASSES 
(Inhamuns)

350,00

CONTRIB. DOAÇÕES E REPASSES (Russas) 280,00

LOCAÇÃO (Sintsef) 44.293,73
LOCAÇÃO (Iguatu) 400,00
LOCAÇÃO (Sobral) 1.800,00
LOCAÇÃO (Cariri) 900,00
LOCAÇÃO (Baturité) 550,00
LOCAÇÃO (Itapipoca) 3.190,00
FINANCEIRAS (Sintsef) 24.095,84
FINANCEIRAS (Iguatu) 515,54
FINANCEIRAS (Sobral) 583,72
FINANCEIRAS (Cariri) 393,14
FINANCEIRAS (Baturité) 720,65
FINANCEIRAS (Inhamuns) 321,87
FINANCEIRAS (Quixadá) 339,80
FINANCEIRAS (Russas) 320,10
FINANCEIRAS (Itapipoca) 72,00
DESPESAS DIVERSAS (Sintsef) 35.219,12
DESPESAS DIVERSAS (Iguatu) 12,80
DESPESAS DIVERSAS (Sobral) 153,23
DESPESAS DIVERSAS (Cariri) 314,40
DESPESAS DIVERSAS (Russas) 43,14
ASSESSORIAS (Sintsef) 632.909,90
DIRETORES LIBERADOS 117.536,67

TOTAL            4.160.742,80

Conheça os benefícios do convênio com o SESC
O SINTSEF/CE lembra aos seus filiados que renovou convênio com o Serviço Social do Comércio no Ceará(SESC-CE) 

que garante preços diferenciados aos nossos filiados. São tarifas reduzidas em vários serviços, de lazer, esporte, saúde, 
alimentação, educação, cultura, assistência social, recreação, dentre outros. Para usufruir dos benefícios, os filiados precisam 
fazer uma matrícula no SESC. Basta levar o contracheque, RG, CPF e comprovante de endereço. Será cobrada uma taxa de 
R$16,90 pela confecção da carteirinha. Com esta carteirinha, os filiados estarão aptos a freqüentar as atividades oferecidas 
pelo SESC com um preço bem mais acessível. 

Nota de pesar
A direção colegiada 

do SINTSEF/CE lamenta o 
falecimento dos filiados 
José Itamar da Silva, 
servidor lotado no Hospital 
de Maracanaú e Francisco 
José Araújo de Sousa, da 
Base Aérea de Fortaleza. 
Às famílias a nossa 
solidariedade.
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Vitória dos servidores do Dnocs garante 
pagamento integral da “bolsa”

Foi publicada dia 24 de 
setembro no Diário Oficial 
da União, a sanção da 
presidenta Dilma Rousseff 
à Medida Provisória 565/12 
que, entre outros temas 
de interesse do Nordeste, 
assegura uma importante 
vitória para servidores, 
aposentados e pensionistas 
do Dnocs: o retorno do 
pagamento integral 
da Vantagem Pessoal 
Nominalmente Identificada 
- VPNI. A complementação 
salarial havia sido cortada 
dos contracheques 
por determinação da 
Controladoria Geral da 
União.

Além do retorno da VPNI, 
o governo ainda pagará 
todo o atrasado, desde 
março deste ano.

Na avaliação do deputado 
Eudes Xavier (PT-CE), só 
após muita pressão e a forte 
mobilização dos servidores, 
a justiça finalmente foi 
feita. “O importante é que 

o  governo assumiu o erro 
e decidiu rever o caso, 
retomando o pagamento 
da complementação salarial 
dos servidores do Dnocs”, 
ressaltou o parlamentar. 
Eudes Xavier também faz 
questão de destacar o 
esforço do Senador José 
Pimentel (PT-CE), do líder 
do governo na Câmara, 
deputado Arlindo Chinaglia 
(PT-SP) e da Bancada do 
PT: “Graças a essa união de 
esforços conseguimos sair 
vitoriosos“, comemora o 
parlamentar, lembrando 

que a partir de agora a luta é 
para fortalecer a instituição. 
"Vamos, juntos, lutar por 
um Dnocs revigorado com 
a realização de concurso 
público, com mais verbas e 
com sua devida valorização, 
pois o Dnocs é fundamental 
não só para o Nordeste, mas 
para todo o Brasil ".

O SINTSEF/CE e a Condsef 
atuaram incansavelmente 
ao lado dos trabalhadores 
em mobilizações 
semanais durante meses e 
comemoram, ao lado dos 
trabalhadores esta vitória.

Dep. Eudes Xavier em um dos encontros semanais realizados no Dnocs este ano.

Durante cerca de 
seis meses, servidores, 
aposentados e pensionistas 
do Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas 
(Dnocs) viveram momentos 
difíceis. O motivo foi 
a perda da Vantagem 
Pessoal Nominalmente 
Identificada (VPNI) que, 
nos salários, causou corte 
de aproximadamente 
30%. A vitória, após 
inúmeras batalhas, só foi 
sacramentada no último 
dia 24 de setembro com 
a publicação, no Diário 
Oficial da União, da sanção 
presidencial à Medida 
Provisória 565/12, que 
corrigiu a injustiça.

A lição desse episódio 
é a importância da união 
e da mobilização para se 
alcançar êxito. Os servidores 
do Dnocs são um grande 
exemplo de persistência 
e de determinação. 
Mobilizados com a nossa 
ajuda na Câmara Federal 
e com a ajuda do senador 
José Pimentel (PT-CE) no 
Senado, não arredaram pé 
até que a injustiça fosse 
corrigida.

Sabemos que no 

meio desse caminho os 
prejuízos foram muitos 
e algumas vidas foram 
abreviadas, tamanho o 
sofrimento. Mesmo assim, 
as lamentações foram 
deixadas de lado e deram 
lugar a audiências públicas, 
reuniões nos ministérios, 
debates e encontros com 
servidores em vários estados 
nordestinos para fortalecer 
a luta e fazer o governo 
compreender o tamanho do 
erro e voltar atrás na ação 
nociva da Controladoria 
Geral da União, responsável 
pelo corte da VPNI através 
de nota técnica. Felizmente, 
esse capítulo teve final 
vitorioso, apesar dos danos.

O importante é 
que a luta não acaba 
ai. Nossos esforços 
agora se concentram 
no fortalecimento e na 
valorização dessa instituição 
centenária. Estamos firmes 
na defesa de um Dnocs 
reestruturado para continuar 
cumprindo o seu importante 
papel no desenvolvimento 
da nação.

Nesses seus 103 anos 
de existência, o Dnocs 
construiu açudes, rodovias 

e pontes, acumulando 
patrimônio de 331 
barragens e 15 estações de 
piscicultura, responsáveis 
pela produção de 100 
milhões de alevinos ao ano, 
dentre outros.

O Dnocs ainda tem 
muito a fazer. Portanto, 
queremos a realização de 
concurso público para 
ampliar o reduzido quadro 
de servidores da instituição. 
Também defendemos 
a destinação de mais 
investimentos financeiros e 
humanos para a promoção 
de assistência técnica com 
tecnologias modernas e a 
extensão rural aos pequenos 
irrigantes que trabalham nos 
37 perímetros públicos.

Enfim, precisamos de 
um Dnocs valorizado, 
moderno, capaz de cumprir 
o importante papel que se 
espera de uma instituição 
que tanto já realizou pelo 
Nordeste, pelo Brasil.

Eudes Xavier - Deputado Federal 
(PT-CE) e titular da Comissão de 

Trabalho, de Administração e 
Serviço Público da Câmara dos 

Deputados. Reprodução do texto 
publicado no Jornal O Povo.

Dnocs: a luta agora é a reestruturação

Jurídico

Em março deste ano foi promulgada a Emenda Constitucional 
nº. 70 que veio corrigir uma grave injustiça cometida pela 
Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003 
no que se refere aos critérios para o cálculo e a correção dos 
proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores que 
ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela 
Emenda Constitucional, em 31 de dezembro de 2003, e que 
tiveram aposentadoria por invalidez concedida a partir de 1º de 
janeiro de 2004.

A partir da EC 70/12 os servidores que ingressaram no serviço 
público até 31 de dezembro de 2003 terão seus proventos 
calculados com base na remuneração do cargo efetivo. Antes, era 
com base nas 80% maiores contribuições.

Os órgãos começaram a implementar no contracheque 
de agosto o ganho que a EC 70/12 trouxe. Em todo o 
país, aproximadamente 14 mil pessoas (entre servidores 
aposentados e pensionistas) foram beneficiados com a Emenda 
Constitucional. No Ceará, apenas na Funasa, são quase 100 
servidores que passarão a receber o benefício corrigido.

De acordo com Tadeu Bezerra 
(foto), aposentado da Funasa 
em Tauá, a implementação 
da aposentadoria corrigida 
representou mais de mil reais 
em seu salário e comenta: “Foi 
um trabalho muito árduo. desde 
o encontro de aposentados 
da base da Condsef, em 2010, 
para o qual fui como um dos 
representantes do Ceará, 
que expusemos a necessidade de enfrentar este problema. A 
gente que tem problema de saúde, gasta muito com médico, 
medicamentos... Ali no encontro da Condsef, o companheiro luis 
Carlos, que hoje é da coordenação jurídica da confederação, mas 
na época era de aposentados e pensionistas já começou o apoio 
a nossa causa. A Condsef e os sindicatos começaram a colocar 
na cabeça dos parlamentares que era preciso corrigir este erro. 
deu certo. Foi uma luta muito bonita e hoje estamos colhendo o 
fruto”. No contracheque de agosto Tadeu recebeu pela primeira 
vez  o valor corrigido e no de setembro a diferença de março até 
a data da implementação.

Esta conquista foi fruto de muita luta da coordenação jurídica 
da Condsef e dos sindicatos dos servidores federais, bem 
como de suas assessorias. Garantir o pagamento integral aos 
aposentados que em virtude de uma invalidez – causada por 
acidente ou grave doença – tiveram que reconstruir suas vidas 
ganhando menos do que quando ativos, é mais que uma vitória, 
é um resgate de dignidade.

Condsef e sindicatos 
resgatam dignidade dos 
servidores

Aposentadoria por invalidez

RPVs pagas em setembro
Órgão Objeto Nº de

Beneficiados Valor 

BASE AéREA gratificação e 1/3 Férias 5 14.926,29 
C. ExéRCItO gratificação  e 1/3 Férias 7 28.235,24

dNOCS gratificação 1 748,22
dNPM gratificação 1 28.726,05
dNIt 3,17% 7 43.605,70

FUNASA gratificação e 1/3 Férias 45 112.858,19
IBAMA 1/3 Férias 2 2.519,09
INCRA gratificação 1 28.535,63

M. AgRICUltURA gratificação e 1/3 Férias 5 24.645,43
M.COMUNICAçÕES gratificação 1 12.156,33

M.FAzENdA 1/3 Férias 7 5.260,50
M. tRABAlhO 1/3 Férias 5  3.217,36

M.tRANSPORtES gratificação e 3,17 % 9 77.449,60
M. dA SAÚdE gratificação e1/3 Férias 51 76.208,88

tOtAl 149 501.644,30

Artigo
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Aconteceu

Maior greve do serviço público nos últimos 15 anos mostrou a força da 
união dos servidores

Trabalhadores do Incra encerram a greve. Mobilização permanece
Os servidores do Instituto 

Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) 
no Ceará voltaram ao 
trabalho no último dia 17 
de setembro. 

Paralisados 
nacionalmente desde 
o dia 15 de junho, os 
trabalhadores do Incra 
fazem parte de uma das 
categorias que não aceitou 
o acordo proposto pelo 
governo no final de agosto 
e permaneceu em greve.

No entanto, uma plenária 
da Confederação Nacional 

das Associações dos 
Servidores do Incra(CNASI), 
realizada no dia 13 de 
setembro , sugeriu a base 
que encerrasse a greve, 
mas seguisse com a 
mobilização. 

No Ceará, em assembleia, 
os servidores definiram 
que todas as segundas-
feiras haverá um encontro, 
no período da manhã, 
para discutir reforma 
agrária, a missão do Incra 
e as estratégias para 
continuar pressionando o 
governo em torno de suas 
reivindicações.

todas as semanas, nas segundas-feiras, haverá atividades de discussão sobre 
o órgão, sua missão, atuação e demandas.

Servidores aprovaram, em assembleia, o retorno ao trabalho.

Que o percentual de reajuste concedido pelo 
governo não foi o ideal é um fato que não pode 
ser negado. No entanto, ao analisar os aconteci-
mentos da greve dos servidores federais também 
não se pode negar o grande saldo positivo da 
mesma.

Primeiro ressaltamos a capacidade de mobi-
lização dos servidores. O país parou. Foram mais 
de 30 setores em greve por mais de dois meses, 
numa soma aproximada de 350 mil servidores, o 
que fez desta a maior greve dos últimos 15 anos. 
Está claro portanto, que a união é possível e gera 
resultados. Estes servidores foram exemplo de luta 
e busca por respeito, valorização, melhores condi-
ções de trabalho e serviço público de qualidade.

A greve de 2012 - que com certeza entrará 
para a história - ganhou transmissão em horário 
nobre nas grandes redes de televisão e primeira 
página nos maiores jornais do país. Isso significa 
ver o capitalismo dobrando-se ao interesse social, 
obrigando-se a noticiar movimento de trabalha-
dor. Tendo que se render ao que se fez notícia, em 
todo o país.

Estes já são grandes ganhos do movimento 
paredista dos servidores federais. Mas talvez o 
principal deles tenha sido a quebra da inércia, o 
fim do “não fazer nada”, a demonstração de que o 
servidor sabe e pode ir a luta.

Além dos reajustes que giram em torno de 
15% a 37% em relação a gratificação de desem-
penho (R$ 1000,00 para nível superior, R$ 930,00 
para nível intermediário e R$ 630,00 para nível au-
xiliar), escalonados em três anos (janeiro de cada 
ano a partir de 2013), foram assinados termos 
que asseguram a continuidade das negociações 
visando o atendimento das demandas pendentes 
das diversas categorias.

O governo comprometeu-se com a equaliza-
ção das tabelas salarial dos servidores do Exe-
cutivo com a Lei 12.277/10 e a regulamentação 
de gratificações das carreiras que ainda não as 
possuem.

Entre os acordos firmados destacam-se ainda 
a concessão de reajustes, a partir de janeiro de 
2013, no auxílio-alimentação e na contrapartida 
dos planos de saúde. Gacen também teve seu 
valor reajustado. Confira as tabelas.

PLANOS DE SAÚDE (Entre 15% e 25%)
REMUNERAçãO/

IdAdE
FAIxA 1 
(00-18)

FAIxA 2 
(19-23)

FAIxA 3 
(24-28)

FAIxA 4 
(29-33)

FAIxA 5 
(34-38)

FAIxA 6  
(39-43)

FAIxA 7  
(44-48)

FAIxA 8  
(49-53)

FAIxA 9    
(54-58)

FAIxA 10 
(59OU+)

0000-1.499 121,94 127,69 129,42 134,60 138,62 143,22 154,98 157,44 159,90 167,70
1.500-1.999 116,19 121,94 123,67 127,69 131,72 136,32 147,42 149,76 152,10 159,90
2.000-2.499 110,44 116,19 117,92 121,94 125,97 130,57 139,86 142,08 144,30 152,10
2.500-2999 105,84 110,44 112,16 116,19 120,22 124,82 133,56 135,68 137,80 144,30
3.000-3.999 100,08 105,84 107,56 110,44 114,46 119,07 127,26 129,28 131,30 137,80
4.000-5.499 90,88 93,18 94,91 95,48 99,51 104,11 105,84 107,52 109,20 111,80
5.500-7.499 87,43 88,58 90,31 90,88 94,91 99,51 100,80 102,40 104,00 106,60
7.500 OU +  82,83  83,98  85,70  86,28  90,31  94,91  95,76  97,28  98,80  101,40

gACEN 
ANO VAlOR
2013 R$ 757,00
2014 R$ 795,00
2015 R$ 835,00

RESuMo DAS TABELAS PGPE, CPST (ATIVoS E APoSEnTADoS nS, nI E nA)

VB gratific. desemp. tOtAl
NS FINAl 3.383,00 3.950,00 7.333,00

NS INICIAl 1.990,22 2.488,00 4.748,22
NI FINAl 1.923,11 1.504,00  3.427,11

NI INICIAl 1.568,42 1.252,00 2.820,42
NA FINAl 1.159,56 1220,27 2.379,83

NA INICIAl 1.157,36 1084,75 2.242,11

PGPE e CPST – ATIVOS (EM 2013)

VB gratific. desemp tOtAl
NS FINAl 3.383,00 4.284,00 7.667,00

NS INICIAl 1.990,22 2.822,00 4.812,22
NI FINAl 1.923,11 1.814,00  3.737,11

NI INICIAl 1.568,42 1.562,00 3.130,42
NA FINAl 1.159,56 1430,27 2.589,83

NA INICIAl 1.157,36 1294,75 2.452,11

VB gratific. desemp tOtAl
NS FINAl 3.383,00 4.617,00 8.000,00

NS INICIAl 1.990,22 3.155,00 5.145,22
NI FINAl 1.923,11 2.124,00 4.047,11

NI INICIAl 1.568,42 1.872,00 3.440,42
NA FINAl 1.159,56 1.640,27 2.799,83

NA INICIAl 1.157,36 1504,75 2.662,11

VB gratific. desemp. tOtAl
NS FINAl 3.383,00 1.975,00 5.538,00

NS INICIAl 1.990,22 1.244,00 3.234,22
NI FINAl 1.923,11 752,00 2.675,11

NI INICIAl 1.562,42 626,00 2.194,42
NA FINAl 1.159,56 966,77 2.126,33

NA INICIAl 1.157,36 836,75 1.994,11

VB gratific. desemp. tOtAl
NS FINAl 3.383,00 2.142,00 5.525,00

NS INICIAl 1.990,22 1.411,00 3401,22
NI FINAl 1.923,11 907,00 2.830,11

NI INICIAl 1.562,42 781,00 2.349,42
NA FINAl 1.159,56 1071,27 2.231,33

NA INICIAl 1.157,36 941,75 2099,11

VB gratific. desemp. tOtAl
NS FINAl 3.383,00 2.308,50 5.691,50

NS INICIAl 1.990,22 1.577,50 3.567,72
NI FINAl 1.923,11 1.062,00 2.985,11

NI INICIAl 1.562,42 936,00 2.504,42
NA FINAl 1.159,56 1.176,77 2.336,33

NA INICIAl 1.157,36 1046,75 2.204,11

PGPE e CPST – ATIVOS (EM 2014)

PGPE e CPST – ATIVOS (EM 2015)

PGPE e CPST – APOSENTADOS (EM 2013)

PGPE e CPST – APOSENTADOS (EM 2014)

PGPE e CPST – APOSENTADOS (EM 2015)

AUxÍlIO-AlIMENtAçãO 

VAlOR 
AtUAl

A PARtIR 
dE JAN. dE 

2013

R$304,00 R$ 373,00

Análise do movimento
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