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II Seminário de Saúde do 
Trabalhador propõe reflexão e 
mobilização (págs 2, 4 e 5)

Série especial:
Previdência Social precisa de 

reforma? (pág 6)

Extensão do GDPGPE para 
aposentados e pensionistas 

(pág 8)

A g e n d A

Reuniões de aposentados 
e pensionistas: 25 de 
outubro e 22 de novembro

Congresso da Condsef: qual o seu papel como 
delegado?

A cAdA Ano o número de servidores públicos federAis 
diminue no brAsil. mAis pessoAs AposentAm-se ou fAlecem, 

menos vAgAs são AbertAs em concursos.
A cAdA novA gerAção, mAior é A desinformAção sobre 

As Atribuições e os vAlores dos serviços públicos e seus 
servidores. A políticA é de enfrAquecimento, emborA não 
sejA possível conceber um pAís sem estes trAbAlhAdores, 

que AtuAm, como o próprio nome diz, servindo.
pArA mudAr essA reAlidAde é preciso lutA. pArA lutAr é 

preciso AcreditAr. é preciso ter esperAnçA.
neste 28 de outubro, comemore. mesmo que não hAjA 

gAnhos, não hAjA vAlorizAção, não hAjA reconhecimento. 
comemore o vAlor que você sAbe que tem.

AfinAl, sem o seu trAbAlho que brAsil teríAmos?

Após realização de 34 
assembleias nos locais de trabalho 
e interior do estado, foram eleitos 
91 delegados do SINTSEF/CE 
para o XI Congresso da Condsef. 
O sindicato terá 94 representantes: 
os 91 eleitos, 1 delegado indicado 
pela Direção Colegiada, 
(referendado em assembleia) e 2 
membros da direção da Condsef, 
que  são delegados natos.

O evento, que ocorrerá em 
dezembro, aqui no Ceará, é o 
momento em que os próximos três 
anos de atuação da Confederação 
são discutidos e o plano de ações, 
bandeiras de luta, rumos do 
movimento decididos.

O papel do delegado eleito 
para este Congresso é de 
extrema importância. Na pauta 
estará, por exemplo, a avaliação 

do modelo atual do processo 
negocial dos trabalhadores com 
o governo, modelo este aprovado 
pelos delegados do último 
Congresso. Assim, se queremos 
mudar as ações que pautam a 
Condsef, este é o momento. 
Cabe a cada delegado levar as 
suas considerações, pensadas, 
elaboradas, discutidas, para 
aproveitar a riqueza do momento.

Se você foi eleito para esta 
função significa que seus colegas 
de trabalho confiam em sua 
possibilidade de contribuir. 
Então, não esquive-se dela, 
contribua.

Fazer um movimento sindical 
forte e resolutivo depende de 
todos nós e não apenas das 
direções das entidades. Pense 
nisso!

28 de outubro - Dia do Servidor Público
“Que toquem os sinos em nome da esperança,  eterna criança que vive brincando no peito

dos homens que sabem da força que tem o respeito para com os seus semelhantes, na luta por seus direitos
Que traga a alegria o toque feliz deste sino e faça dançar nas ruas meu povo menino”. 

                                              (Esperança - Gonzaguinha)
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fala aí
Saúde e trabalho: uma 
relação para cuidar bem

e d i t o r i a l
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movimento
Servidores recusam 
os 15,8% e seguem 
mobilizados

d N i t

Os servidores do DNIT tem 
se mantido resistentes na luta 
em busca da reestruturação das 
tabelas salariais das carreiras do 
órgão. Não aceitaram a proposta 
do Governo no ano passado 
nem após 74 dias de greve este 
ano, terminada no dia 9 de 
setembro. A avaliação do setor 
é que o percentual oferecido, da 
forma colocada pelo governo, 
não atende as reivindicações 
básicas.

Em avaliação realizada 
após a greve, os servidores 
consideraram o movimento 
positivo. Os ganhos principais, 
além da visibilidade da luta, 
foram a união das carreiras 
em torno de uma mesma 
negociação e unidade dos 
servidores de todos os estados.

A mobilização atual busca 
manter o debate e a pressão 
parlamentar como forma de não 
deixar o movimento esfriar.

Audiência debate 
demissões passadas

e m  r e c i f e

No dia 20 de setembro, 
Audiência Pública na 
Assembleia Legilativa de 
Pernambuco debateu a situação 
dos servidores públicos 
demitidos nos governos 
Collor e Fernando Henrique.  
O Programa de Demissão 

Voluntária (PDV) foi um dos 
itens da pauta.

Participaram do encontro 
os PDVistas cearenses Elineide 
Farrapeira e Rodezir Lopes, 
e o diretor do SINTSEF Luis 
Carlos Macêdo, representando 
o sindicato e a Condsef.

Nota de pesar
Fco Márcio Cavalcante Correia

(Ministério da Saúde)
* 06/02/1968 + 26/06/2013

Aldimir Acácio de Lima (Marabá)
(Ministério da Saúde - Sobral)
*14/04/1963  + 03/07/2013

Manoel Cordeiro Arruda
(Min. do Trabalho - Sobral)
*05/8/1926 +08/07/2013
Carlos Alberto Machado

(Ministério da Agricultura)
*  1º/01 /1949 + 3 /09/ 2013

O SINTSEF/CE realizou no 
último mês de setembro um 
seminário para discutir a relação 
entre saúde e trabalho. A partir do 
debate que se instaurou naquele 
espaço propomos uma reflexão: 
como você cuida da relação entre 
a sua saúde e o seu trabalho?

Muito além de listar culpados, 
de relacionar problemas ou de 
acusar o governo, esta reflexão 
merece aprofundamento 
individual e discussão coletiva.

O trabalho é o lugar onde 
passamos a maior parte do 
nosso tempo, muitas vezes 
mais que com nossas famílias 
ou desfrutando nossos hobbys 
e lazer. Este fato já deveria ser 
suficiente para cuidarmos melhor 
de nós mesmos no ambiente de 
trabalho.

Como você se sente no seu 
trabalho? Como é a sua relação 
com seus colegas? Você gosta do 
que faz? Você percebe a relevância 
da sua atividade para a sociedade? 
Você tem um espaço adequado 
para suas tarefas?

Cabe a cada um de nós 
respondermos, para nós mesmos, 
estas perguntas. Como enfatizou 
uma das componentes da mesa 
de abertura do encontro: trabalho 
não é para exaurir. É para ser um 
componente a mais do nosso dia. 
Se não é assim está errado e só 
nós podemos mudar.

Pense, avalie, reflita: o que 
precisa mudar para seu trabalho 
ser melhor? Às vezes esta 
mudança está em nós. Na maneira 
como nos comportamos ou como 
vemos as coisas. Há ocasiões em 
que não conseguimos resolver 
questões sérias sozinhos. Assédio 
moral é uma delas. Para isso, peça 
ajuda.

Precisamos acreditar que o 
mundo pode ser diferente e que 
muito do que é possível mudar 
está em nós. Que tal tentar?

E para situações que você 
necessita de auxílio, lembre-se 
que o sindicato está aqui, pronto 
para buscar alternativas, ao seu 
lado.

A Direção Colegiada
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Dos 27 diretores efetivos do SINTSEF/CE, sete 
chamam-se José

V i x e  c o m o  t e m  z é ,  z é  d e  b a i x o ,  z é  d e  r i b a

por dentro

Continuamos a apresentação dos diretores do SINTSEF/CE. 
Já foram apresentadas as mulheres da gestão, na edição passada os 
coordenadores gerais e agora escolhemos sete diretores que tem em 
comum apenas o primeiro nome, chamam-se “José”. José Amorim 
Neto, José Arteiro da Silva, José Artur Camurça Torres, José Ataílde 
Figueiredo, José Cleiton Ferreira da Silva, José Valmir Braga e José 
Valmir Soares de Sousa, estes são os nossos Josés. Em coordenações 
diferentes e cada um com uma história para contar, apresentamos:

José Amorim Neto

Servidor do Ministério da Agricultura, 
Amorim, fez parte do grupo de servidores 
demitidos no Governo Collor e anistiados 
por Itamar Franco. Hoje é lotado na 
Defensoria Pública da União. Esta é a 2ª vez 
que compõe a Direção Colegiada, no cargo 
de coordenador administrativo.

José Arteiro da Silva

Arteiro, é da região dos Três Climas 
e pela primeira vez faz parte da direção 
da entidade. Servidor do Ministério da 
Saúde está nesta gestão como coordenador 
jurídico. É filiado ao SINTSEF/CE desde 
1992.

José Artur Camurça Torres

Natural de Baturité, Artur Camurça é 
militante antigo daquela região. Servidor 
do Ministério da Saúde, filiado ao 
sindicato desde 94, integra, pela segunda 
vez consecutiva a Coordenação de 
Comunicação.

José Ataílde Figueiredo

Servidor aposentado da Funasa, Ataílde 
faz parte da coordenação de aposentados e 
pensionistas do sindicato. Natural da Região 
do Cariri  é nosso filiado desde 1990. Tem se 
destacado nos eventos do sindicato com sua 
paixão por fotografia, sempre contribuindo com 
a nossa comunicação.

José Cleiton Ferreira da Silva

Servidor do Ministério da Saúde, 
da Região do Vale do Jaguaribe, filiado 
desde 93, José Cleiton foi eleito 
para a coordenação de organização 
e sindicalização, em duas gestões 
consecutivas. Atualmente está licenciado.

José Valmir Braga

Valmir Braga é coordenador de finanças 
em sua segunda gestão consecutiva.  Servidor 
da Funasa é filiado ao sindicato desde 91. 
Na década de 80 fez parte do movimento 
estudantil e comunitário, no bairro Conjunto 
Esperança. É Geógrafo, pela UFC, e técnico 
em cartografia. 

José Valmir Soares de Sousa

Valmir Soares é coordenador de organização e 
sindicalização. Mesmo sendo esta sua primeira 
gestão na entidade, Valmir sempre participou 
ativamente do movimento, em outras instâncias, 
por exemplo, como delegado sindical. Servidor 
do Ministério da Fazenda é filiado desde 1989.

O SINTSEF/CE participou, 
em Brasília, no final de agosto, 
do encontro do coletivo jurídico 
da Condsef. 

Dentre outros temas foram 
debatidas ações que podem ser 
adotadas para assegurar direito 
dos servidores em diversas 
frentes. Confira alguns dos 
encaminhamentos:

Aposentadoria especial 
Sobre o tema foi discutido 

o novo posicionamento do 
STF, que descumpre o MI 880 
(assegurava aos servidores o 
direito a contagem especial 
de tempo insalubre para fins 
de aposentadoria). Dentre os 
encaminhamentos destaca-
se a recomendação de que as 

assessorias jurídicas ingressem 
com ações judiciais em 1ª 
instância para fazer cumprir o 
MI 880.

Auxílio Alimentação - 
equiparação de valores

O principal encaminhamento 
deste ponto é a tentativa, 
pela Condsef, de revogação 
da Súmula 339 do STF, que 

estabelece não ser atribuição do 
judiciário aumentar vencimentos 
de servidores públicos em 
função da isonomia.

Outros temas gerais e 
específicos foram debatidos e 
sugestões diversas apresentadas, 
confira matéria completa, com 
resumo do relatório do encontro 
em nosso site.

c o N d s e f

Busca de abordagem jurídica para garantir direitos



/sintsefce
www.sintsefceara.org.brPÁG 4  |  Ano XXIV  |  Edição 263  |  Setembro/Outubro 2013

aconteceu

Nos dias 26 e 27 de 
setembro, o SINTSEF realizou 
o II Seminário de Saúde do 
Trabalhador, reunindo cerca de 
200 pessoas para discutir este 
tema, tão pertinente a todas as 
categorias.

O evento teve inscrições 
limitadas, abertas a todos os 
filiados da entidade. Durante duas 
semanas os interessados puderam 
inscrever-se na sede do sindicato 
ou nas delegacias do interior. 

Quatro questões principais 
foram abordadas no encontro: 
segurança no trabalho, assédio 
moral, ergonomia e intoxicação.

A mesa de abertura foi 

composta pelos coordenadores 
gerais do SINTSEF/CE, Luciano 
Filgueiras e Luis Carlos Macêdo, 
(este último representando a 
Condsef), Helder Andrade, 
Luciano Simplício e Manuel 
Messias representantes da CUT, 
CTB e MST, respectivamente, 
Maria de Fátima Bezerra, diretora 
do CEREST Ceará, e Vânia 
Loureiro, pelo CEREST Regional 
Fortaleza.

Na ocasião, foi feito um 
resgate da preocupação que 
Marx e Engels, já manifestavam 
em relação ao trabalho digno e 
com saúde, dentro do contexto 
do socialismo. A mesa ressaltou 

a importância do evento e, 
principalmente, convidou a todos 
a uma ampla reflexão sobre a 
temática saúde do trabalhador.

Saúde e segurança

Hélio Lopes, psicólogo 
organizacional, técnico de 
segurança e educador da 
Fundacentro (PE), iniciou o 
debate sobre saúde e trabalho.

Em sua fala destacou dois 
lados do trabalho: o trabalho 
como realização humana e como 
instrumento de exploração. 
Em toda a sua apresentação 
enfatizou diversos exemplos 
de exploração humana, de 
trabalho como instrumento de 

tortura, de violência no trabalho, 
de exposição da saúde do 
trabalhador. A palestra findou 
com a reflexão: quem é feliz 
com aquilo que faz?

Ergonomia

Em seguida a professora 
doutora Regina Heloísa Maciel 
discutiu um tema bastante 
novo para os participantes: a 
ergonomia.

Explicando de maneira 
superficial, é uma ciência que 
busca o conforto do trabalhador, 
de forma ampla, em seu local de 
trabalho. Isso significa conforto 
não apenas físico, como se 
pensa mais comumente, mas 

Seminário discute temas que não 
devem ser deixados de lado

s a ú d e  d o  t r a b a l h a d o r

Mesa de abertura destaca a importância do evento Flávio Inácio, Luis Carlos e o palestrante Hélio Lopes iniciaram o debate

Os diretores Luciano e Onidracir mediam o debate sobre ergonomia Auditório cheio e atento às explanações dos palestrantes

O tema Assédio Moral foi amplamente discutido com facilitação de dois palestrantes
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também em relação à mente, ao 
espírito, ao espaço, a maneira 
como a organização (patronal) 
trata e/ou se relaciona com seus 
trabalhadores.

Assédio Moral

A palestra sobre assédio 
moral contou com a presença do 
procurador do trabalho Carlos 
Leonardo Holanda e do psicólogo 
e jornalista Arthur Lobato.

Segundo Leonardo Holanda, 
essa prática envolve uma série 
de fatores que, geralmente a 
partir da discriminação, causam 
desconforto e humilhação 
no ambiente do trabalho. 

O palestrante lembrou que 
é necessário que sejam 
comportamentos repetitivos para 
caracterizar o assédio. “O que é o 
assédio? É o conflito, a violência. 
Quando essa prática se dá de 
forma reiterada, que comece a 
minar o trabalhador de forma 
desmedida e injusta, você vai ter a 
situação do assédio”, explicou.

Lobato enfatizou a necessidade 
de organização coletiva para o 
combate ao assédio moral.

Intoxicados

A palestra de fechamento 
mostrou a triste realidade da 
intoxicação pelo uso de inseticidas 

dos servidores federais.
A professora doutora Estelita  

Lima apresentou um apanhado 
científico amplo, com revisão 
de literatura, sobre o tema da 
intoxicação. Na sequência, a 
servidora da Funasa, Iracema 
Mariano mostrou dados de uma 
pesquisa sobre a situação dos 
intoxicados no Cariri.

O diretor da Condsef, Sérgio 
Ronaldo apresentou uma reflexão 
política da situação e discutiu 
a falta de reconhecimento do 
governo em relação aos danos 
causados pelos pesticidas aos 
servidores que os manipulavam. 

Sérgio relatou várias iniciativas 
da Condsef para defender a 
questão, dentre elas a intenção de 
formar uma frente parlamentar 
apartidária para buscar aprovação 
dos projetos.

Ao final do encontro, os 
participantes foram convidados 
a atuar como multiplicadores, 
ampliando a discussão com seus 
colegas de trabalho, familiares, 
amigos, enfim, com seus contatos 
diversos, já que o tema atinge 
todas as pessoas.

Confira mais imagens, vídeos e 
textos do evento em nosso site.

“Muitas vezes não percebemos as questões 
do nosso trabalho que comprometem a 

nossa saúde. Às vezes são coisas facilmente 
resolvidas, mas é preciso a compreensão do 

trabalhador daquilo que pode ou não ser um 
dano para sua saúde, física ou mental. O 
seminário me permitiu refletir sobre isso”
Liza Mara, funcionária do SINTSEF/CE

“A construção do saber, as respostas, os 
caminhos tem que ser construídas por nós, 

pelos trabalhadores, pelo sindicato, por 
mim, pelo procurador (do trabalho)”.

Arthur Lobato, palestrante do tema assédio 
moral, sobre como enfrentar este problema

“Pela primeira vez participei da organização 
de um evento como este e foi muito gratificante 

ver a riqueza dos debates que foram 
apresentados naquele espaço. As questões 

abordadas são extremamente importantes e 
precisam, cada vez mais, de discussão”
Flávio Inácio, coordenador de saúde do 

trabalhador do SINTSEF/CE

“Um grande dilema do  serviço público 
nesse país é que as pessoas quando se 

aposentam, levam todo o conhecimento 
e não há uma reposição destas vagas 

através de concursos públicos, assim quem 
sai não tem oportunidade de partilhar 

seus conhecimentos com quem entra, pois 
praticamente não há novas entradas”

Hélio Lopes, psicólogo, educador, servidor 
público, na palestra sobre saúde e 

segurança no trabalho

‘’Discutir assédio 
moral, discutir saúde e 
segurança do trabalho 
é importantíssimo. Nós 

temos que ter a clareza que 
a pauta reivindicatória 
dos sindicatos tem que 

ir além da questão 
remuneratória. É obvio 
que as questões salariais 

vão ser sempre necessárias, 
mas ter uma discussão 

de um meio ambiente de 
trabalho seguro e sadío, de 
ter condições de trabalho, 

que as pessoas possam 
executar suas tarefas 
sem ter que adoecer, é 

primordial. E o Ministério 
Publico do Trabalho é um 
agente público que tem por 
finalidade essa defesa, essa 

tutela.’’
Leonardo Holanda, 

Procurador Federal do 
Trabalho, em palestra sobre 

assédio moral

“Todo mundo sabe que é tóxico. Na 
embalagem fala que é tóxico e eles falavam 

que isso aqui não faz mal: ‘Se vocês chegarem 
em uma casa que alguém for falar que não 
vai deixar botar na caixa d'água porque faz 
mal, você diga que não faz mal’ " (Canário).
Trecho do artigo da pesquisadora Iracema 
Mariano, servidora do Ministério da Saúde 

apresentado em sua palestra. Os entrevistados 
foram identificados com nomes de pássaros

Estes inseticidas atingem o sistema nervoso 
central e vão gerar uma série de doenças, 
de danos (...) uma delas é a depressão, por 
isso sugere-se que a taxa de suicídio (em 
determinadas categorias), tenha uma 
relação com a exposição a inseticidas.

Profª Drª Estelita Pereira, sobre 
a intoxicação ocupacional por 
organosfoforados e piretróides

‘’Só o governo não enxerga que está acontecendo essa atrocidade, com 
estes trabalahdores da ex-Sucam (...) num país em que uma pessoa se 
aposenta, com aposentadoria vitalícia, porque perdeu um dedo, não 

reconhecer uma situação dessas como acidente de trabalho... existe uma 
grande contradição em não querer reconhecer que a culpa é do Estado. 
(...) escolhemos passar este vídeo para mostrar qual é a visão da Funasa: 

é de negar até o final este direito que nós temos.”
Sérgio Ronaldo, diretor da Condsef, apresentando o posicionamento do 
governo sobre a questão dos servidores públicos intoxicados com DDTIracema, Sérgio e Estelita debateram a realidade dos 

intoxicados no serviço público, o diretor Adriano mediou
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Previdência Social precisa de reforma?
Quem argumenta a favor 

das reformas na Previdência 
Social no Brasil defende que a 
instituição segue uma trajetória 
progressiva de aumento no 
leque de benefícios, tornando-
se um problema sério para 
as finanças públicas. Outros 
aspectos tão importantes como 
o leque de benefícios são: a 
evolução demográfica – é nítido 
o envelhecimento da população 
– e do mercado de trabalho no 
país, sem a contrapartida, até 
um passado recente, de medidas 
compensatórias para manter o 
sistema em equilíbrio.

Há dois regimes básicos que 
os sistemas de aposentadoria 
costumam adotar sejam eles de 
natureza pública ou privada. Um 
deles é o Regime de Capitalização, 
no qual suas contribuições 
são capitalizadas em contas 
individualizadas ou coletivas para 

a formação de uma reserva que 
na ocasião da aposentadoria será 
transformada em benefício. O 
outro é o Regime de Repartição 
Simples, que funciona em regime 
de caixa, fazendo com que suas 
contribuições sejam utilizadas para 
o pagamento de benefícios dos já 
aposentados.

Na Constituição de 1988, 
houve uma tendência de 
maior resguardo de direitos do 
trabalhador, com incorporação 
do seguro-desemprego, 
aumento do piso dos benefícios, 
direito de ingresso ao sistema 
concedido a qualquer cidadão, 
eliminação das diferenças entre 
trabalhadores rurais e urbanos. 
Outro fator que onera o Sistema 
Público de Previdência é o 
aumento da economia informal 
já que trabalhadores informais 
geralmente não contribuem para 
o sistema, mas terão acesso ao 

benefício mínimo garantido a todo 
cidadão.

A informalidade é fruto do 
desemprego e dos movimentos de 
terceirização – que infelizmente 
cresceram no Brasil desde a época 
da implementação de medidas 
neoliberais por Collor de Mello 
e FHC – que faz com que o 
empregado rompa as relações 
trabalhistas com sua empresa 
embora, às vezes, continue 
trabalhando para ela.

Infelizmente, não se tratou 
a questão de forma a encontrar 
soluções que não prejudicassem 
o trabalhador. Pelo contrário, o 
espírito das reformas sempre foi 
o de retirar direitos. O primeiro 
passo foi fazer a população 
se aposentar em idade mais 
avançada. O segundo foi aumentar 
a contribuição dos ativos e criar 
uma absurda contribuição àqueles 
que já estejam assistidos, ou seja, 

os aposentados voltaram a pagar. 
O terceiro foi reduzir, no decorrer 
do tempo, o benefício máximo que 
você recebe ao se aposentar.

Portanto, é quase certeza que 
este benefício continuará caindo. 
Um dos aspectos que nos levam 
nesta direção é a mudança da 
fórmula de cálculo do valor da 
aposentadoria. Antes da reforma, 
o trabalhador se aposentava pela 
média do valor para o qual ele 
contribuiu nos últimos 36 meses, 
agora se considera este valor 
desde julho de 1994. Ou seja, 
quem começou a trabalhar após 
1994, terá seu benefício calculado 
pela média de toda a vida ativa. 
Como geralmente começamos a 
contribuir pelo piso e terminamos 
pelo teto em 3 ou 4 décadas o 
benefício pago pelo governo será 
de aproximadamente 5 salários 
mínimos. 

série especial

Demonstrativo de receitas e despesas SINTSEF/CE

Período  -  01/01/2013  a 30/06/2013

Receitas - 2.154.826,04  / Despesas - 2.064.307,88

D I S C R I M I N A Ç Ã O    D A S    D E S P E S A S
                          LOCAL
CONTA

SEDE
D  E  L  E  G  A  C  I  A  S

TOTAL
CARIRI SOBRAL IGUATU BATURITÉ INHAMUNS QUIXADÁ RUSSAS ITAPIPOCA

MATERIAL DE 
CONSUMO 

136.265,41 21.587,74 13.420,86 12.208,21 12.719,32 21.866,52 11.601,03 24.629,15 4.521,59 258.819,83

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

205.476,99 6.643,14 4.299,82 4.702,13 6.221,02 2.983,30 5.401,31 8.971,84 2.922,17 247.621,72

TRANSP.VIAGENS E 
ESTADIAS 

294.399,15 17.910,62 2.502,12 6.828,80 980,00 2.683,10 8.201,00 14.830,00 1.670,00 350.004,79

IMPRENSA E 
DIVULGAÇÃO

59.224,48 1.354,40 1.500,00 224,20 1.102,74 829,00 0,00 1.517,98 80,00 65.832,80

CONTRIBUIÇÕES E 
REPASSES 

279.547,48 400,00 0,00 400,00 700,00 200,00 0,00 0,00 0,00 281.247,48

LOCAÇÕES 50.006,61 900,00 35,00 0,00 600,00 550,00 0,00 0,00 4.411,80 56.503,41

FINANCEIRAS 21.168,97 220,00 216,00 150,30 320,73 200,20 132,00 138,40 0,00 22.546,60

DIVERSAS 19.050,26 134,10 108,00 122,06 79,00 141,40 165,70 128,65 106,70 20.035,87

PESSOAL 337.016,55 337.016,55

ASSESSORIAS 339.801,59 339.801,59

'GRUs' DIRETORES 
LIBERADOS

84.877,24 84.877,24

TOTAL 1.826.834,73 49.150,00 22.081,80 24.635,70 22.722,81 29.453,52 25.501,04 50.216,02 13.712,26 2.064.307,88

Em consideração à política de transparência, na qual o SINTSEF/CE acredita, e defende, divulgamos abaixo a discriminação das despesas da 
entidade referente ao 1º semestre deste ano. Os valores totais de receitas e despesas também estão dispostos em texto abaixo. Confira! 
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mundo a fora
P a r a  c o N h e c e r

Esta é a promessa de “A culpa 
é das estrelas”, livro do autor 
norte americano John Green: 
rir, chorar e ainda querer mais, 
inscrições presentes na capa, 
como um rabisco a mão feito 
por outro autor de romances.

O livro traz a temática do 

câncer como pano de fundo de 
um romance. 

Leia a sinopse oficial:
Hazel é uma paciente 

terminal. Ainda que, por um 
milagre da medicina, seu 
tumor tenha encolhido bastante 
— o que lhe dá a promessa de 
viver mais alguns anos —, o 
último capítulo de sua história 
foi escrito no momento do 
diagnóstico.

Mas em todo bom enredo há 
uma reviravolta, e a de Hazel 
se chama Augustus Waters, 
um garoto bonito que certo dia 
aparece no Grupo de Apoio a 

Crianças com Câncer. Juntos, 
os dois vão preencher o pequeno 
infinito das páginas em branco 
de suas vidas.

À venda nas principais 
livrarias do país, a obra também 
está disponível na versão de 
ebook e áudio livro.

Outubro Rosa

Você já parou para pensar 
como estão os seus hábitos 
em relação ao meio ambiente? 
Diversas atitudes simples do 
seu dia-a-dia que podem fazer 
a diferença para o planeta. Por 
exemplo, você separa seu lixo?

Fortaleza, infelizmente, não 
possui um plano de coleta 
seletiva de lixo. Mas o trabalho 
informal de catadores e 
empresas diversas oferecem a 
opção de entregarmos o nosso 
lixo para a reciclagem.

Por mais que pareça 
complicado no começo, depois 
que há uma adaptação, separar 
o lixo vira hábito. Os benefícios 
são muitos.

Veja como fazer:
Não misture recicláveis com 

orgânicos - sobras de alimentos, 
cascas de frutas e legumes.

O que pode ser reciclado
Papéis: todos os tipos são 

recicláveis, inclusive caixas do 
tipo longa-vida e de papelão. 
Não recicle papel com material 
orgânico, como caixas de pizza, 
pontas de cigarro, fitas adesivas, 
fotografias, papéis sanitários e 
papel-carbono.

Plásticos: Recicle sacos de 
supermercados, garrafas de 
refrigerante (pet), tampinhas e até 
brinquedos quebrados.

Vidros: quando limpos e secos, 
todos são recicláveis, exceto 
lâmpadas, cristais, espelhos, vidros 
de automóveis ou temperados, 
cerâmica e porcelana.

Metais: todos os tipos de latas 
de alumínio, tampinhas, pregos 
e parafusos. Devem ficar de fora 
clipes, grampos, canos e esponjas 
de aço.

P a r a  l e r

Rir e chorar, na mesma intensidade
Você estranhou receber um 

jornal cor de rosa? Calma, a 
gente explica o motivo.

Todos os anos, desde 
meados da década de 90, 
durante o mês de outubro, a 
cor rosa domina a iluminação 
de prédios públicos e privados 
que aderem ao movimento. 
Conhecido como Outubro 
Rosa, esta iniciativa é um 
movimento popular mundial 
que usa a cor rosa como 
simbolo da luta contra o câncer 
de mama. A ideia é que durante 
o mês de outubro as reflexões 
sobre a prevenção da doença 
sejam intensificadas e a cor rosa 
é apenas um lembrete para isso. 

O câncer de mama é o mais 
comum entre as mulheres e o 
segundo tipo de câncer mais 
frequente no mundo. Segundo 
o Instituto Nacional de Câncer 

(Inca), ele responde por 22% 
de novos casos da doença a 
cada ano no Brasil. O alerta é 
para que as mulheres façam o 
autoexame todos os meses e 
a  mamografia anualmente, a 
partir dos 40 anos, diminuindo 
os riscos que aparecem nesta 
faixa etária.

Esta edição do nosso jornal 
na cor rosa, foi a maneira 
encontrada pelo SINTSEF/
CE de também participar deste 
movimento.

Divulgue, apóie, participe!

P a r a  V e r  e  r e f l e t i r

Carpe Diem
Carpe diem, do latim, 

aproveite o dia, ou o momento. 
A expressão está em um poema 
de Horácio, filósofo e poeta 
romano, e é uma das passagens 
mais marcantes do filme 
“Sociedade dos Poetas Mortos”, 
sucesso de público na década 
de 90.

A película faz uma crítica 
à educação tradicional, onde 
o aprendizado acontece de 
forma mecânica, quando 
o professor fala e o aluno 
ouve, sem estímulo ao 
pensamento crítico. As ideias 
do revolucionário professor 
John Keating convidam 
a uma reflexão sobre as 
verdadeiras motivações 
que devemos ter, não 
apenas na relação ensino 
aprendizagem, mas na vida.

Citado pelo palestrante Hélio 
Lopes no II Seminário de Saúde 
do Trabalhador do SINTSEF/
CE, o filme será exibido em 
breve por nossa entidade, na 
volta do projeto Pipoca com 
Arte. Aguarde!

P a r a  P a r t i c i P a r

Simples assim
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jurídico

No início de outubro, o 
Supremo Tribunal Federal, através 
do Ministro Marco Aurélio, tornou 
sem efeito a liminar, que em 
dezembro de 2011, suspendeu o 
pagamento da complementação 
do precatório dos 26,05%, 
percentual referente ao Plano 
Verão, dos servidores da Funasa, 
pagamento esse que já havia sido 
autorizado pelo Presidente do 
TRT/CE. 

Com a revogação da liminar, 
ou seja, com a derrubada da 
medida, o TRT do Ceará não tem 
mais nenhum impedimento para 
autorizar o pagamento dos 26,05%.

A assessoria jurídica 
do SINTSEF/CE já enviou  
requerimento ao TRT/CE 

solicitando o pagamento 
dos valores devidos aos 419 
servidores beneficiários e aguarda 
manifestação da Desembargadora 
Maria Roseli Mendes Alencar.

No Ceará 419 
servidores serão 
beneficiados

O SINTSEF/CE, por sua 
assessoria jurídica, acompanhou 
toda a tramitação desse processo 
junto ao STF, tendo inclusive, 
estado no Gabinete do Ministro 
Marco Aurélio, em pelo menos 
quatro oportunidades nos últimos 
dois meses, ocasiões em solicitou 
a revogação da liminar ou então o 
julgamento do recurso interposto 
pelo Sindicato contra a liminar 
antes deferida.

c o m P l e m e N t a ç ã o  d e 
P r e c a t ó r i o

Revogada liminar 
que suspendia 
26,05% dos 
servidores da Funasa

SETEMBRO

Órgão Nº filiados Valor 

BASE AÉREA 1 R$ 714,66

DNOCS 16 R$ 223.044,33

FUNASA 10 R$ 37.335,70

IFCE 1 R$ 2.126,25

INCRA 3 R$ 11.305,45

INSS 1 R$ 13.088,04

M.Agricultura 2 R$ 4.740,00

M. Comunicações 1 R$ 2.514,09

M.Saúde 16 R$ 11.826,24

M. Fazenda 1 R$ 16.646,92

Total: 52 R$ 323.893,16

Outubro

GDATA, 3,17%, PSS SOB 1/3 DE FÉRIAS E 
GRATIFICAÇÕES

INCRA 16 R$ 15.942,64

FUNASA 294 R$ 1.685.263,10

M. Transportes 1  R$ 6.852,98 

M. Saúde 23   R$ 25.269,93 

M. Fazenda 1 R$ 10.479,52

DNPM 1 R$ 32.724,29

Total 336 R$ 1.776.532,46 

resumo das 
ações Pagas 
em setembro 
e outubro

As tabelas ao lado 
apresentam um resumo 
das ações que foram pagas 
no último mês de setembro 
e das que estão sendo 
recebidas em outubro.

O valor, juntando 
os dois meses, é de 
aproximadamente dois 
milhões e cem mil reais. 

Os filiados que 
tiverem dúvidas sobre sua 
participação em ações 
devem procurar o setor 
jurídico do SINTSEF/CE.

No último dia 25 de 
setembro o Supremo Tribunal 
Federal  (STF) assegurou 
definitivamente o direito dos 
aposentados e pensionistas de 
receberem a Gratificação de 
Desempenho do Plano Geral 
de Cargos do Poder Executivo 
(GDPGPE) no percentual de 
80% (oitenta por cento), tal 
como vinha sendo paga aos 
servidores em atividade.  

De acordo com a decisão 
do Supremo, a regra que previa 
a incorporação de apenas 50 
(cinqüenta) pontos percentuais 
em favor dos aposentados 
e pensionistas só pode ser 
aplicada pela Administração a 
partir da conclusão do primeiro 
ciclo de avaliação.

Com esta vitória, os 
processos que estavam parados 
aguardando a decisão do STF 
voltarão a tramitar normalmente 
e, em breve, os créditos 
resultantes das diferenças dessa 
gratificação serão pagos a todos 
aqueles que ajuizaram a ação 
perante o Sindicato.

No entanto, o governo já 
articulou manobra para diminuir 
os ganhos dos trabalhadores. 
Alguns aposentados e 
pensionistas estão recebendo 
cartas intimando-os a participar 
de mutirão de conciliação. 

A orientação do 
SINTSEF/CE é NÃO 
COMPARECER AO 
MUTIRÃO, que não passa de 
uma manobra dos Procuradores 
da União Federal e do DNOCS 
visando miniminar os gastos 
dos entes públicos com o 
pagamento das diferenças da 
Gratificação de Desempenho do 
Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo - GDPGPE

O Sindicato fará  reunião, 
dia 29 de outubro, às 14 horas 
na sede da entidade com todos 
os aposentados e pensionistas 
do PGPE que eventualmente 
tenham recebido a carta da 
Justiça Federal informando 
sobre o Mutirão. Na ocasião 
a assessoria jurídica prestará 
maiores esclarecimentos.

Aqueles que ainda não 
fazem parte da ação (GDPGPE) 
poderão fazê-lo até o final do 
ano de 2013. Para isso devem 
comparecer ao sindicato 
munidos de cópia dos 
documentos de identificação 
(RG e CPF), comprovante de 
residência, ato de aposentadoria 
e/ou concessão de pensão, e das 
fichas financeiras dos últimos 
05(cinco) anos. As ações serão 
ajuizadas de forma individual 
perante os Juizados Especiais 
Federais.

Atenção aposentados 
e pensionistas: 
NÃO compareçam 
a mutirão de 
conciliação. Governo 
quer diminuir os 
ganhos desta vitória

e x t e N s ã o  g d P g P e


