
Mudança. Esta 
é a palavra 
central 
proposta pela 
Campanha 

“Plebiscito por uma 
Constituinte Exclusiva 
e Soberana do Sistema 
Político”, lançada em 
Brasília em novembro do 
ano passado. Essa mudança 
refere-se principalmente ao 
sistema político brasileiro, 
que nos moldes atuais 
não representa o todo da 
sociedade. 

Para tanto, os 
movimentos sociais que 
participam da campanha 
estão organizando um 
plebiscito popular, que 
ocorrerá entre os dias 1º 
e 7 de setembro, com o 
objetivo de exercer pressão 
política e social para que 
a Constituinte Exclusiva 

e Soberana vire uma 
realidade.

Hoje a política brasileira 
atende a interesses 
econômicos, sociais e 
culturais das elites do 
país. O financiamento das 
campanhas por empresas 
é uma demonstração clara 
de quem de fato manda no 
que é decidido no dia-a-dia 
do Congresso Nacional, 
Assembleias Legislativas e 
Câmaras Municipais.

De acordo com a 
concepção do movimento, 
“uma Constituinte Exclusiva 
e Soberana do sistema 
político é a chance real para 
livrar a política brasileira 
do poder econômico, abrir 
canais de participação 
direta e permitir a expressão 
institucional da correlação 
de forças na sociedade”.

A proposta defende ainda 
que os constituintes sejam 
exclusivos, isto é, sejam 
eleitos exclusivamente para 
a constituinte, diferente 
de como ocorreu com a 
Constituição de 88, quando 
pela manhã, funcionava 
o Congresso Nacional 
e à tarde, os mesmos 
congressistas formavam a 
Assembleia Constituinte.

Para saber mais 
sobre a proposta do 
Plebiscito Constituinte 
acesse o site: www. 
plebiscitoconstituinte.org.br 

No nosso site 
(sintsefceara.org.br) você 
pode encontrar a cartilha 
elaborada pelo movimento 
e material para impressão 
ou uso na internet. 
Basta acessar o menu 
comunicação - publicações - 
outras publicações.
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falaaí
Após a tristeza da 

humilhante eliminação 
da seleção brasileira pela 
Alemanha, é hora de juntar 
os cacos e voltar à vida 
normal. Copa é bom, futebol 
é a paixão do povo, a festa 
faz bem pra alma. Mas é 
preciso refletir para seguir 
em frente. A seleção não 
é o Brasil. O Brasil, esta 
nação que deu um show de 
simpatia, hospitalidade e 
organização no que talvez 
seja o maior evento do 
esporte mundial, é composto 

por homens e mulheres que 
têm seu cotidiano pautado 
por lutas maiores.

Os trabalhadores, que 
fazem esta nação com suor 
e sacrifício, vez em quando, 
como nos períodos de Copa 
do Mundo, são levados a 
pensar que somos um só 
povo, uma só voz, um só 
desejo. É bom deixar claro: 
o único desejo que mantém 
o sentimento de coesão de 
nação brasileira durante 
a Copa é o de que o nosso 
time seja campeão. Depois 

da Copa, cada um com 
seu cada qual. O SINTSEF/
CE, assim como as demais 
instituições de esquerda 
e de luta deste país, tem a 
obrigação de alertar que a 
luta de classes continua, 
que o sistema capitalista, 
através do governo e do 
empresariado têm interesses 
bem diferentes dos nossos.

O projeto da classe 
trabalhadora é assumir o 
poder para governar para 
quem precisa, ou seja, a 
maioria da população. Quem 

está no poder hoje, quem 
dá as cartas, quem faz as 
leis, quem domina os meios 
de comunicação de massa, 
quem acumula riqueza, 
quem gerencia a saúde, a 
educação, a segurança, a 
habitação, os empregos não 
pensa, nem sente e nem vive 
como nós.

Não podemos continuar 
a esperar as migalhas que 
sobram do prato de quem 
quer nos ver na miséria. E 
muito menos reproduzir este 
discurso, de que o mundo é 
este mesmo e que as coisas 
não têm jeito.

Quem não acredita 
na mudança e quem não 
faz sua parte na luta por 
uma sociedade justa, está 
concordando e alimentando 
o discurso de defesa da 
desigualdade das elites. 

Hegemonia significa ter 
o domínio não só sobre as 
coisas, mas também sobre 
as ideias. A hegemonia 
das elites se perpetua 
não só pela imposição de 
quem tem o poder, mas 
também pela falta de ação 
de quem acha que nada 
pode ser feito. Pense nisso. 
Vamos à luta!

A Direção Colegiada

Editorial

Depois da Copa...
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Muitas foram as 
manifestações dos 
servidores do Instituto 
do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional 
(IPHAN) no Ceará, em 
mais de um mês de greve 
na superintendência. 
Seguindo calendário 
nacional dos servidores 
do Ministério da Cultura 
(MINC), com paralisação 
iniciada em 15 de maio, 
os servidores cearenses 
engajaram-se na luta 
com sua peculiar 
criatividade e garra. Entre 
as atividades de greve 
houve apresentação do 
grupo de Maracatu Nação 
Fortaleza, no dia 23 de 
maio, e confecção de 
material gráfico alusivo às 
atribuições do Instituto, 
com distribuição no 
aeroporto de Fortaleza, 
ocorrida em 11 de junho.

No dia 4 de 
junho, o Superior 
Tribunal de Justiça 
(STJ) determinou 
que os servidores do 
(Iphan) e do Instituto 
Brasileiro de Museus 
(Ibram) encerrassem 
a greve. Porém, o 
comando de greve 
decidiu manter a 
paralisação.

Além de cobrar 
o cumprimento de 
acordos feitos em 2007, 
os servidores reivindicam 
equiparação salarial 
com os funcionários 
da Agência Nacional 
do Cinema (Ancine) e 
da Fundação Casa de 
Rui Barbosa, melhores 
condições de trabalho, 
maior participação nas 
políticas públicas da pasta 
da Cultura, gratificação 
por titulação e plano de 
carreira.

Após conversar com 
os servidores, o ministro 
Napoleão Nunes, do 
Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), emitiu um 
despacho, no dia 24 de 
junho, intimando o governo 
a retomar a negociação 
com os servidores. De 
acordo com o texto, o 
Ministério do Planejamento 
teria até o dia 30 daquele 
mês para reunir-se com 
a representação dos 
servidores. O despacho 
também proibia o corte de 

ponto. Com a determinação 
do retorno das negociações, 
os servidores retomaram o 
trabalho. Como o encontro 
não aconteceu até a data 
determinada, foram 
iniciadas novas discussões 
do sentido de retomar a 
paralisação.

Até o fechamento desta 
edição, os servidores 
haviam suspendido o 
movimento paredista, mas 
seguem mobilizados para 
reiniciá-lo caso considerem 
necessário.

Servidores avaliam voltar ao 
movimento paredista

Greve MINC   |  Acordos seguem pendentes e negociações não foram retomadas

pordentro

Servidores reafirmam defesa do órgão
IBGe |  Paralisação nacional ultrapassa um mês

Paralisados desde 26 
de maio, os trabalhadores 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) lutam em defesa da 
entidade.

Dois motivos são 
centrais: a precarização do 
trabalho dos temporários 
e os cortes no orçamento 
destinado às atividades do 
Instituto feito pelo governo.

Tendo como missão 
retratar o Brasil, em 
suas diversas nuances, a 
entidade vê-se prejudicada 
com a situação, que 
compromete muitas 
questões de interesse da 
população. Pesquisas como 
a Contagem da População 
2015 e a Pesquisa de 
Orçamento Familiar – POF, 
foram adiadas.

O governo mandou 
cortar o ponto dos 
servidores parados e 
demitiu temporários em 
alguns estados.

No Ceará, a greve 
terminou no último dia 9 
de julho. Desde o início, 
a adesão não foi 100%, 
mas os que participaram 
enfatizaram a necessidade 
de defesa do Instituto.

Em ato realizado na 
sede do IBGE em Fortaleza, 
no dia 27 de junho, o 
SINTSEF/CE  lembrou aos 
presentes, a necessidade de 
solidariedade na greve, já 
que, tanto as dificuldades 
que a entidade vivencia, 
quanto os ganhos que 
vierem com a pressão 
feita pela greve, atingem a 
todos.
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Servidores repudiam veto da 
presidenta e reorganizam a luta

INCrA  |  Quando os recursos não condizem com a missão

Uma nota escrita pelos 
servidores do INCRA no 
Ceará e publicada pelo 
SINTSEF/CE nos jornais 
de grande circulação do 
estado repudiou o veto 
dado pela presidenta 
Dilma à Emenda 35 ao PL 
05/2014, que reestrutura 
as carreiras do Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária.

No texto os servidores 
levantam um debate 
imprescindível para o 
momento que a autarquia 
vive: “Será que o intento 
de tal atitude é acabar de 

vez com o Incra e com ele 
os vínculos das políticas 
públicas com a reforma 
agrária e a governança 
fundiária deste País?”

O INCRA tem como 
missão principal promover 
a reforma agrária no Brasil. 
Fica, portanto, difícil 
entender como o governo 
pretende que essa missão 
seja levada a sério se a cada 
dia são tiradas atribuições 
e recursos do Instituto.

Na nota divulgada os 
servidores afirmaram ainda 
que “o veto implica total 
desrespeito ao Órgão e 

uma contradição fatal 
do Governo, pois, deixa 
o Incra sem as condições 
mínimas para operar as 
políticas que o próprio 
Governo anuncia”. 

A emenda vetada 
havia sido fruto de amplo 
trabalho dos servidores 
com a participação dos 
movimentos sociais 
do campo e apoio dos 
parlamentares, inclusive, 
lideranças do governo.

Desde o veto os 
servidores mobilizam-se 
na busca de alternativas. 
Debates, encontros, 

reuniões, atos, são 
atividades que estão 
sendo realizadas, 
bem como articulação 
parlamentar e junto aos 
movimentos sociais (mais 
especificamente ao MST). 
A paralisação total é uma 
das possibilidades de luta 
apresentadas.

A luta dos servidores é 
antiga e a cada movimento 
se fortalece mais.

Hoje o Incra é o exemplo, 
mas todo o serviço público 
carece imediatamente 
de reestruturação e 
valorização!

movimento

PoNto de vIstA |  IPHAN, INCRA, IBGE...

A concepção de serviço 
público há muito se deturpou 
no Brasil. Convencionou-
se que, por ser público, o 
serviço é necessariamente mal 
prestado, os servidores são 
incompetentes ou descansados 
e só os mais pobres é que 
devem se submeter a utilizar 
o que é público. É comum ver 
pessoas reclamando de algo 
privado – pelo qual estão 
pagando – fazendo alusão 
negativamente ao público, 
“isso está tão ruim que parece 
serviço público”.

Quem está na outra 
ponta, servindo, atendendo, 
dedicando-se ao que é público 
sabe as dificuldades de mudar 
esta concepção. Não por falta 
de vontade ou empenho pessoal 
dos trabalhadores, mas pela 
angústia de ver o serviço 
público jogado às traças.

Entidades como INCRA, 
IBGE, IPHAN, veem-se além 
de sucateadas, sem novos 
servidores de carreira, a 
quem os conhecimentos dos 
que partem, após anos de 
dedicação, sejam repassados.

Suas finalidades parecem 
estar em segundo plano para 
os governos, que teimam 
em negar investimentos que 
os permitam desempenhar 
suas reais funções. E, sem 
condições de trabalhar, o 
atendimento – direto ou 
indireto – à população, acaba 
sendo prejudicado, voltando-se 
a concepção já enraizada no 
país de que serviço público não 
presta.

A ideia de que é preciso 
pagar para ter algo bom, vai 
reforçando-se mais e mais. E as 
pessoas ignoram que já pagam, 
em impostos, o que deveria 
ser usado para melhorar este 
serviço.

Entenda, servidor 
público ou não: a luta dos 
trabalhadores do IPHAN, do 
IBGE, do INCRA, do DNOCS... é 
de cada brasileiro.

Assim como juntos cantam 
o hino em uma partida de 
futebol, juntos devem estar 
para lutar por um serviço 
público digno, para quem serve 
e para quem é servido.

Indeferido registro 
do Sintabas

CoNAB  |  MTE ignora sindicato cartorial

Em meados de maio, 
o Ministério do Trabalho 
e Emprego indeferiu 
o pedido de registro 
do Sintabas, sindicato 
cartorial dos trabalhadores 
da Conab. A entidade 
sempre foi considerada 
não-representativa 
pelo SINTSEF/CE e os 
trabalhadores da Conab, 
de uma maneira geral. 
Basta ver que o número de 
filiados do Sintabas não 
atingia nem 5% do total de 
empregados da CONAB.

O arquivamento do 
registro foi publicado dia 

16/05, no Diário Oficial da 
União (DOU).

A Condsef, bem como 
suas entidades filiadas, 
sempre representaram 
os empregados da Conab. 
Estes por sua vez, desde 
o início dos sindicatos 
gerais caminham ao lado 
dos servidores públicos. 
Entre as conquistas estão 
diversos acordos coletivos 
dos trabalhadores da 
Conab, que garantiram 
e resgataram direitos, e 
vitórias, como o retorno ao 
trabalho dos demitidos do 
governo Collor.
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mundoafora

PArA ler |  E formar sua própria opinião

Quem manda na FIFA?
PoNto de vIstA| Ainda sobre o mundial de futebol no Brasil

O sociólogo Zigmund 
Bauman chama a atenção 
para uma das características 
mais perversas do 
capitalismo globalizado: a 
sobreposição dos interesses 
do capital privado sobre o 
poder público. É fato comum 
empresas multinacionais 
se estabelecerem em 
diferentes países, a partir de 
enormes incentivos fiscais. 
Sob a desculpa de “trazer 
indústrias e gerar emprego 
e desenvolvimento”, 
estados, municípios e países 
oferecem terrenos, água de 
graça, isenção de impostos 
e taxas para atrair estes 
empreendimentos.

Em outras palavras, o 
capital privado diz como 
e onde que se estabelecer. 
Com a Copa 2014, não 
foi diferente. Objeto de 
desejo de todos os países 
onde se pratica o futebol, 
nações do mundo inteiro 
oferecem o que podem e o 
que não podem para sediar 
o evento. Aceitam, inclusive, 
imposições de uma 
entidade privada – no caso a 
Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA) 
– que impõe regras próprias, 
que muitas vezes contrariam 
as leis dos países-sede.

Com o Brasil não 
foi diferente. A lei de 

licitações foi amplamente 
desrespeitada. Uma única 
empresa “ganhou”, em 12 
cidades diferentes, o direito 
de organizar as Fan Fests. 
A lei que proibia a venda 
de bebida nos estádios 
foi esquecida. O direito à 
meia-entrada dos idosos 
e estudantes foi reduzido 
a um percentual irrisório, 
sendo ainda submetidos 
a um humilhante sorteio. 
Além disso, o poder 
público, durante o certame, 
entregou a administração 
dos 12 estádios à FIFA, sem 
contrapartida alguma. Aliás, 
além do “liberou geral” 
nos estádios, os poderes 
executivos investiram 

pesado em infraestrutura 
seguindo todas as normas 
da entidade máxima do 
futebol mundial.

Mesmo com todo sucesso 
deste Mundial, é preciso 
perguntar: onde está o 
poder do Estado brasileiro 
para garantir o direito 
conquistado pelo cidadão 
e transformado em lei? A 
FIFA pode entrar na nossa 
casa e dar as ordens? Afinal, 
quem manda na FIFA? 
São perguntas que o povo 
brasileiro espera ver um dia 
respondidas, em nome da 
democracia, do respeito às 
leis e à convivência cidadã.

o lado sujo do futebol
De autoria dos 

experientes jornalistas, 
Luiz Carlos Azenha, 
Leandro Cipoloni, Tony 
Chastinet e Amauri Ribeiro 
Jr, o livro de quase 400 
páginas, retrata como 
João Havelange e Ricardo 
Teixeira transformaram 
o futebol em um negócio 
lucrativo, capaz de gerar 
recursos para assegurar o 
enriquecimento próprio e 
a perpetuação no poder. A 
obra é fruto de uma série 
de reportagens para a 
televisão exibidas em 2011 
e 2012.

Fifa máfia
O premiado jornalista 

alemão, Thomas Kistner, 
investiga há mais de 
20 anos as atividades 
criminosas em torno da 

FIFA, a obra é o resultado 
deste estudo.

Jogo sujo
Andrew Jennings, 

jornalista inglês da BBC 
é o autor do “livro que 
a FIFA tentou proibir”, 
frase de capa de “Jogo 
Sujo - o mundo secreto da 
FIFA: compra de votos e 
escândalo de ingressos”. 
A obra afirma mostrar as 
tenebrosas transações, 
negociatas e bastidores da 
Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA).

Jogada Ilegal
O jornalista português 

Luís Aguilar, de 32 anos, é 
o autor  de “Jogada ilegal”, 
livro que também se propõe 
a mostrar o lado podre 
da entidade máxima do 
futebol.
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demonstrativofinanceiro

r e C e I t A s

MeNsAlIdAdes 4.319.602,66 PreCAtÓrIos 22.499.67 dIversAs 2.542,86 APlICAÇÕes FINANCeIrAs 4.325,67

Publicação do resumo da atividade 
financeira do sindicato ano 2013

2013 |  Prestação de Contas

               loCAl

CoNtA
sede

d   e   l   e   G   A   C   I   A   s
totAlCArIrI Norte CeNtro 

sUl
MACIÇo de 
BAtUrItÉ INHAMUNs sertÃo 

CeNtrAl
vAle do 

JAGUArIBe
trÊs 

ClIMAs

MAterIAl de 
CoNsUMo 242.371,68 37.114,43 33.119,22 29.555,34 22.674,09 38.297,38 15.823,31 44.566,58 12.107,09 475.629,12

servIÇos de 
terCeIros 314.612,43 20.687,34 9.330,58 10.426,87 11.875,38 7.469,17 10.017,05 17.127,71 6.803,39 408.349,92

trANsP.
vIAGeNs e 
estAdIAs 

498.484,17 31.714,96 9.668,67 15.627,80 3.324,00 8.846,60 14.625,40 24.585,00 7.447,00 614.323,60

IMPreNsA e 
dIvUlGAÇÃo 140.156,39 3.535,61 4.075,00 264,20 2.019,27 1.296,50 0,00 2.232,51 1.040,00 154.619,48

CoNtrIB.
doAÇÕes e 
rePAsses 

547.767,16 1.150,00 0,00 750,00 700,00 200,00 0,00 0,00 0,00 550.567,16

loCAÇÕes 180.893,25 19.050,00 323,00 0,00 1.200,00 650,00 0,00 0,00 10.085,16 212.201,41

FINANCeIrAs 45.480,49 630,41 373,90 900,13 485,53 360,60 264,00 285,99 167,60 48.948,65

desPesAs 
dIversAs 31.327,76 134,10 108,00 122,06 79,00 204,00 165,70 128,65 106,70 32.375,97

PessoAl 740.549,73 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 740.549,73

AssessorIAs 719.624,79 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 719.624,79

PGto.'GrUs' 
dIret.

lIBerAdos
309.805,07 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 309.805,07

totAl 3.771.072,92 114.016,85 56.998,37 57.646,40 42.357,27 57.324,25 40.895,46 88.926,44 37.756,94 4.266.994,90

receitas - 4.348.970,86
despesas - 4.266.994,90

Conforme prevê o 
estatuto do SINTSEF/
CE, publicamos acima o 
demonstrativo financeiro 
referente ao ano de 2013, 
já aprovado pelo Conselho 
Fiscal de nossa entidade.

É importante salientar 
que as despesas realizadas 

pelo sindicato são 
necessárias para o exercício 
da luta em prol dos 
servidores públicos federais 
no Ceará.

Visando dar mais 
tranparência da gestão 
financeira do nosso sindicato 
compromisso assumido na 

campanha de 2013, estamos 
providenciando a publicação 
de demonstrativos mensais 
com os custos da sede, 
das delegacias e suas 
especificações.

Na próxima edição deste 
jornal, publicaremos o 
demonstrativo do primeiro 

trimestre deste ano. O 
segundo trimestre (que 
finda-se somente no dia 31 
de julho) virá em edição 
posterior.

Qualquer dúvida o 
filiado deve buscar um dos 
coordenadores financeiros 
ou o Conselho Fiscal.
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Sindicato consegue liminar para 
reverter valor das mensalidades, mas 
plano de saúde não cumpre

Iniciada a campanha eleitoral tema 
ficou para 2015

CAPesAúde  |  Uma conquista que não se efetivou

NeGoCIAÇÃo ColetIvA e dIreIto de Greve |  É preciso pressionar

jurídico

Na última edição deste 
jornal, informamos a 
conquista do SINTSEF/CE, 
via departamento jurídico, 
em relação à suspensão 
do aumento no valor das 
mensalidades do plano 
de saúde Capesaúde. 
Naquela ocasião, 
festejávamos a conquista 
do pedido antecipatório 
determinando a suspensão 
do aumento, concedido 
pela Juíza da 28ª Vara Cível 
da Comarca de Fortaleza, 
que dizia:

“DEFIRO o pedido 
liminar para antecipar 
os efeitos da tutela, 
determinando que a 

requerida (Capesesp) se 
abstenha de reajustar 
os valores do plano de 
saúde até decisão final 
deste juízo, sob pena 
de pagamento de multa 
astreinte no valor de R$ 
1.000,00 (um mil reais) 
por cada associado”

Logo que o jornal chegou 
aos nossos filiados fomos 
questionados sobre os 
porquês do aumento não 
ter ainda sido suspenso.

O fato é que, mesmo 
tendo sido intimada com 
urgência  e estabelecida 
a multa de R$ 1.000,00 
(um mil reais) por cada 
associado, a CAPESESP 

continua a descumprir a 
ordem judicial, que impõe 
a manutenção do valor das 
mensalidades, tal como 
vinham sendo cobradas até 
dezembro de 2013.

Os assessores 
jurídicos do SINTSEF/
CE já informaram este 
fato à Juíza responsável 
pelo processo através do 
protocolo de petições, 
solicitando que fosse 
ampliado o valor da multa 
por cada associado, bem 
como a expedição de 
ordem de prisão ao gerente 
responsável pela operadora 
pela prática do crime 
de desobediência. Além 

disso, os assessores foram 
recebidos no gabinete da 
Juíza e expuseram todas 
as dificuldades pelas 
quais os servidores vêm 
atravessando em função 
do descumprimento da 
ordem, ficando a mesma de 
despachar o processo.

Assim, todos os esforços 
estão sendo feitos para 
conseguirmos cumprir o 
que já fora garantido aos 
servidores (suspensão do 
aumento) e tão logo haja 
uma decisão por parte do 
Judiciário informaremos 
aos servidores interessados 
através dos canais de 
comunicação do sindicato.

 “Dependendo do 
governo que vier, pode 
haver um retrocesso, 
no sentido de o Brasil 
até deixar de ser 
signatário da Convenção 
151”, a frase é do atual 
secretário de Relações do 
Trabalho do Ministério 
do Planejamento, Sérgio 
Mendonça, em matéria 
publicada pela Rede 
Brasil Atual, em página 
na internet (www.

redebrasilatual.com.br). No 
texto completo, do final de 
abril, o secretário afirmava 
que para 2014, em virtude 
do ano eleitoral, a temática 
estaria superada e não 
seria mais possível para 
este governo apresentar 
avanços. De acordo com 
Sérgio Mendonça, a pressão 
deve vir com força total 
em 2015, logo no início 
do próximo governo, 
quando há o que ele 

chamou de “capital político 
para enfrentar temas 
polêmicos”.

Este ano um projeto 
do Senador Romero 
Jucá pretendeu tratar 
o direito de greve no 
Serviço Público, porém, 
sem vincular o tema à 
negociação coletiva, o 
que consideramos algo 
indissociável.

Assim, com a pressão 
das entidades, o projeto 

não foi votado e voltou 
para discussão com os 
sindicatos, infelizmente, 
parou aí. Agora, com 
a campanha eleitoral 
iniciada é consenso que 
não tem como andar, por 
enquanto. Às entidades 
sindicais, no entanto, cabe 
continuar organizando 
uma proposta final que 
seja consenso e possa ser 
encaminhada no início de 
2015, ao governo que vier.
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Homenageando 
Dominguinhos, um dos 
maiores sanfoneiros 
brasileiros, falecido em 
julho do ano passado, 
o SINTSEF/CE realizou 
o seu 5º Arraiá. A festa 
reuniu filiados de diversos 
órgãos e locais de trabalho 

de Fortaleza e Região 
Metropolitana.

Desde o início da 
gestão passada, em 2010, 
a tradição dos festejos 
juninos se arraigaram 
no sindicato. A festa 
movimenta funcionários 
e filiados e promove um 

clima de congraçamento e 
alegria.

Este ano, além do 
arrasta pé, teve quadrilha 
improvisada e eleição de 
rainha do milho.

A organização do evento 
ficou por conta da direção 

colegiada, especialmente 
das coordenações sócio-
cultural e administrativa.

Confira mais imagens 
no nosso site: www.
sintsefceara.org.br e na 
página do facebook: www.
facebook.com/SINTSEFCE

Festa junina promove congraçamento
ArrAIá do sINtseF  |  Tradição nordestina ganhou raízes na entidade

No próximo dia 22 de 
agosto, o SINTSEF/CE 
realizará o II Encontro 
Estadual de Aposentados e 
Pensionistas de sua base.

Promovido pela 
direção colegiada, tendo 
à frente as coordenações 
de aposentados e 
pensionistas, administrativa 
e de formação política e 
sindical., o evento ocorrerá 
no Romanos Hotéis, em 
Fortaleza e pretende reunir 
250 filiados.

A proposta é discutir 
a conjuntura política em 
relação aos aposentados 
e pensionistas do serviço 

público federal e elaborar 
estratégias para o 
enfrentamento e a busca de 
melhorias.

Inscrições - Começam 
no dia 4 de agosto e 
terminam no dia 15, ou 
quando forem ocupadas 
as vagas. Para inscrever-
se é preciso ir à sede do 
sindicato e preencher 
uma ficha, que estará 
disponível com o 
funcionário Henrique. As 
delegacias terão inscrições 
próprias, de acordo com 
a quantidade de filiados 
da Região, mas seguem o 
mesmo calendário da sede.

Encontro Estadual 
em agosto

APoseNtAdos e PeNsIoNIstAs  |  Agenda

Com o objetivo de 
apresentar uma visão crítica 
da relação da notícia nos 
meios de comunicação de 
massa e sindical/popular 
e debater a importância 
da participação da base na 
comunicação do SINTSEF/
CE, acontece a 1ª Oficina de 
Comunicação do sindicato.

Como projeto piloto, o 
primeiro encontro ocorre nos 
dias 25 e 26 de julho, na sede 
do SINTSEF, em Fortaleza, 

tendo como público a direção 
colegiada, conselho fiscal, 
coordenadores gerais e de 
comunicação das delegacias 
e a coordenação do conselho 
de delegados de base. 

Após esta etapa será 
elaborado um calendário 
para a realização das oficinas 
nas oito delegacias do interior 
do estado, e novamente em 
Fortaleza, contemplando a 
base.

Projeto piloto
CoMUNICAÇÃo |  Oficina temática

o SinTSEF/CE lamenta o falecimento 
de seu filiado Francisco Gilmar 
Cavalcante Martins, da Região do Maciço 
de Baturité.

nos solidarizamos com a dor de suas 
famílias e prestamos nossa homenagem 
ao companheiro falecido.Pe

sa
r
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