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Aprovado na Câmara, 
terceirização é 

ameaça próxima aos 
trabalhadores 
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11º Congresso do 
SINTSEF/CE será 

em setembro, mas a 
preparação já começou
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Jornada nacional de lutas 
mobiliza país e garante 
início das negociações 

com o MPOG
(pág 7)

SINTSEF/CE comemora 
26 anos com debate e 

arrasta-pé

(pág 8)

Vem aí o 11º Congresso do SINTSEF/CE
e você é a peça que falta nessa luta!

Mobilização, defesa e conquistas
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O título do editorial é 
o tema do nosso próximo 
Congresso. E não poderia 

ser mais pertinente. Ao 
completar 26 anos, nosso 
Sindicato se percebe num 
contexto pantanoso, em 

meio a um bombardeio 
de notícias negativas, 
patrocinadas por patrões 
que hoje enxergam, 
num momento histórico 
atribulado, a chance 
de atacar direitos dos 
trabalhadores.

De um lado, temos um 
governo enfraquecido, que, 
numa busca desesperada 
de apoio, quer fazer 
concessões ao capital 
especulativo através de 
medidas econômicas 
recessivas, embrulhadas 
no tal pacote fiscal. De 
outro, um Congresso com 
parlamentares eleitos a 
custa do poder econômico, 
que sonham em ampliar a 
terceirização e destruir os 
direitos trabalhistas.

O SINTSEF/CE 
se posiciona nesta 
conjuntura respeitando 
seus dois grandes 

pilares: autonomia 
e independência, em 
relação aos governos 
e aos patrões. Nossa 
prioridade sempre será 
a defesa dos interesses 
da categoria e do 
serviço público. Nossa 
perspectiva sempre será 
a de aumentar nossas 
conquistas e não aceitar, 
em hipótese alguma, 
qualquer retrocesso.

Nosso 11º Congresso 
deve representar a 
unidade de todos em nome 
da classe trabalhadora. 
A história do Brasil 
está sendo escrita, e é 
necessário que todos 
tenhamos consciência 
deste momento e 
defendamos nosso 
presente e o nosso futuro.

A Direção Colegiada

Editorial

SINTSEF/CE 26 anos: Mobilizar em 
defesa do serviço público, dos direitos 
e novas conquistas
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pordentro
11º Congresso do sintsef/Ce| Encontro será em setembro

Delegados de base aprovam Congresso
Realizado no dia 14 de 

março, em Fortaleza, o 
encontro do Conselho de 
Delegados Sindicais de 
Base (CDSB) aprovou a 
realização do 11º Congresso 
do SINTSEF/CE. Com 197 
presentes, foi aprovada 
proposta de que o evento 
fosse mais resumido, para 
facilitar a participação dos 
filiados.

O 11º Congresso será 
realizado entre os dias 
23 e 25 de setembro, em 
Beberibe, no mesmo local 
dos dois últimos encontros 
desta natureza, o hotel 
Parque das Fontes. Confira 
a convocatória completa 
com mais detalhes na pág 
6 e o debate do tema em 
nosso editorial (pág 2).

Além dos informes 
habituais, o CDSB discutiu a 
possibilidade de realização 
de uma greve dos servidores 
federais neste ano de 2015. 

Diante da falta de avanços na 
pauta da Campanha Salarial, 
a paralisação de toda a 
categoria tem se mostrado 
como necessidade urgente.

Qualidade de vida, segurança e saúde| Como anda seu local de trabalho?

Seminário discute realidade dos 
órgãos federais no Vale do Jaguaribe

Foram 62 questionários 
aplicados, 9 locais visitados, 
muitos profissionais ouvidos 
e uma constatação: a saúde 
do servidor público federal 
precisa de mais atenção. A 
coordenação de saúde do 
trabalhador do SINTSEF/CE, 
que tem a frente o técnico do 
Ministério da Saúde Flávio 
Inácio de Lima, e o coletivo 
de saúde do trabalhador, 
formado por diretores 
e filiados do sindicato, 
iniciaram o III Seminário de 
Saúde do Trabalhador pela 
região do Vale do Jaguaribe.

A proposta foi além da 
discussão da temática. 
Coordenação e coletivo 
visitaram, em Aracati, o 
Hospital Municipal, a 7ª 
CRES e o Ibama (foto); em 
Russas, a 9ª CRES e a Conab, 
em Limoeiro do Norte, 
a 10ª CRES e o Hospital 
Municipal; o DNOCS, em 
Morada Nova e, por fim, 
o Hospital Municipal, em 
Jaguaribe. Cada um desses 
espaços tinha um cenário 
semelhante: falta de 
material, de manutenção, 
paredes úmidas, mofo, 

sucatas acumuladas, 
cadeiras quebradas, mesas 
de trabalho desgastadas e 
sem ergonomia adequada, 
dentre vários outros 
problemas. A situação 
assusta e preocupa.

Os resultados foram 
apresentados no dia 11 de 
abril, quando o seminário 
entrou em sua fase de 
discussão. Estiveram 
presentes cerca de 40 
filiados, que ouviram atentos 
o educador da Fundacentro, 
especialista em Saúde do 
Trabalhador, Hélio Lopes, 
discutir o tema. Também 

contribuiu com o debate 
o fisioterapeuta Samuel 
Freitas. Na ocasião, Flávio 
Inácio, apresentou os dados 
das visitas feitas e prometeu 
organizar o material para 
que seja apresentado como 
forma de pesquisa ao 
Ministério da Saúde, quando 
percorrer todo o estado.

O III Seminário, realizado 
de forma itinerante, para 
melhor contemplar os 
servidores do interior, estará 
no Maciço de Baturité no 
mês de maio e  em junho, na 
Região do Sertão Central.
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mundo a fora
Prouni, Fies ou mais e melhores 
universidades públicas?

eduCação superior| Público x privado

Por que pagamos por 
educação se este é um direito 
constitucional? Nessa edição 
continuaremos com a série 
que aborda a situação dos 
serviços públicos no Brasil. 
Voltamos pra indagação 
inicial: se o serviço público 
é um direito de todos, por 
qual motivo não usufruimos 
deles? O que faz com que 
nos submetamos ao alto 
custo de escolas, faculdades, 
médicos, planos de saúde, 
cercas elétricas...?

Este mês a nossa discussão 
terá como pauta a Educação 
Pública. No jornal de janeiro 
falamos em saúde e na edição 
de dezembro em segurança. 
Se quiser lembrar é só dar 
uma olhada em nosso site, os 
jornais estão disponíveis.

No Ceará, a Universidade 
de Fortaleza (Unifor) foi a 
única universidade privada 
durante 25 anos. Foi apenas 
em 1998 que ocorreu a 
instalação de outra Instituição 
de Ensino Superior paga. 
De lá para cá, as faculdades 
privadas foram surgindo aos 
montes e hoje já contamos 
com aproximadamente 30 
instituições privadas de 
ensino no Estado.

O acesso à Universidade 
ficou relativamente mais 
fácil após a implantação do 
Prouni e do Fies. Ambos são 
iniciativas do Governo Federal 
que, na teoria, abriram as 
portas da Universidade 
para as classes mais baixas 
da sociedade. No Prouni, 
o candidato concorre a 
bolsas de estudo integrais 

ou parciais em instituições 
privadas de ensino. Já no 
Fies, o estudante financia 
seus estudos durante toda 
a graduação, ficando com o 
débito a ser pago ao governo 
após a formatura.

Porém, fica o 
questionamento de até que 
ponto tais iniciativas foram 
um avanço na educação 
pública brasileira. Por que 
não ampliar as estruturas 
das Universidades Federais, 
contratar mais professores 
efetivos, comprar materiais 
novos e gerar mais vagas para 
receber novos estudantes? 
A resposta, no entanto, 
esclarece um pouco a 
situação, embora não seja 
satisfatória. As instituições 
que aderem ao Prouni, por 
exemplo, oferecem as bolsas 
de estudo e, em troca, deixam 
de pagar determinados 
impostos ao governo, que, 
por sua vez, não teve gastos 
“extras” com a educação, 
apenas deixou de receber 
aquele valor.

É claro que ampliar e 
fortalecer as Universidades 
públicas custaria mais 

caro, daria mais trabalho. 
Porém, sem dúvida seria a 
melhor opção, ainda que a 
longo prazo. Porém, é mais 
rápido e fácil lançar mão 
de uma instituição privada, 
com empresários vorazes 
por lucro e facilidades nos 
impostos?

O Fies, por sua vez, afeta 
diretamente o estudante, 
que financia vários anos de 
estudo em uma instituição 
cara e, recém-formado, 
tem um débito enorme 
com o governo em suas 
costas. Daí ele irá trabalhar 
incansavelmente para, além 
dos gastos com o próprio 
sustento, pagar a dívida da 
Universidade.

Isso para não falar da 
situação das escolas públicas 
estaduais e municipais. 
Os diversos problemas, 
que vão desde estruturas 
despencando à falta de 
merenda para as crianças, 
são ainda mais freqüentes 
quando o assunto são os 
professores. No Brasil, 52% 
dos professores não têm 
licenciatura, que é a formação 
específica na matéria que 

leciona e 25% dos docentes 
não possui nível superior.

A carga horária de 
um professor vai muito 
além da sala de aula, há 
o trabalho de elaboração 
e correção de provas e o 
planejamento das aulas, que 
é todo realizado em casa. O 
salário é desestimulante e 
indigno. A profissão em si é 
desvalorizada por muitos e 
desejada por poucos. É por 
essas e outras que milhares 
de professores paralisaram 
suas atividades em São Paulo. 
A greve já dura cerca de 40 
dias. Para os professores, 
somente um reajuste de 75% 
irá equiparar os salários 
aos de profissionais com 
formação semelhante.

Percebemos então que a 
precarização da educação 
pública é um problema 
que afeta a todos e que, 
por sua vez, deveria ser a 
principal preocupação do 
governo. A educação é a 
base de uma sociedade. 
Com um sistema público de 
ensino fortalecido haveria 
menos intolerância, menos 
ódio, menos crianças nas 
ruas vítimas de exploração, 
menos adolescentes 
cometendo crimes. Não 
precisaríamos reduzir a 
maioridade penal, menos 
crianças morreriam, mais 
a sociedade engrandeceria. 
Teríamos adultos mais 
competentes, críticos e 
conscientes. Votaríamos 
melhor. Mas talvez, seja aí 
que está o problema... menos 
saber, mais manipulação.
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não ao retroCesso| Com o PL 4330 já aprovado na Câmara é preciso manter a mobilização

movimento
Terceirização ameaça trabalhadores

No último dia 15 de 
abril, o Brasil realizou uma 
Paralisação Nacional contra 
o PL 4330/04 que trata da 
terceirização.

Em Fortaleza, de acordo 
com a CUT/CE, cerca de 8 mil 
pessoas sairam em passeata 
pelas ruas do centro da 
cidade.

A manifestação, 
contou com militantes, 
representantes das 
centrais, de sindicatos de 
diversas categorias, além 
de movimentos sociais e 
da juventude, como Anel, 
RUA e Levante Popular da 
Juventude.

De acordo com o 
Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), o 
PL representa uma profunda 
precarização das relações 

de trabalho, ampliando 
os riscos de acidentes e 
trabalho escravo.

Os protestos, organizados 
pela classe trabalhadora, 
aconteceram em pelo menos 
23 estados e no Distrito 
Federal.

No entanto, mesmo 
com a demonstração do 
descontentamento popular, 
o PL foi aprovado na Câmara 
dos Deputados no dia 22 de 
abril, com 230 votos a favor 
e 203 contrários.

Quem votou 
contra o 
trabalhador

o que o pl 4330/04 
representa?

 A terceirização 
proposta pelo PL permite 
a contratação de empresas 
que fornecem mão de obra 
terceirizada em qualquer 
quantidade e em qualquer 
lugar da cadeia produtiva.

Como é hoje?
Hoje uma empresa só 

pode terceirizar no que 
chamamos de atividade 
meio, que são as funções 
secundárias para a empresa.

Por exemplo, uma escola 
pode terceirizar o serviço 
da cantina, mas não pode 
fazer o mesmo com a 
contratação dos professores, 
estes, no caso, tem um 
vínculo profissional com 
a escola e não com uma 
empresa terceirizada. O que 
garante direitos como maior 
estabilidade, férias, FGTS...

e se o pl virar lei?
Na nova lei uma empresa 

pode até não ter nenhum 
funcionário e sim todos os 

seus profissionais vinculados 
a outras empresas.

por que isso significa 
precarização do trabalho?

A terceirização é uma 
forma do empresário 
dimuir gastos com a folha 
de pagamento e lucrar 
mais. Hoje os trabalhadores 
terceirizados ganham em 
média 30% menos, estão 
envolvidos em 70% dos 
acidentes de trabalho que 
resultam em morte, ficam 
nos seus postos de trabalho 
em média somente um ano. 
A mão de obra terceirizada 
é usada para tentar fugir 
das responsabilidades 
trabalhistas. Entre 2010 
e 2014, cerca de 90% dos 
trabalhadores resgatados 
nos dez maiores flagrantes 
de trabalho escravo 
contemporâneo eram 
terceirizados, conforme 
dados do MTE.

Que direitos serão 
perdidos?

O que ocorrerá é 
uma flexibilização da 

Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT). Dois 
regimes jurídicos de trabalho 
serão criados: um com direito 
a FGTS, férias anuais, décimo 
terceiro, plano de carreira e 
seguro desemprego. Outro 
com contratos temporários 
sem nenhum destes 
direitos, inclusive entre os 
funcionários públicos.

situação atual do pl
O PL seguiu para o 

Senado. O presidente 
daquela Casa, Senador 
Renan Calheiros, tem 
manifestado desacordo com 
o projeto e promete fazer 
uma tramitação mais lenta 
e discutida. O presidente 
da Câmara, porém, ameaça 
dar morosidade a outros 
projetos, de interesse do 
Senado, que estão em sua 
pauta. O risco é que o PL 
4330/04 ao invés de ser 
levado a sério no Senado, 
vire objeto de barganha entre 
as casas legislativas e acabe 
sendo aprovado também 
pelos senadores.

o que está em jogo com a aprovação da terceirizaçãodeputados 
Cearenses

André Figueiredo (PDT)
Adail Carneiro (PHS)
Danilo Forte (PMDB)
Gorete Pereira (PR)
Antônio Balhmann (PROS)
Domingos Neto (PROS)
Leônidas Cristino (PROS)
Raimundo Gomes de 
Matos (PSDB)
Arnon Bezerra (PTB) 
Genecias Noronha (SD)

Quem votou 
a favor do 
trabalhador

José Airton Cirilo (PT)
José Guimarães (PT)
Luizianne Lins (PT)
Odorico Monteiro (PT)
Chico Lopes (PCdoB)
Moses Rodrigues (PPS)
Cabo Sabino (PR)
Ronaldo Martins (PRB)
Macedo (PSL)
Moroni Torgan(DEM)
Vitor Valim (PMDB)
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convocatória11ºcongresso
O Conselho de Delegados 

Sindicais de Base, reunido 
em 14 de março de 2015, na 
cidade de Fortaleza/CE, em 
conformidade com os artigos 
12, 13, 14, 15 e 16 do Estatuto 
do SINTSEF/CE, convoca o 11º 
Congresso do SINTSEF/CE, 
com o tema: MOBILIZAR EM 
DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO, 
DOS DIREITOS E NOVAS 
CONQUISTAS..., a realizar-se no 
período de 23 a 25 de setembro 
de 2015, no Hotel Parque das 
Fontes, em Beberibe/CE.

i – da pauta *
•	 Análise de Conjuntura 

Nacional e Internacional;
•	 Balanço da Organização e da 

Luta dos Trabalhadores;
•	 Estratégias políticas do 

SINTSEF/CE junto ao 
movimento sindical, 
popular e estudantil;

•	 Plano de Lutas.
ii – da organiZação

A organização do Congresso 
estará a cargo da Coordenação 
Organizadora composta pelos 
seguintes membros: Direção 
Colegiada, Coordenação 
do Conselho de Delegados 
Sindicais de Base, Conselho 
Fiscal e 01(um) membro da 
Coordenação de cada Delegacia 
Sindical de Base.
•	 A Coordenação 

Organizadora reunir-se-á 
quinzenalmente na sede do 
SINTSEF/CE.

iii – dos partiCipantes *
•	 Os delegados eleitos, dentre 

os filiados, em assembleia 
nos locais de trabalho e/ou 
em assembleia específica 
de acordo com o item IV, 
participarão com direito à 
voz e voto.

iv – da eleição dos 
delegados
•	 Os delegados serão eleitos 

entre os filiados em 
assembleia por local de 
trabalho, na proporção de 

01(um) delegado para cada 
05(cinco) presentes, ou 
fração igual ou superior a 
03(três). Sendo proibida 
a duplicidade ao filiado 
participar de assembleia em 
outro local de trabalho;

•	 Para eleger os delegados 
nos locais de trabalho faz-
se necessário o quorum 
mínimo de 05(cinco) 
filiados presentes à 
assembleia;

•	 Os filiados da Capital e 
Região Metropolitana de 
Fortaleza, aposentados e 
pensionistas, serão eleitos 
em assembleia específica 
na sede do SINTSEF/CE. 
Na Região Metropolitana e 
no Interior do Estado serão 
eleitos em assembleias 
específicas no município-
sede das Delegacias 
Sindicais de Base e/ou 
descentralizadas;

•	 Os filiados demitidos, de 
acordo com o Estatuto, 
deverão concorrer à eleição 
de delegados na mesma 
assembleia dos ativos, nos 
órgãos de origem;

•	 Os filiados pdvistas 
da Capital e Região 
Metropolitana de Fortaleza 
deverão ser eleitos em 
assembleia específica na 
sede do SINTSEF/CE e 
do interior nas sedes das 
Delegacias Sindicais de 
Base;

•	 Os filiados descentralizados 
da FUNASA, do Ministério 
da Saúde da Capital e 
Interior, nos quais os 
seus locais de trabalho 
não possuam o quorum 
mínimo necessário de 
05(cinco), poderão 
participar das assembléias 
em suas regionais e nas 
CRES, respectivamente. 
E os filiados da Capital e 
Interior dos órgãos cujos 
locais de trabalho não 
possuam o quorum mínimo 
necessário de 05(cinco), 

a Direção do SINTSEF/CE 
e das Delegacias Sindicais 
convocarão uma assembleia 
unificando esses órgãos que 
estejam nessa condição para 
eleger o(a) delegado(a).

v – das asseMBleias
As assembleias da Capital 

e Região Metropolitana 
de Fortaleza deverão ser 
convocadas pelos delegados 
sindicais de base nos seus 
locais de trabalho. No Interior, 
pelos delegados sindicais 
de base em conjunto com os 
Coordenadores das Delegacias 
Sindicais de Base, devendo 
a realização das mesmas ser 
comunicada por escrito à 
Coordenação Organizadora do 
Congresso, com antecedência 
mínima de 03(três) dias úteis. 
Essas assembleias deverão ser 
acompanhadas pelo menos, por 
01(um) membro da comissão 
organizadora. 
•	 Os Coordenadores das 

Delegacias Sindicais de 
Base juntamente com o 
delegado sindical de base 
elaborem um calendário 
de assembleias e faça 
sua publicização e que 
seja comunicado pela 
Coordenação da Delegacia 
Sindical de Base;

•	 As atas das assembleias e 
as listas de presença serão 
padronizadas e deverão ser 
entregues à Coordenação 
Organizadora, que terá 
como endereço a sede 
do SINTSEF/CE, no prazo 
máximo de 05(cinco) dias 
úteis após a realização das 
mesmas; 

•	 O período para realização 
das assembleias será de 01 
de abril a 30 de junho de 
2015;

•	 Quando os delegados de 
base e os Coordenadores 
das Delegacias Sindicais de 
Base não convocarem as 
assembleias, cabe à Direção 
Colegiada convocá-las. 

vi – do CredenCiaMento
•	 O credenciamento dos 

delegados será realizado no 
local do Congresso, no dia 
23 de setembro de 2015, 
das 07h às 18h;

•	 O credenciamento dos 
suplentes será realizado no 
local do Congresso no dia 
24 de setembro de 2015, 
das 08h às 12h;

•	 Quando o delegado 
renunciar por escrito, o 
suplente imediato poderá 
se credenciar no mesmo 
horário dos delegados, 
mediante a apresentação 
do documento de renúncia.

vii – da entrega das 
teses
•	 O período para entrega 

de teses, na Secretaria do 
SINTSEF/CE, será de 06 de 
abril a 30 de junho de 2015, 
no horário de 08h às 12h e 
das 14h às 18h;

•	 O SINTSEF/CE 
responsabilizar-se-á 
somente pela reprodução 
das teses, quando as 
mesmas forem entregues 
à Secretaria do SINTSEF/
CE dentro do período 
supraestabelecido;

•	 As teses deverão ser 
subscritas por filiados do 
SINTSEF/CE. 

viii – do Custeio
•	 As despesas do 11º 

Congresso do SINTSEF/
CE serão custeadas com 
recursos financeiros da 
própria Entidade;

•	 Os delegados que 
participarem efetivamente 
do 11º Congresso do 
SINTSEF/CE, eleitos 
nos locais de trabalho, 
terão custeadas todas 
as suas despesas com 
deslocamento, hospedagem 
e alimentação no local da 
realização do Congresso.

* Itens I e III são estatutários
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jurídico

JANEIRO DE 2015
ÓRGÃO Benefícios Valor
FUNASA 5 101.627,93 
IBAMA 1 24.970,71 
INCRA 1 13.708,04 
INSS 6 55.114,67 
MIN. FAZENDA 2 22.177,02 
MIN. SAÚDE 4 35.888,05 
MIN. TRABALHO 1 3.892,14 
MIN. TRANSPORTES 1 9.430,52 
 Total 21 266.809,08 

Em três meses, 
processos pagam 
quase um milhão

rpvs| JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

Jornada de lutas conquista negociação
Manifestações| Servidores unidos 

movimento

Nos dias 7, 8 e 9 de 
abril, aconteceu, em todo 
o país, a Jornada Nacional 
de Lutas dos servidores 
públicos. Eventos em vários 
estados reuniram servidores 
públicos das três esferas e 
trabalhadores em geral em 
defesa de direitos e contra as 
MPs 664 e 665 e o PL 4330, 
que trata das terceirizações.

Em Fortaleza, o Fórum 
Permanente em Defesa do 
Serviço Público realizou 
atividades pela Campanha 
Salarial dos Servidores 
Federais e pelos pontos de 
pauta já citados. Houve ato 

público na Praça do Ferreira, 
na Reitoria da UFC e na 
Praça Portugal. Já a Central 
Única dos Trabalhadores 
(CUT) fez corpo-a-corpo 
com os parlamentares no 
Aeroporto Internacional 
Pinto Martins durante a 
manhã e uma passeata no 
Centro de Fortaleza, à tarde.

Em Brasília, a 
manifestação que ocorreu 
em frente ao Congresso 
Nacional, foi marcada 
por repressão policial e a 
confirmação de uma reunião 
no MPOG, ocorrida no dia 
23 de abril. Plenária da 

Condsef ocorrida no mesmo 
período aprovou calendário 
de mobilização que inclui 
indicativo de greve para a 
1ª quinzena de junho, a ser 
votado no dia 30 de maio, 
em novo encontro.

a reunião do dia 23

O primeiro encontro dos 
servidores com a Secretaria 
de Relações do Trabalho 
(SRT) do Ministério do 
Planejamento confirmou a 
pauta da campanha salarial 
unificada dos servidores 
e organizou o formato das 
negociações. Reuniões 

ocorrerão a cada 15 dias e o 
processo terá duas etapas. 
A primeira tratará de temas 
como data-base, negociação 
coletiva e reajuste em 
benefícios como auxílio-
alimentação, plano de 
saúde, creche, dentre outros 
e já tem novo encontro no 
dia 14 de maio.

A etapa seguinte debaterá 
a negociação de pautas 
econômicas que incluem 
a demanda de índice de 
reajuste de 27,3%, paridade, 
discussões ligadas a 
distorções salariais e outros.

FEVEREIRO DE 2015

ÓRGÃO Benefícios Valor
INCRA 2 19.056,55 
MIN. AGRICULTURA 1 18.454,34 
MIN. FAZENDA 2 6.512,73 
MIN. SAÚDE 31 194.339,18 
 Total 36 238.362,80 

MARÇO DE 2015

ÓRGÃO Benefícios Valor
FUNASA 9 211.780,80 
IBAMA 1 803,45 
INCRA 3 106.901,87 
INSS 3 21.020,40 
MIN. FAZENDA 2 20.313,09 
MIN. SAÚDE 11 72.823,02 
MIN. TRANSPORTES 1 15.390,98 
 Total 30 449.033,61 

Total geral 87 954.205,49
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aconteceu

Em reunião ocorrida 
no dia 27 de março, os 
aposentados e pensionistas 
do SINTSEF/CE presentes 
decidiram mudar o período 
de seus encontros. A ideia 
é que ao invés de mensal, 
as reuniões ocorram 

bimestralmente, com 
alterações quando for 
necessário.

O próximo encontro 
será no dia 29 de maio e 
selecionará os delegados 
para participarem do 11º 
Congresso do SINTSEF/CE.

Além desta, já estão 
agendadas outras duas 
reuniões, nos dias 31 de 
julho e 30 de outubro, 
visto que o 11º Congresso 
acontece em setembro, 
inviabilizando qualquer 
outro evento naquele mês.

Encontro de maio elegerá delegados
aposentados e pensionistas |  Novo calendário de reuniões

Calendário de 
reuniões aposentados e 

pensionistas de 2015
Mês dia
Maio 29
Julho 31

outubro 30
dezembro não definido 

O SINTSEF/CE 
segue discutindo 
comunicação com a sua 
base. Ampliar o senso 
crítico, exemplificar 
ideologias escondidas 
nas entrelinhas da 
informação e os 
caminhos para fazer 
um contradiscurso 
ao que é dito pela 
mídia tradicional são 
os objetivos destes 
encontros.

Em março a Oficina 
esteve em Sobral, 
conversando com os 
filiados da Delegacia 
Sindical da Região 
Norte. A participação 
dos presentes e o apoio 
da delegacia garantiu 
um evento de sucesso.

Abril foi a vez da 
Região dos Três Climas. 
O encontro aconteceu 
em Itapipoca e contou 

com a presença de 
cerca de 30 filiados, 
que , assim como 
a coordenação da 
delegacia, contribuíram 
com indagações 
e pautas a serem 
discutidas. O diretor 
José Amorim Neto 
representou a direção 
colegiada em ambos os 
encontros. Na Destrec, 
o diretor José Arteiro 
também participou. 

A mídia é ou não é o 4º poder?
para ler as entrelinhas |  OFICINA DE COMUNICAÇÃO NA DESNORT E DESTREC

No último dia 16 
de abril o SINTSEF/
CE comemorou 26 
anos de sua fundação. 
Para marcar a data 
foi realizado, no dia 
17, um debate sobre a 
conjuntura atual dos 
servidores públicos, 
com mesa formada por 
Erilza Galvão, diretora 
da CONDSEF, Carmem 

Santiago, pela CUT, 
Luciano Simplício, da 
CTB e Cláudio Ferreira, 
representando a  
CONLUTAS. O debate foi 

mediado pelo coordenador 
geral do SINTSEF e diretor 
da CONDSEF Luis Carlos 
Macêdo. Na mesma data 
uma festa animada por um 
forró pé-de-serra aconteceu 
no pátio da entidade.

Ao longo destes 26 anos o 
SINTSEF/CE orgulha-se de ter 
uma trajetória marcada por 
desafios, lutas e superações 
na história dos servidores 
federais.

Confira as imagens em 
nosso site e facebook.

Debate e festa para comemorar
26 anos |  Em defesa dos trabalhadores

“A cada dia percebemos 
o desmonte que os Governos 

praticam em relação aos 
serviços públicos. Planos 

de carreira são deixados de 
lado, negociações pontuais 

acalmam os ânimos em 
alguns momentos e a 

categoria se enfraquece 
(...) Orgulhoso de suas 

vitórias, mas consciente da 
necessidade da persistência 

constante na luta, o SINTSEF/
CE busca crescer a cada 

dia na representação dos 
servidores federais do Ceará”.

(trecho do texto 
comemorativo dos 26 anos)


