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Marx nunca se mostrou 
tão atual no Brasil como 
nesta última eleição 
presidencial. A teoria do 
pensador alemão é baseada 
na tese do materialismo 
histórico. Em palavras 
simples, ele dizia que o 
que move a história é a 
disputa entre dominantes e 
dominados – ou seja, entre 
patrões e classe trabalhadora 
– pelos bens materiais 
da sociedade. O Estado 
brasileiro, como força que 
determina diretrizes políticas 
e econômicas, foi objeto 
de disputa entre os mais 
ricos, que apoiaram Aécio, 

e os menos favorecidos, 
beneficiados por programas 
sociais do governo federal, 
que votaram em Dilma.

É interessante notar como 
a classe burguesa insiste em 
repetir que a teoria de Marx 
é ultrapassada e a luta de 
classes é um mito, pregando 
a colaboração entre ricos e 
pobres. Porém, ao menor 
sinal de divergência, a 
mão opressora do capital 
se abate com força sobre 
os mais fracos. Basta ver 
pequenos casos. A lei que 
regulamentou o trabalho 
doméstico, por exemplo, 

revoltou quem 
costumava pagar 
uma miséria a estes 
trabalhadores, quem 
não assinava a carteira 
de trabalho e nem 
respeitava direitos 
essenciais.

A forma como o 
Bolsa-Família foi e é 
tratado, como uma 
“esmola que vicia os 
mais pobres que agora 
não querem trabalhar” 
também causa asco. 
Quem tem fome, 
já dizia o sociólogo 

Betinho, tem pressa. 
Vivemos uma situação rara 
de pleno emprego no país, 
com taxa de desocupação 
de cerca de 5%, uma das 
menores do mundo. Mesmo 
assim, muitos ainda passam 
fome. São seres humanos 
que não tiveram chance de 
superar a linha da pobreza. O 
Estado pode e deve interferir 
apara aliviar o sofrimento 
destas pessoas.

No serviço público, 
dois projetos antagônicos. 
Os tucanos, neoliberais, 
têm como norma reduzir 

o tamanho do Estado, 
demitir e cassar direitos 
dos servidores, praticar o 
arrocho salarial e evitar 
concursos públicos. Os 
petistas, se não fazem um 
governo dos nossos sonhos, 
ao menos mostraram uma 
maior disposição em realizar 
concursos e estabeleceram 
alguns (ainda que 
poucos) investimentos no 
aprimoramento da máquina.

Estas visões de mundo 
divergentes evidenciam 
que a luta de classes está 
mais viva do que nunca. 
Na TV, nos jornais, nas 
mídias sociais e rádios, as 
matérias e comentários 
deixam claro o ódio de quem 
acostumou-se a oprimir e 
não admite a possibilidade 
de ver transformada essa 
realidade de diferença entre 
ricos e pobres. A vitória 
da Dilma, neste contexto, 
foi fundamental para a 
continuidade de políticas 
públicas que auxiliem as 
diversas carências da classe 
trabalhadora brasileira.

Direção Colegiada
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Apoio ao sindicato no interior
conhecer o SInTSeF/ce  | Delegacias sindicais

pordentro

Continuando a série em que apresentamos um pouco 
mais sobre  a estrutura do SINTSEF/CE, vamos falar nesta 
edição das delegacias sindicais da Região Norte e dos 
Inhamuns. Em publicações anteriores apresentamos 
a direção colegiada do SINTSEF/CE,  o Conselho Fiscal 
e as delegacias sindicais do Cariri,  Centro Sul, Maciço 
de Baturité e Três Climas. Também trazemos um breve 
resumo sobre o diretor Manoel Santana, que estava 
licenciado quando apresentamos matéria sobre a direção 
colegiada e agora volta à função de efetivo.

Manoel Raimundo de 
Santana Neto nasceu em 
Juazeiro do Norte, Ceará, no dia 
29 de abril de 1961. Graduou-se 
em medicina pela Universidade 
Federal do Ceará, especializando-
se em vigilância sanitária.

É servidor da Fundação 
Nacional de Saúde desde 1988 e 
filiou-se ao SINTSEF/CE em 26 de 
junho de 1989. Em 2008 foi eleito prefeito de Juazeiro do 
Norte pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

A Delegacia Sindical da 
Região Norte (DESNORT), 
tem sede em Sobral, 5º 
município mais populoso 
do Ceará, localizado a 230 
km de Fortaleza. Foi a 3ª 
delegacia instituída, em 
12 de novembro de 1996 e 
abrange os municípios de 
Sobral, Massapê, Senador Sá, 
Uruoca, Martinópolis, Granja, 
Camocim, Barroquinha, 

Chaval, Santana do Acarau, 
Forquilha, Irauçuba, Groaíras, 
Pacujá, Graça, Mucambo, 
Cariré, Coreaú, Moraújo, 
Tianguá, Ubajara, Viçosa do 
Ceará, Alcântaras, Meruoca, 
Ibiapina, Santa Quitéria, Ipu, 
São Benedito, Carnaubal, 
Croatá, Varjota, Reriutaba, 
Pires Ferreira, Hidrolândia, 
Guaraciaba do Norte, 
Catunda e Frecheirinha.

coorDenAÇÃo DA DeLeGAcIA SInDIcAL DA reGIÃo DoS 
InhAMUnS 2013/2016

Coord. Geral: Valdeci Belarmino Mota (MS)
Coord. Administrativa: raimundo ercílio Moreira (FUNASA)

Coord. de Finanças: Francisca Mônica Dantas (Min. dos Transportes)
Coord. Jurídica: carlos Alberto Gonçalves nóbrega (MS)

Coord. de Formação Política: José Uelson Félix Lima (MS)
Coord. de Aposentados e Pensionistas: Maria Isabel Dantas (Min. dos Transportes)

Coord. de Comunicação: Antônio Aucir Pereira de Paiva (MS)
Coord. Sociocultural e Movimentos Populares: José Pereira de Sousa (MS)

Coord. de Organização e Sindicalização: Flávio Marcelo Menezes Alves (MS)
Coord. de Saúde do Trabalhador: José Wilson Lira (MS)

SUPLENTES:
Antônia Soares Gomes (Min. dos Transportes)

Deuzelina de Paiva Barbosa Andrade (Min. dos Transportes)
Francisco Antonio de Melo carvalho (MS)

coorDenAÇÃo DA DeLeGAcIA SInDIcAL DA reGIÃo norTe 
2013/2016

Coord. Geral: João Batista de oliveira (MS)
Coord. Administrativa: Marcos Antonio cavalcante da Silva (FUNASA)

Coord. de Finanças: Jose Maria de oliveira (MS)
Coord. Jurídica: Francisco Ivan Feitosa cavalcante (MS)

Coord. de Formação Política: Moisés Dorotéu de Souza (MTE)
Coord. de Aposentados e Pensionistas: João de oliveira Pontes (DNOCS)

Coord. de Comunicação: Moisés Linhares Arruda (MS)
Coord. Sociocultural e Movimentos Populares: Francisco Denilson Paixão (MS)

Coord. de Organização e Sindicalização: Francisco Adriano Martins de Sousa (MS)
Coord. de Saúde do Trabalhador: Pedro Alberoni coutinho Moreira (MS)

SUPLENTES:
José elder Alves Farrapo (MS)

José Genival Pereira da Silva (MS)
Marconi rodrigues de Sousa (MS)

Os sertões dos Inhamuns 
localizam-se nas cabeceiras 
do Rio Jaguaribe ao norte 
da extremidade sudoeste do 
Ceará. A região faz fronteira 
com o estado do Piauí. 
A Delegacia Sindical da 
Região dos Inhamuns (DSI) 
foi a quinta a ser fundada, 
em 17 de abril de 1998. 
Possui sede na cidade de 

Crateús, localizada a 350 
km da capital. A delegacia 
abrange os municípios de 
Ararendá, Boa Viagem, 
Crateús, Independência, 
Ipaporanga, Ipueiras, 
Mosenhor Tabosa, Nova 
Russas, Novo Oriente, 
Parambu, Poranga, 
Quiterianópolis, Tamboril e 
Tauá.
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discussão teórica
Uma democracia em formação
PArA reFLeTIr |  Demétrio Andrade

A cada eleição, o 
povo brasileiro torna 
mais firme o sonho da 
democracia. Vale sempre 
a pena lembrar quantas 
pessoas morreram, foram 
torturadas, presas, banidas 
do país, espancadas sem 
respeito algum, aviltadas 
em sua opinião para 
que hoje pudéssemos 
exercer o direito de 
escolha de nossos 
representantes. 
Vencer a ditadura 
militar foi um ato de 
coragem, de quem 
nunca abriu mão de 
lutar pela liberdade.

Digo isso para 
reforçar o coro 
indignado contra 
quem violou a 
história recente 
do país ao ir pra 
rua para pedir o 
retorno da ditadura 
militar, usando como 
pretexto a dor-de-
cotovelo eleitoral. 
Alguns eleitores do 
candidato derrotado 
Aécio Neves (PSDB) 
envergonharam 
a nação ao expor 
publicamente sua 
ignorância política e sua 
intolerância com a decisão 
da maioria.

Alguns mitos precisam 
ser desfeitos. O primeiro 
deles é que “a presidenta 
foi reeleita por uma 
minoria”, somados os 
votos de seu opositor 
mais brancos, nulos e 
abstenções. Ora, quem não 
exerceu o direito ao voto 
– por sinal obrigatório – o 

fez porque não quis. Pelos 
mais diversos motivos, 
inclusive porque não 
queria votar no outro 
candidato também. O 
instituto do 2º. turno existe 
justamente para garantir 
que o candidato escolhido 
seja eleito por uma maioria 
de 50% mais um. E fim.

O segundo mito é que 
“o Brasil está dividido”. 
Ninguém é obrigado a 
concordar com o outro 
dentro de um processo 
democrático. Por 
isso existem diversos 
candidatos e partidos. 
Quando o consenso é 
impossível, vai-se para a 
disputa. Quem for eleito 
tem que governar para 
todos. E quem perdeu deve 

ter consciência, mesmo se 
colocando na oposição, de 
que terá de se submeter a 
um governo eleito dentro 
das regras do jogo.

O terceiro mito 
diz respeito ao povo 
nordestino, como se este 
fosse o grande responsável 
pela reeleição de Dilma 

Roussef, por ser uma 
“região atrasada do ponto 
de vista econômico e 
social”. Ora, o Nordeste 
vem crescendo a taxas 
superiores ao Brasil 
já há alguns anos. E 
numericamente falando, 
esta conta não se adequa 
à realidade. No estado 
onde sofreu a pior derrota, 
São Paulo, por exemplo, 
Dilma teve 8 milhões de 

votos. Isso é mais que o 
eleitorado do Ceará, onde 
ela teve mais de 70% dos 
votos. E não é demais 
lembrar que a presidenta 
venceu em Minas Gerais, 
terra governada por Aécio, 
e Rio de Janeiro, dois dos 

maiores colégios 
eleitorais do país.

O quarto mito 
é que o governo 
petista vem se 
reelegendo “graças 
ao Bolsa-Família”. 
Muitos não sabem, 
mas este argumento 
tosco cai por terra 
quando se sabe que 
o estado que ocupa 
a segunda posição 
em quantidade de 
famílias que recebem 
este benefício é 
justamente São 
Paulo, cujo resultado 
já foi falado acima. 
O fato é que um 
governo só é reeleito 

se tiver qualidades. 
A reeleição é um grande 
plebiscito, no qual se 
aprova ou desaprova uma 
gestão. No caso, embora 
alguns não aceitem, Dilma 
passou no teste.

Demétrio Andrade
Jornalista e sociólogo



/sintsefce Ano XXV   |   Edição 270   |   out/noV/dEz 2014  |  5

Recebeu a carta? Procure o jurídico
MI 880|  Aposentadoria e abono de permanência

jurídico

O Ministério da Saúde está enviando cartas aos seus servidores que versa sobre a conversão de tempo de serviço especial 
em tempo comum. Informamos que os filiados que receberem a referida carta devem procurar o setor jurídico do SINTSEF/CE 
que funciona diariamente em horário comercial: 8h às 12h e 14h às 18h, sempre com um advogado de plantão.

No último dia 3 de 
dezembro, uma decisão foi 
apresentada, determinando 
que a CAPESESP não 
promova reajustes acima do 
índice de 10,17% nos valores 
do plano de saúde até decisão 
final deste juízo, sob pena de 
pagamento de multa no valor 
de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) por cada associado. Sob 
essa decisão, vale salientar, 
ainda cabe recurso. 

Relembre o caso - Desde 
o início do ano, o SINTSEF/
CE vem lutando contra os 
aumentos abusivos do plano 
de saúde Capesaúde. Em ação 
movida contra a CAPESESP, o 

sindicato conseguiu liminar, 
em abril, que suspendia 
o aumento abusivo na 
mensalidade dos planos. 
Em setembro, o Tribunal de 
Justiça do Ceará anulou a 
decisão justificando que a 
mesma concedia mais que o 
pedido.

O TJC determinou que 
fosse apresentada nova 
decisão quanto ao pedido de 
liminar, atendendo ao que 
solicitava a petição inicial 
do caso: que a CAPESESP 
não promovesse reajuste 
superior ao percentual de 
10,17%.

Nova decisão limita aumento a 10,17%
cASo cAPeSeSP |  Sindicato busca alternativas

Desde fevereiro deste ano, a 
administração pública passou 
a suprimir da remuneração 
dos servidores VPNI referente 
à dedicação exclusiva (de que 
trata o parágrafo único do art. 
7º da Lei nº. 10.483/02). O 
argumento para a suspensão 
foi de que os aumentos 

concedidos à carreira, em 
virtude de aumento do valor 
da gratificação, devem ser 
absorvidos gradativamente 
do valor da VPNI em respeito 
ao Decreto Lei nº. 200/70. 
Ou seja, a medida que o 
servidor tem aumento em 
suas gratificações, a VPNI 

da dedicação exclusiva vai 
deixando de existir. 

Recentemente, decisão 
apresentada nos autos do 
processo de nº. 0509774-
77.2014.4.05.8100, 
determinou o 
restabelecimento integral 
do valor que anteriormente 

vinha sendo pago a título da 
vantagem. O entendimento do 
juízo da 28ª Vara Federal foi 
de que nem toda VPNI deve 
ser absorvida em virtude de 
aumentos dos vencimentos 
ou reestruturação de carreira.
Lembramos que a decisão é 
passível de recurso.

Valor anterior deve ser mantido
VPnI DeDIcAÇÃo excLUSIVA| Reestabelecimento

“Em virtude da falta 
de repasse dos créditos 
necessários à liquidação das 
RPV’s autuadas no mês de 
OUTUBRO/14, o pagamento 
das requisições inscritas 
no intervalo 1.212.046 a 
1.231.408 está suspenso, 
ficando a liberação dos 
valores condicionada à 

disponibilização da quantia 
pelo Executivo Federal”. O 
informe é da Presidência do 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5ª

Na prática significa que 
quem tinha valores de RPVs 
para receber neste mês de 
dezembro não receberá.

O SINTSEF/CE já havia 
enviado cartas informando 
aos beneficiários que os 
mesmos receberiam. Porém, 
depois de já terem sido 
enviadas as cartas, nos 
chegou este informe.

A nota do TRF5ª 
esclarece ainda que, tão 

logo a Secretaria do Tesouro 
Nacional proceda à liberação 
dos valores, será divulgado 
o novo cronograma de 
pagamento no endereço 
eletrônico: www.trf5.jus.br/
rpvprecatorio e na movi-
mentação processual dos 
respectivos requisitórios.

RPVs de outubro não serão pagas agora
FALTA De rePASSe Do GoVerno |  Suspenso pagamento
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“Entre as reformas, a 
primeira e mais importante 
deve ser a reforma política. 
Deflagrar essa reforma, que 
é de responsabilidade do 
Congresso, deve mobilizar 
a sociedade por meio de 
um plebiscito, de uma 
consulta popular. Somente 
com um plebiscito nós 
vamos encontrar a força e 
a legitimidade para levar 
adiante este tema. Quero 
discutir isso com o novo 
Congresso eleito. Quero 
discutir igualmente com 
os movimentos sociais e as 
forças da sociedade civil.” 
Esta foi a fala da presidenta 
Dilma em seu discurso logo 
após o resultado das eleições 

presidenciais. Ela disse com 
todas as letras: plebiscito.

Assim, a luta iniciada  
pelo plebiscito popular virou 
agora a busca pelo plebiscito 
oficial. Com este intuito, 
diversos movimentos sociais 
realizaram na quinta-feira 13 
de novembro o Dia Nacional 
de Luta pela Constituinte 
do Sistema Político. Em 
ao menos 15 estados do 
país foram realizadas 
mobilizações exigindo a 
aprovação do Projeto de 
Decreto Legislativo que 
institui um plebiscito oficial 
para a Constituinte do 
Sistema Político.

Em Fortaleza, passeata 
percorreu as ruas do centro 

da cidade, um percurso 
de pouco mais de um 
quilômetro, porém com 
bastante movimento. 
Manifestantes de diversos 
grupos e entidades, dentre 
elas o SINTSEF/CE, pediram 
por Reforma Política Já!

Além da Constituinte 
pela Reforma do Sistema 
Político, a marcha também 
reivindicou reformas 
estruturais como Urbana, 
Agrária, Tributária e a 
democratização dos meios de 
comunicação.

Servidores organizam a luta de 2015
A horA é De coBrAnÇA| Os 11 pontos da promessa feita às vésperas do 2º turno

Poucos dias antes do 
2º turno das eleições 
presidenciais, a presidenta 
Dilma Rouseff assumiu 
um compromisso com 
entidades representativas 
dos servidores públicos: 
estabelecer uma agenda 
propositiva para debate de 
onze pontos considerados 
fundamentais para o 
avanço na discussão de 
políticas públicas. As 
propostas apresentavam-se 
como capazes de garantir 
reconhecimento aos 
trabalhadores do setor e 
investimentos adequados 
para assegurar serviços 
públicos de qualidade para a 
população.

Parte dos servidores 

apoiou a presidenta, não 
na ideia do “toma lá dá cá”, 
mas acreditando que o seu 
projeto era, de fato, uma 
alternativa bem melhor que 
a do outro candidato. Com a 
eleição ganha e a presidenta 
reeleita, é hora de começar 
a cobrar o cumprimento dos 
pontos da agenda. Confira:

1. Definir instrumentos 
de gestão para identificar e 
corrigir as distorções salariais 
que ainda existem;

2. Definir diretrizes gerais 
de carreira;

3. Concluir o processo de 
readmissão dos Demitidos e 
Anistiados do governo Collor;

4. Estudar a incorporação 
às aposentadorias da média 
dos valores das gratificações 

dadas aos salários nos cinco 
anos anteriores à saída do 
funcionário do serviço ativo;

5. Avançar no diálogo com 
os servidores públicos;

6. Ampliar os concursos 
públicos para recompor 
a mão de obra, pois nos 
próximos quatro anos cerca 
de 60% dos servidores 
poderão se aposentar, 
e manter a política de 
expansão dos serviços 
públicos;

7. Recompor as perdas 
inflacionárias dos 
benefícios dos servidores 
públicos federais (auxílio-
alimentação, saúde, creche 
etc);

8. Definir uma política 
salarial para os servidores 

que permita a recomposição 
de perdas inflacionárias;

9. Continuar a política 
de substituição de mão de 
obra terceirizada no serviço 
público por servidores 
concursados;

10. Perseguir a isonomia de 
benefícios entre os poderes 
Executivo, Legislativo e 
Judiciário;

11. Cumprir pontos 
eventualmente pendentes 
dos acordos coletivos 
firmados com os servidores 
federais.

Entre os dias 21 e 23 de 
novembro a Condsef realizou 
encontros setoriais e uma 
plenária nacional para 
debater os encaminhamentos 
para o próximo ano.

movimento

reForMA PoLíTIcA |  1º Passo para um país diferente

Manifestação pede Plebiscito Oficial
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Encontro regional no Centro Sul

O SINTSEF/CE realizou 
no dia 18 de outubro, na 
cidade de Iguatu, o encontro 

do setor de aposentados 
e pensionistas. O evento 
contou com a presença de 

58 filiados, a 
maioria da Região 
do Centro Sul. 
A coordenação 
da Delegacia 
Sindical do 
Centro Sul atuou 
na organização 
do encontro e 
recepção dos 

filiados, além de integrar a 
mesa. 

Na ocasião, o coordenador 
jurídico do sindicato, 
Edmundo Coutinho, fez 
esclarecimentos sobre 
processos que nossa 
entidade encampa, de 
interesse dos filiados daquela 
região. Já o coordenador de 
aposentados e pensionistas, 
Francisco Duarte, saudou 
os presentes e passou os 
informes gerais. 

APoSenTADoS e PenSIonISTAS| Reunião

Trabalhadores da EBSERH conhecem 
sindicato

rePreSenTATIVIDADe| Novos filiados

O SINTSEF/CE realizou 
nos dias 21 e 22 de 
outubro, reuniões com os 

trabalhadores da Empresa 
Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH).

O objetivo foi apresentar 
o sindicato como entidade 
representativa dos 
trabalhadores do serviço 
público federal, mesmo para 
o caso da EBSERH, onde os 
trabalhadores são celetistas.

Luís Carlos Macêdo, 
coordenador geral do 
SINTSEF/CE e diretor 
da Condsef, conduziu o 

encontro, que também teve a 
participação do advogado do 
SINTSEF/CE, Marcelo Guerra.

Na ocasião, foram 
abordadas questões sobre 
filiação, representatividade 
do sindicato, grupos de 
trabalho propostos pela 
Condsef, atuação do 
departamento jurídico da 
entidade, dentre outros. 

Os servidores da União, 
cedidos a Secretaria de 
Saúde do Estado - SESA,  
lotados  na 3ª Coordenadoria 
Regional de Saúde – CRES 
Maracanaú, vêm sofrendo de 
ABUSO de AUTORIDADE por 
parte desta  gestão.

O fato se dá, mediante 
descumprimento dos 
decretos nº 26478 de 2 de 
dezembro de 2001  e  de nº 
30718 de 24 de outubro de 
2011 que dispõem sobre a 

concessão de  diárias, ajudas 
de custos e passagens no 
serviço Público Estadual, 
inclusivo nas Autarquias, 
Fundações Públicas e outros.

Os servidores que estão 
lotados nesta 3ª CRES, 
exercem suas atividades em 
oito municípios  que são: 
Acarape, Barreira, Guaiuba, 
Maracanaú, Maranguape, 
Pacatuba Palmacia e 
Redenção. Desses, apenas 
quatro não fazem parte da 

Região  Metropolitana de 
Fortaleza: Acarape, Barreira, 
Redenção  e Palmácia. Os 
quatro, estão legalmente 
constituído pelo IPECE- 
Instituto de  Pesquisa 
Estratégia Econômica do 
Ceará, em conformidade 
com  as diretrizes  do IBGE- 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística.

Dessa forma, torna-se 
claro e evidente, o direito do 
recebimento  de  ajuda de 

custo,  quando os servidores 
em fase do trabalho se 
deslocarem para esses quatro  
municípios  já citados.

O passo a passo dessa 
explanação já foi analisado 
pelos setores da SESA e 
encaminhados a 3ª CRES, 
para as devidas providências  
de acordo com decreto. 
Mesmo assim, a gestão da 
3ª CRES, ignorou não só o 
DECRETO como também as 
determinações superiores.

Manifesto dos servidores da 3ª CRES
3º creS| Subtração de direitos e abuso de autoridade
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InJUSTIÇA DeSFeITA| Reintegração

Edmundo Coutinho volta à Funasa
No último dia 29 de 

outubro, o SINTSEF/CE 
comemorou na Funasa a 
reintegração do servidor 
Edmundo Coutinho aos 
quadros do órgão.

Edmundo, que é 
coordenador jurídico 
do SINTSEF/CE há duas 

gestões, lutava pelo retorno 
ao trabalho desde 2008, 
quando foi demitido em 
ação judicial injusta. 
Ainda há processos 
em julgamento, mas 
acreditamos que a vitória 
completa é apenas uma 
questão de tempo.

No último dia 29 de 
outubro, a Câmara de 
Deputados derrubou o  
decreto 8.243/2014, da 
presidente Dilma Rousseff, 
que estabelece a Política 
Nacional de Participação 
Social (PNPS).

O decreto, datado de 
maio deste ano, propõe 
uma mesa de diálogo entre 

governo e movimentos 
sociais, a fim de alinhar 
certas políticas públicas às 
demandas desses. Na prática, 
a proposta  orienta a criação 
de conselhos, comissões, 
ouvidorias, audiências 
públicas, conferências, dentre 
outros, no sentido de instruir 
consultas à “sociedade civil” 
sobre ações do governo.

Desde sua apresentação, 
o ato da presidenta foi alvo 
de críticas da oposição, que o 
chamaram de “bolivariano”, 
em referência às comissões 
populares montadas 
na Venezuela pelo ex-
presidente Hugo Chávez

Deputados não admitem 
que a participação popular 
seja ampliada. O Senado, de 

acordo com seu presidente, 
fará o mesmo. A derrubada 
do projeto na Câmara mostra 
a força do conservadorismo 
no Congresso.

O que se vê é o medo da 
elite (que infelizmente é 
eleita para nos representar) 
que o Brasil caia, enfim, nas 
mãos de seu povo, ao menos 
em alguns temas.

Sem decreto, sem participação
conSeLhoS PoPULAreS| Derrota social

De acordo com o dicionário, 
essencial é aquilo que é 
imprescindível, que não pode 
faltar. Sendo assim, como você 
trata o que é essencial?

Essa reflexão vem para que 
falemos do relatório do senador 
Romero Jucá sobre o anteprojeto 
de lei que regulamenta 
o exercício de greve dos 
servidores públicos. Aprovado 
na Comissão Mista para 
Consolidação da Legislação 
Federal e Regulamentação 
da Constituição, no dia 11 de 
novembro, o texto, agora Projeto 
de Lei  327/14, considera quase 
todo o serviço público como 
essencial. Que bom, serviço 
público é essencial mesmo. 

Porém, ser considerado assim 
apenas na hora de subtrair 
direitos e não de conceder 
benefícios é bem complicado.

O serviço público deve ser 
considerado essencial quando 
o assunto é, por exemplo, 
investimento, concurso, 
valorização. No entanto, 
essa visão de considerá-lo 
imprescindível apenas surge 
quando o tema é direito de 
greve dos servidores. 

De acordo com o que foi 
aprovado no senado 60% dos 
servidores de setores essenciais 
deverão manter as atividades 
em caso de paralisação. Ora, 
pode ser considerado greve 
menos da metade de um efetivo 

paralisar as atividades?
O PL amplia o conceito 

de essencial para quase todo 
o funcionalismo. O texto 
determina ainda que os dias 
parados sejam descontados 
e que não possam ser 
computados para efeito de 
aposentadoria. Permite ainda, 
substituição dos grevistas após 
decisão judicial. Isso é direito de 
greve?

Na verdade, a nossa 
postura é que a greve deve ser 
regulamentada pelo próprio 
trabalhador e não através de um 
dispositivo que pretende, em 
suma, liquidar qualquer greve 
antes dela iniciar. Além disso, a 
negociação coletiva é condição 

básica para que faça algum 
sentido um projeto que se 
propõe a regulamentar a greve.

A partir de requerimentos 
do senador Paulo Paim (PT-
RS) o projeto poderá ser 
examinado pelas comissões 
de Constituição, Justiça e 
Cidadania; e de Assuntos 
Sociais do Senado.

Paim apresentou ainda 
duas emendas ao texto. A 
matéria aguarda recebimento 
de outras emendas no plenário 
do Senado. O prazo se encerra 
após a realização da segunda 
sessão de discussão. Se houver 
emendas, a matéria retorna 
para análise do relator, na 
Comissão Mista.

Direito de greve: avanço ou retrocesso?
o qUe é eSSencIAL?| Projeto quer manter 60% em serviço
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Mundo a fora
Neste mês de novembro, o 

SINTSEF/CE foi surpreendido 
pelo ato de violência sofrido 
pelo nosso coordenador 
administrativo Claudionor 
da Costa (Pará), que ao 
ter o carro roubado, foi 
trancado no porta-malas e 
solto em um lugar ermo do 
município de Caucaia, Região 
Metropolitana de Fortaleza. 

Diante da situação caótica 
que o Ceará vive em relação 
à segurança pública, a 
surpresa boa  foi Pará estar 
vivo, contando a história. 
Fortaleza é hoje a 3ª capital 
mais violenta do país. Uma 
realidade que assusta.

Quando falamos de 
violência urbana a primeira 
coisa que nos vem à mente é 
a falta de segurança pública. 
Claro, pagamos impostos e 

esperamos resultados deles. 
O problema, no entanto é que 
há muitos itens envolvidos 
na questão da violência: 
educação, cultura, lazer, 
saúde, moradia são apenas 
alguns deles. Sem falar do 
domínio das drogas, que 
envolvem questões que vão 
das dificuldades de relações 
das pessoas à fraqueza do ser 
humano, passando por temas 
filosóficos e sociológicos 
diversos.

Mas voltando a questão 
da segurança foquemos na 
palavra: pública. Há muitos 
anos deixamos que os 
governos se apropriassem 
como quisessem do que era 
público.

Quando a educação 
pública falhou, ao invés de 
cobrar qualidade, aceitamos 

pagar uma educação privada 
- e cara - muitas vezes 
chegamos a nos “gabar” 
de poder pagar por isso. 
Da mesma forma fizemos 
com a saúde. Quando o 
governo deixou de oferecer 
atendimento de qualidade 
sucumbimos aos planos 
exploradores. Também foi 
assim com o transporte, 
ao invés de exigir um bom 
transporte público nos 
esforçamos para comprar e 
manter um carro. Estamos 
fazendo o mesmo com 
a segurança, instalando 
cercas elétricas, contratando 
pessoas armadas, blindando 
carros... Infelizmente, para 
muitos, ter plano de saúde, 
pagar escola privada e andar 
de carro é sinônimo de status. 
Quando deveria ser sinônimo 

apenas de inércia, de falta de 
mobilização, de resignação 
diante de algo pelo qual 
deveríamos ter lutado (ou 
começar a lutar).

O episódio vivido pelo 
diretor Claudionor nos 
fez refletir. Dessa reflexão 
procuraremos trazer para 
vocês discussões dos temas 
apresentados acima, sobre 
serviços públicos, direitos 
da população, deveres do 
governo, mobilização social, 
dentre outros. Acompanhe!

Segurança pública: qual a receita?
ceArá  |  Estado tem a 3ª capital mais violenta do país 

VIoLêncIA UrBAnA| Ceará se compara ao Iraque em guerra
O Mapa da Violência 

2014, documento que 
apresenta um panorama da 
evolução da violência nos 
estados e capitais do Brasil, 
mostrou um crescimento 
de 13,4% nos registros de 
homicídios no país em 
comparação aos números de 
2002.

Somente em 2012, 
mais de cinquenta e seis 
mil pessoas perderam a 
vida. O mapa, elaborado 
pelo sociólogo Júlio Jacobo 
Waiselfisz, estudioso 
de Direitos Humanos e 
Segurança Pública, conta 
ainda que ao longo da 
última década, morreram 
556 mil pessoas vítimas 
de homicídio no Brasil. 
Atualmente, o país ocupa 
o sétimo lugar no ranking 

das nações com os maiores 
índices de violência.

Entre as políticas 
desenvolvidas internamente, 
estão a Campanha do 
Desarmamento e o Plano 
Nacional de Segurança 
Pública, em âmbito nacional, 
e ações variadas e diferentes 
em cada estado da federação. 
Porém, a situação ainda 
é preocupante: de acordo 
com o Mapa, entre 2002 e 
2012, houve crescimento 
significativo dos homicídios 
em 20 dos 27 estados do 
país. Sete deles tiveram 
crescimento explosivo, e o 
Ceará está entre eles.

Um levantamento feito 
pelo jornal Tribuna do 
Ceará em abril desse ano 
constatou que de janeiro 
de 2007 a março de 2014, 

foram registrados 20.740 
homicídios no Estado. A 
estatística praticamente 
se iguala ao número de 
soldados mortos durante 
os oito anos e nove meses 
de guerra no Iraque, 
de todas as nações em 
combate, com 21.428 
mortos.

Só em agosto último 
foram notificados 314 
homicídios no Ceará. A 
capital, por sua vez, tem 
taxa 7,5 vezes maior que 
São Paulo, que possui uma 
população quase cinco vezes 
superior.

Para conhecer mais 
detalhes sobre o mapa da 
violência consulte: http://
www.mapadaviolencia.org.
br/pdf2014/Mapa2014_
JovensBrasil_Preliminar.pdf
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demonstrativofinanceiro

r e c e I T A S

MenSALIDADeS 2.253.152,08 DIVerSAS 3.153,94 APLIcAÇÕeS FInAnceIrAS 5.418,26

Resumo da atividade financeira do 
sindicato do 1º semestre de 2014

2014 |  Janeiro a Junho

receitas - 2.261.724,28                                                 Despesas - 2.203.418,45

SeDe
D   e   L   e   G   A   c   I   A   S

ToTAL
cArIrI norTe cenTro 

SUL
MAcIÇo De 
BATUrITé InhAMUnS SerTÃo 

cenTrAL
VALe Do 

JAGUArIBe
TrêS 

cLIMAS

MATerIAL 
De conSUMo 143.029,75 12.753,58 20.882,31 13.571,72 15.824,97 13.248,07 16.325,08 17.324,28 8.899,04 261.858,80

SerVIÇoS De 
TerceIroS 198.024,02 5.936,40 5.567,84 4.580,27 3.895,16 8.415,69 4.204,80 5.016,85 3.284,45 238.925,48

TrAnSP 
VIAGenS e 
eSTADIAS 

361.236,36 18.472,21 5.848,38 9.666,00 2.868,00 4.562,45 10.043,52 9.705,00 10.649,00 433.050,92

IMPrenSA e 
DIVULGAÇÃo 64.401,59 132,00 2.380,00 0,00 1.235,00 315,00 450,00 1.044,68 0,00 69.958,27

conTrIBUIÇÕeS 
e rePASSeS 221.011,69   874,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00   710,00 0,00 222.795,69

LocAÇÕeS    11.035,30 7.050,00  561,00 0,00 100,00 0,00 0,00 215,00 4.726,06 23.687,36

FInAnceIrAS 22.736,79  220,47 443,30 520,03   173,20  148,08 114,40   112,00 132,00 24.600,27

DeSPeSAS 
DIVerSAS 8.457,46 8.457,46

coMPrAS 
IMoBILIZADo 29.266,35 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 29.266,35

PeSSoAL 406.747,37 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 406.747,37

ASSeSSorIAS  327.670,20 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 327.670,20

PGTo.'GrUs' 
DIreT.

LIBerADoS
156.400,28 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 156.400,28

ToTAL 1.950.017,16 45.438,66 35.682,83 28.538,02 24.096,33 26.689,29 31.137,80 34.127,81 27.690,55 2.203.418,45

LocAL

conTA

A planilha acima refere-
se ao exercício financeiro 
do primeiro semestre de 
2014. Os números, para 
fins didáticos, foram 
distribuídos entre sede e 
cada delegacia, de acordo 
com a conta específica.

A publicação visa dar 
mais transparência 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 em nossa 
página na internet.

No início do próximo ano 
publicaremos o balanço do 
segundo semestre.

Qualquer dúvida o 
filiado deve buscar um dos 
coordenadores financeiros 
ou o Conselho Fiscal, 
expresso no expediente 
deste jornal (pág2).
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Neste ano o SINTSEF/CE 
inovou na comemoração 
do dia do servidor público 
(28/10), com a I Mostra 
de Talentos dos filiados 
da entidade. O evento 
aconteceu nos dias 30 
e 31 de outubro, com a 
participação de filiados 
da Região Metropolitana 

e do Interior, tanto ativos, 
quanto aposentados e 
pensionistas. 

Para a coordenadora 
sócio-cultural do sindicato, 
Jucilene Viana, responsável 
pelo evento, a temática 
da festa foi baseada nos 
diversos talentos dos 
servidores públicos. “Para 

contemplar um pouco 
destes dons é que 
este ano resolvemos 
comemorar o dia 
do servidor público 
conhecendo um pouco 
mais do talento de vocês 
filiados”. 

A mostra contou com 
exposição de desenhos e 
artesanato. Apresentações 
musicais e de literatura 
de cordel animaram 
o público e renderam 
muitos aplausos.

Vários prêmios foram 
sorteados entre os 
participantes ao longo 
do evento. A noite do 
dia 31, regada a samba 
e MPB, chegou ao fim 
com um sentimento 
de realização e deixou 
em todos o desejo de 
“quero mais”.

aconteceu
I Mostra de Talentos anima a noite dos 
filiados com música, arte e literatura

DIA Do SerVIDor PúBLIco  |  SINTSEF/CE festeja com criatividade

APoIo eSPorTIVo|  Filiado ultramaratonista
“Renova-te. Renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos, para verem 

mais. Multiplica-se os teus braços para semeares tudo”.
Cecília Meireles

A luta se faz da crença. As mudanças só são 
possíveis quando acreditamos nelas.

Estamos diante de uma presidenta reeleita 
que, às vésperas do pleito, prometeu negociar 
com nossa categoria e no discurso de vitória 

comprometeu-se com o diálogo.
É hora de organizar a base e cobrar promessas, 
de (re) acreditar que juntos podemos vencer. 
Como diz o poema, renasça, para uma luta 
que só faz sentido com a sua participação. 
Para que em outros ‘28 de outubro’ você 

possa comemorar e ser reconhecido por ter 
escolhido servir sua nação.

Lembre: sem luta não há conquista!

28 de outubro
Dia do Servidor Público

No dia 26 de setembro 
o filiado do SINTSEF/
CE, Manoel Djacir 
Braga, participou da 2º 
Ultramaratona Internacional 
48h do Atlântico, na Praia da 
Enseada, em Guarujá (SP).

O atleta percorreu 
160.072 km e conquistou 
o 3º lugar na categoria de 
50 a 59 anos. Em outubro 
ele esteve presente na 
reunião ordinária da direção 
colegiada, para agradecer o 
apoio do Sindicato e dividir a 
alegria da conquista.

Parabéns pelo exemplo de determinação. Valeu Braga!
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A maior riqueza do homem é sua incompletude. (...) Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, 
que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, 

que vê a uva etc. etc. Perdoai. Mas eu preciso ser Outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas.
Manoel de Barros

Em sua simplicidade com as palavras, o poeta Manoel de Barros, falecido neste ano de 2014, 
convida-nos a uma reflexão: vale a pena passar por esta vida sendo nada mais que um sujeito 

que abre portas e aponta lápis? O que nos faz mais completos? O que significa renovar o homem?
A resposta é individual, mas com certeza passa pelo coletivo. Assim acreditamos. O homem se 
completa nele mesmo, em sua espécie, no convívio de muitos, na natureza, na comunidade...
Em um ano em que se viu tanto discurso de ódio e divisão, é tempo de desejar para 2015 mais 

união de nossa classe, mais força para nossas lutas, mais agregação de nossas propostas.
Porém, sobretudo, desejamos mais HUMANIDADE em nossos corações, enfim, mais amor.

Boas Festas e um Feliz 2015!


