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O 11º Congresso do SINTSEF/CE teve início na manhã do dia 23, no Hotel Parque das Fontes, em 
Beberibe/CE, com o tema “Mobilizar em defesa do serviço 
público, dos direitos e novas conquistas”. Compuseram a 
mesa de abertura representantes de diversas entidades 
do movimento sindical e popular, sendo eles: Luís Carlos 
Macêdo (SINTSEF), Josemilton Costa (Condsef), Wil Pereira 
(CUT-CE), Paulo Barela (CSP Conlutas), Toninho (MST-
CE), Miguel Braz (Levante Popular da Juventude), Cineide 
Almeida (MOTU), Antônio Ibiapino (Casa de Amizade Brasil-
Cuba) e os deputados estaduais Elmano de Freitas, Manoel 
Santana e Carlos Felipe. Os coordenadores do SINTSEF/CE Luciano Filgueiras e Carlos Eugênio Soares 
presidiram a mesa.

Na mesa de Análise de Conjuntura Internacional e Nacional contamos com a participação do dirigente 
nacional do MST João Pedro Stédile, o membro da CSP 
Conlutas Paulo Barela, e o professor Eudes Bayma. As 
palestras foram marcadas pela pluralidade de ideias, que 
fortalecem a luta dos trabalhadores.

Em sua fala, o professor Eudes Bayma enfatizou que 
só a luta dos 
trabalhadores 
é capaz de 

conseguir direitos para a classe, e que a categoria dos servidores 
federais deve se manter unificada para aumentar os ganhos. Paulo 
Barela destacou, por sua vez, que a união da classe trabalhadora 
para fazer uma greve geral no país é uma das saídas para derrotar 
os projetos econômicos da burguesia. Já o dirigente do MST João 
Pedro Stédile acredita que o momento atual é de se organizar 
para dar prejuízo ao trabalhador. “A força da classe trabalhadora 
só se expressa na greve, quando causa prejuízo ao inimigo. Tem que ocupar, fazer manifestação, paralisar o 
trabalho... porque ninguém vai substituir o trabalhador”, enfatizou. 

A manhã do segundo dia tratou do Balanço Geral do Movimento. 
A mesa foi composta por Josemilton Costa (Condsef), Wil Pereira 
(CUT-CE) e pelo professor Helder Molina. Adriano Duarte era o 
coordenador da mesa, Valmir Torres o secretário e Jucilene Viana 
a relatora. 

Wil Pereira ressaltou a importância da unificação dos 
movimentos populares e a necessidade do respeito às diferenças 
em todas as circunstâncias. Já na fala de Josemilton Costa, o 
convidado enfatizou os avanços conseguidos através do Fórum 
dos Servidores Federais, que coloca a frente os interesses da 

categoria que representa, deixando de lado as diferenças. Em sua participação, Helder Molina enfatizou que 
os trabalhadores não escolheram a agenda neoliberal desenvolvida pelo governo e que o momento deve 
ser de luta e força de vontade. “Lutando já é difícil, sem lutar fica mais ainda. Então seguiremos em frente”, 
disse. 

Houve, ainda, os trabalhos de grupo, que propuseram resoluções para a Plenária Final. Em breve 
divulgaremos o Caderno de Resoluções.

Novas expectativas de luta marcam 11º Congresso do SINTSEF/CE 

http://www.sintsefceara.org.br
http://www.sintsefceara.org.br
https://www.facebook.com/SINTSEFCE

	Botão 7: 
	Botão 5: 


