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Editorial

Não há vitória sem luta: precisamos de 
todos, a batalha será árdua

Iniciamos o ano 
apresentando ao governo a 
pauta de nossa campanha 
salarial. Dentre outras 
questões fizemos o cálculo 
do reajuste que nos era 
de direito, com base nos 
avanços da inflação: 27,3%.

O governo ofereceu 21,3%, 
divididos em 4 anos. Passava 
longe da nossa necessidade. 
Além disso, não contemplou 
quase nada dos outros 
pontos de pauta.

Convocamos para a greve. 
Alguns poucos aderiram. 
Foram guerreiros, corajosos, 
batalhadores. Se não 
estamos satisfeitos e não há 
negociação paralisar é nossa 
arma de pressão. 

O governo não cedeu. A 
greve continuou. Alguns 
setores aderiram com mais 
força. Outros se fizeram de 
mortos.

Enfim uma nova oferta 
apareceu: 10,8% em dois 
anos, com primeira parcela 
em janeiro de 2016. Não era 
a ideal. Estava longe da ideal. 
Mas a base aceitou, ainda 
que impondo ressalvas.

Porém, quando a  minuta 
do acordo deveria sair, 
veio a decepção e a revolta.  
Em fala oficial o governo 
apresentou: congelamento 
do reajuste dos servidores 
públicos e suspensão na 
realização de concursos 

públicos. A proposta do 
governo é que o reajuste 
dos servidores passe a valer 
somente em agosto do ano 
que vem.

A equipe econômica 
do governo quer ainda 
eliminar o abono de 
permanência, concedido 
aos servidores que 
atingem as condições 
de aposentadoria, mas 
continuam a trabalhar.

A crise econômica é fruto 
de uma série de motivos, 
no entanto, a ideia deste 
governo, assim como foi 
de outros, é entregar aos 
servidores públicos federais 
a conta.

Mais que nunca a hora é 
de mobilização. Precisamos 
de todos. Você filiado, 
precisa de todos.

Aos que estão na luta 
desde o início os nossos 
aplausos. Poucos foram os 
que pararam, mas foram 
guerreiros, são guerreiros. 
Aos que ainda não vieram 
para a luta lembrem: há um 
guerreiro dentro de você, 
deixe que ele lute. Só assim 
pode haver conquista. 
Para ver o pôr do sol do 
ponto mais bonito é preciso 
escalar a montanha.

A Direção Colegiada

NOTA DE PESAR
Lamentamos o falecimento do 

companheiro Francisco de Assis 
Mendes da Silva, servidor da Funasa/
MS da base de Canindé, no último 
dia 14 de julho.

INFORME JURÍDICO
A advogada Joyce Rangel iniciou, pelo departamento 

jurídico do SINTSEF/CE uma série de visitas ao interior 
do estado com o intuito de esclarecer dúvidas de nossos 
filiados. no próximo jornal traremos mais detalhes desta 
novidade, confira já em nosso site.
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especialcongresso
11º CONGRESSO| 23 a 25 de setembro de 2015

Em defesa do serviço público, dos 
direitos e novas conquistas

Chegamos aos dias de 
noss 11º Congresso, em um 
momento muito delicado para 
o serviço público federal. Dias 
antes do início deste evento 
de tamanha importância 
para nossa entidade, fomos 
supreendidos com um 
anúncio de cortes e arrocho 
que deixa a conta da crise 
para os servidores pagarem. O 
momento é de reorganização. 
Mais que nunca o Congresso 
será um espaço de discussão 
essencial para traçar as 
diretrizes do SINTSEF/CE. 
Ousariamos dizer que ele 
pode ser um divisor de águas 
em nossa luta sindical, pelo 
nosso ponto de vista.

Já há alguns anos o 
movimento sindical perdeu 
força e credibilidade e faz 
parte da luta restaurar na base 
a confiança em nossos ideiais.

Como diz o título do 
11º Congresso precisamos 
defender o serviço público e 
os direitos que adquirimos ao 

longo dos anos e precisamos 
também buscar novas 
conquistas, pois ainda há 
muito a ser feito por um 
serviço público ideal.

Para discutir a conjuntura 
atual, o movimento dos 
trabalhadores e as estratégias 
e planos de luta do SINTSEF/
CE, o Congresso terá a 
seguinte programação:

No dia 23 de setembro 
após a abertura oficial 
acontecerá a discussão do 
Regimento Interno, seguida 
da apresentação das teses. 
Após o almoço ocorre a 
primeira mesa, sobre análise 
de conjuntura nacional 
e internacional. A noite 
acontecerá o lançamento do 
livro de cordel “A História do 
SINTSEF e outros poemas” 
de autoria do filiado Horácio 
Custódio.

Na quinta-feira, o dia 
começa com mesa de 
discussão sobre o balanço do 

movimento dos trabalhadores 
e as estratégias políticas 
do SINTSEF/CE. A tarde 
reúnem-se os grupos de 
trabalho, que avaliarão as 
teses, previamente entregues 
aos delegados e elaborarão 
suas propostas de ação da 
entidade.

Na sexta-feira a plenária 
final inicia-se às 8h e segue 
até o meio-dia, quando o 11º 
Congresso encerra-se com 
as ideias para a atuação do 
SINTSEF/CE nos próximos três 
anos. Confira os convidados 
para os debates desta edição.

Análise de Conjuntura 
Nacional e Internacional 

•	 Eudes Baima
Doutor em Educação 
Brasileira pela é atualmente 
professor adjunto da 
Universidade Estadual do 
Ceará. Atua no grupo de 
pesquisa Educação, Cultura 
Escolar e Sociedade e no 
Centro de Estudos do Trabalho 
e Ontologia do Ser Social, 
ambos ligados à UECE.

•	 João Pedro Stédile
é graduado em Economia 
pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do 
Sul e pós-graduado pela 
Universidade Nacional 
Autônoma do México. É 
membro da direção nacional 
e um dos fundadores do 
Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra e há mais 
de 30 anos participa das lutas 
por reforma agrária no país.

•	 Paulo Barela
É trabalhador do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 

Estatística e membro da 
Secretaria Executiva Nacional 
da CSP – Conlutas

Balanço do Movimento 
e Estratégias Políticas do 
SINTSEF/CE 

•	 Helder Molina
É doutor em Políticas Públicas 
e Formação Humana, mestre 
em Educação e graduado 
em História. Atualmente é 
professor da Faculdade de 
Educação da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro 
e trabalha há mais de vinte 
anos com assessoria sindical e 
formação política.

•	 Josemilton Costa
é secretário de administração 
da Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço 
Público Federal e membro 
da direção do Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço 
Público Federal no Estado do 
Rio de Janeiro.

•	 Wil Pereira
Desde 1997, Francisco Wil 

e Silva Pereira é metalúrgico. 
Eleito em Junho/15 presidente 
da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT-CE) 
para o período 2015/2019, 
foi integrante  no período de 
2011/2015 da executiva da 
Confederação Nacional dos 
Metalúrgicos (CNM/ CUT), que 
recebeu essa denominação 
em 1992. Wil é ainda membro 
da direção do sindicato dos 
Metalúrgicos do Ceará. Foi  
presidente do CET (Conselho 
Estadual do Trabalho) no 
período de 2010/2013.
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MAIS UM ATAQUE AOS SERVIDORES | Não podemos pagar pela crise

Governo adia reajuste, veta abono de 
permanência e suspende concursos

O cenário é o mesmo 
por todo o país: servidores 
federais descontentes e 
revoltados.

Após a rejeição da proposta 
de reajuste de 21,3% em 
quatro anos, os servidores 
federais receberam a oferta de 
10,8% em dois anos, sendo 
5,5% em janeiro 2016 e 5%  
em janeiro de 2017. Depois de 
assembleias por todo o país 
e da Plenária Nacional da 
Condsef , a categoria aceitou, 
ainda que com ressalvas, a 

contraproposta. Mas o que 
parecia ser o fim do longo 
processo de negociações 
pegou a todos de surpresa 
com novo golpe aos servidores 
federais.

No dia 14 de setembro, 
o Ministro da Fazenda, 
Joaquim Levi apresentou 
um pacote de  ajuste fiscal. 
Dentre as medidas estão 
a suspenção da realização 
de concursos públicos e do 
abono permanência dos 
servidores. A negociação 

de reajuste foi jogada na 
lata do lixo. A Secretaria de 
Relações do Trabalho avisou 
que o Planalto desautorizou 
a implementação do reajuste 
em 1º de janeiro de 2016, 
passou para agosto.

Até o fechamento desta 
edição os servidores federais 
no Ceará não haviam tirado 
um posicionamento sobre o 
que foi posto pelo governo.

MOVIMENTO DE GREVE
Antes dessa reviravolta 

o país possuia sessenta, de 

sessenta e três, universidades 
federais em greve, em 37 delas 
houve adesão dos professores. 

Previdência também 
encontra-se nacionalmente 
paralisada com atividades 
suspensas ou reduzidas em 
diversos estados.

No Ceará, além das 
universidades federais e do 
INSS, tivemos paralisação 
de servidores da base do 
SINTSEF/CE. Saiba mais sobre 
o movimento paredista em 
nossa base:

especialgreve

ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS: a partir de outubro as reuniões do setor voltam a ser 
mensais. Em outubro o encontro é dia 30 e em novembro dia 27, dezembro ainda terá data confirmada.

MINISTÉRIO DA 
SAÚDE

Os servidores do 
Ministério da Saúde 
que trabalham com 
endemias, lotados nas 
CRES 1, 2 e 3 e nas seis 
Secretarias Executivas 
Regionais de Fortaleza cruzaram os braços desde o dia 25 
de agosto. Todas as manhãs, desde então, reúnem-se em 
frente ao Núcleo do Ministério da Saúde. Em 31 de agosto, 
também aderiu a 5ª CRES, formada por Canindé, Caridade, 
Boa Viagem, Itatira, Madalena e Paramoti.

SESAI
Na Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), houve um 

grupo pequeno em número, mas grandioso em garra. 
Começaram com paralisação de 48h  nos dias 20 e 21 
de agosto. Em seguida deliberam pela adesão à greve. 
Os trabalhadores da SESAI tem como pauta específica a 
implementação de gratificação prometida há quatro anos.

A greve lá terminou no 
dia  4 de setembro, quando 
os servidores aprovaram a 
contraproposta de 10,8% 
em dois anos (depois 
modificada pelo governo).

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA

Os servidores da 
Fazenda também 
realizaram paralisações 
pontuais, de 24 e 48h. 
Além da pauta geral, 

tem como reivindicação específica a aglutinação da PEC/
FAZ, demanda que não tem impacto orçamentário.

INCRA
Fizeram manifestações 

semanais, entraram em greve 
e voltaram às paralisações 
semanais, os servidores 

do INCRA. Ali a batalha já vem de antes do período de 
deflagração de greve no país e promete permanecer. 
Os servidores pedem reestruturação do Instituto e das 
carreiras, agora mais difícil com o anúncio do arrocho.


