
Especial 11º Congresso: 
saiba o que aconteceu 

no maior evento do 
SINTSEF/CE
(PÁGs 4 a 6)

Demonstrativo financeiro 
apresenta todas as 

receitas e despesas do 
ano de 2014

(PÁG 7)

Congresso Nacional da 
CUT grante paridade de 
gênero inédita em uma 

central sindical
 (PÁG 8)

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ  |  Fundado em 16/04/1989, no 1º Congresso Estadual da Categoria

AGENDA
11 de dezembro 
tem reunião de 
aposentados e 
pensionistas!  ANO XXVI   |   EDIÇÃO 277 

SET/OUT 2015

em defesa dos 
trabalhadores

Com mais de 7 meses de 
negociações, maioria do 
executivo fecha acordos 

com o governo
(PÁG 3)

Sigamos em frente, a luta 
depende tanto da força de 

cada um, quanto da união de 
todos os trabalhadores em 
defesa do serviço público.

28 de outubro
Dia do Servidor Público
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Editorial

Dia do Servidor: uma categoria na luta 
por valorização

Segundo o “Perfil dos 
Servidores Federais 2015”, 
da Escola Nacional de 
Administração Pública 
(ENAP), somos 1.043.088 
servidores federais em 
todo o Brasil. 683.770 são 
trabalhadores civis do 
Executivo, ou seja, 58%. Já 
estamos nesta estrada há 
muito tempo. Por conta da 
necessidade premente de 
realização de concursos 
públicos, somos uma 
categoria envelhecida: 41% 
deste total têm idade igual 
ou superior a 46 anos.

Temos qualificação 
suficiente para 
desempenhar nossas 
funções. 70,6% de nós 
possuem, no mínimo, 
nível superior completo. 
Conhecemos os problemas 
nacionais de perto, na 
ponta. Aqui no Nordeste 
somos 21% do total dos 
servidores do Executivo do 
Brasil, perdendo apenas 

para o Sudeste (37%). 
Queremos e merecemos 
respeito. Isso sem contar os 
companheiros de estados e 
municípios.

No Dia do 
Servidor Público, o 
que reivindicamos 
é a reafirmação da 
importância do nosso 
trabalho para o povo 
brasileiro. Para 
se ter uma ideia, 
o Sistema Único 
de Saúde (SUS) 
atende 70% 
da população. 
Porém, a atual 
crise, que é muito 
mais política 
que econômica,  
significou para 
os servidores 
federais, na 
prática, ameaça 
de corte do abono 
de permanência, 
adiamento do 
reajuste para 

agosto de 2016 (quando 
seria em janeiro) e 
suspensão dos concursos 
públicos.

Não é novidade. Ao 
longo da história, qualquer 
crise é motivo para fazer 
cortes no Orçamento. E 
estes cortes, comumente, 
caem nas costas do 
funcionalismo. Precisamos 

compreender: essa crise 
não é nossa, não somos 
responsáveis por ela. Já 
chega de segurarmos os 
serviços essenciais sem 
apoio. Chega de descaso. 
A hora é de união e luta. 
O respeito que temos, 
arrancamos à força. Desta 
vez, não será diferente.

A Direção Colegiada
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movimento

EBSERH| 7,7% entrarão no próximo salário

Acordo coletivo é 
apenas o 1º passo

No dia 8 de outubro, o 
Acordo Coletivo de Trabalho 
para 2015 e 2016 dos 
trabalhadores da EBSERH 
foi firmado com a empresa. 
Após um processo de 
negociações que envolveu 
paralisações em diversos 
estados, a audiência final 
no Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) finalizou a 
negociação, beneficiando 
cerca de 17 mil empregados 
em todo o Brasil.

O ACT firmou um reajuste 
de 7,7% nas remunerações 
e nos benefícios, e os 

empregados receberão 
valores retroativos a 1º 
de março, data-base da 
categoria. A previsão é de 
incorporação no salário 
de novembro, pago em 
dezembro.

Durante as duas últimas 
semanas de outubro, 
o SINTSEF/CE realizou 
filiações de trabalhadores da 
EBSERH.  Seguem ocorrendo 
reuniões para tratar detalhes 
que não estão sendo 
cumpridos, conforme foram 
acordados. 

Fique atento e participe!

PGPE E MAIS DE 15 CARREIRAS| Categoria receberá reajuste apenas em agosto de 2016

Acordos trazem nova contagem de 
pontos para aposentadoria

Durante o mês de outubro, 
a Condsef assinou com o 
governo os termos de acordo 
que envolvem a maior parte 
do serviço público federal e 
assegura reajuste de 10,8% 
em dois anos, com primeira 
parcela em agosto de 2016.

Ao todo, os acordos 
abrangem mais de 780 
mil servidores e, além das 
questões gerais há cláusulas 
que se referem a pontos 
específicos de cada categoria. 
Essas cláusulas propõem a 
continuação da negociação 
das questões particulares 
de cada setor. A Condsef 
disponibilizou link com os 
detalhes, basta digitar:

 http://bit.ly/1MtJSBT

O primeiro termo, 
incluiu além do PGPE, os 
administrativos da AGU, 
administrativos fazendários 
(Pecfaz), HFA, Imprensa 
Nacional, Embratur, 
administrativos da Polícia 
Rodoviária Federal, Funai, 
Arquivo Nacional, Agentes 
de Combate a Endemias, 
SPU, anistiados, médicos do 
PGPE, cargos criados pela 
Lei 12.277/10, Denasus e 
carreiras de leis específicas.

Assinaram os termos de 
acordo ou aguardam reunião 
para tal, os servidores da 
Area Ambiental (Ibama, 
Instituto Chico Mendes, 
MMA), Ciência e Tecnologia, 
Inep, FNDE, Abin, INPI, 

Inmetro, Tecnologia Militar 
(PCCTM), DNPM e Instituto 
Evandro Chagas/Primatas.

Os servidores do INCRA 
e da Cultura rejeitaram 
a proposta do governo e 
seguem buscando espaço 
para debater as pendências 
que persistem. Os do DNIT 
não autorizaram a Condsef a 
fechar acordo.

De acordo com a Condsef,  
desta vez consegiu-se 
uma mudança na regra 
da contagem de pontos da 
gratificação para fins de 
aposentadoria. Hoje, ao 
se aposentar o servidor só 
leva o valor correspondente 
a 50% da gratificação de 
desempenho de sua função. 

Com a nova regra, o servidor 
levará para a aposentadoria 
a média do valor da 
gratificação percebido por 
ele, nos últimos cinco anos 
em que esteve na ativa. Essa 
nova regra será implantada 
em três etapas, entre 2017 e 
2019.

Infelizmente o eixo 
principal da pauta não foi 
atendido, mesmo depois de 
sete meses de negociações. 
Portanto é preciso seguir 
com a mobilização, 
entendendo que ainda 
há muita luta pela frente. 
Todos são necessários 
para que cheguemos a uma 
vitória mais justa.

AGU| Servidores aguardam há mais de 20 anos

Cadê o plano de 
carreira da AGU?

Há mais de 20 anos 
esperando um plano de 
carreira os servidores 
da AGU aproveitaram o 
dia do servidor público 
para lembrar sua pauta 
de reivindicações. O 
coordenador Luis Carlos 
Macêdo esteve presente.

No último dia 15, estes 
trabalhadores fizeram 

manifestação exigindo a 
concretização do plano 
de carreira ou a saída 
do Ministro Luís Inácio 
Adams. Na mesma semana, 
repercutiu na imprensa que 
seria anunciado um pacote 
para carreiras jurídicas e 
administrativas da AGU, no 
entanto, nada foi formalizado 
até o momento.
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especialcongresso
11º CONGRESSO| Pluralidade de ideias e fortalecimento da luta

“Qualquer vitória exige luta, e a luta 
necessita da esperança”

“Qualquer vitória exige 
luta, e a luta necessita 
da esperança. Viemos 
aqui, durante estes três 
dias, renovar esperanças, 
organizar forças e reformular 
as formas de como nos 
posicionar na batalha em 
busca de nossos direitos 
e conquistas.” O texto, 
apresentado pelo diretor 

licenciado e deputado 
estadual Manoel Santana 
abriu o 11º Congresso do 
SINTSEF/CE, no dia 23 de 
setembro, em Beberibe.

Em três dias de atividade, 
cerca de 400 delegados 
discutiram a luta da base 
dos servidores públicos 
federais no 11º Congresso do 
SINTSEF/CE.

A abertura contou 
com a participação de 
parlamentares, entidades 
dos movimentos sociais 
e sindical, que em suas 
considerações destacaram 
a importância do congresso 
para o conjunto dos 
servidores federais, 
principalmente em um 
momento que a luta faz-se 
tão necessária.

O sentimento de 
indignação com o pacote 
de ajustes do governo 
Dilma foi evidenciado 
em cada colocação 
apresentada.

A ênfase na 
necessidade de 

unidade  para enfrentar os 
contínuos ataques à classe 
trabalhadora foram ponto 
comum entre os presentes.

Confira os detalhes de cada 
momento do 11º Congresso.

Fotos, vídeos, matérias 
e o caderno de resoluções 
você pode encontrar em 
sintsefceara.org.br, visite.

Mesa de abertura presidida pelos coordenadores Carlos Eugênio e Luciano Filgueiras

“Não é preciso muito para nos sentirmos vencedores. Basta olhar no entorno. Ao seu 
lado, ombro a ombro, vários companheiros e companheiras conscientes deste momento 

e que abraçaram esta causa com vigor e entusiasmo. Em 26 anos de história do 
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público, a realização dos nossos Congressos 

mostra que nossa categoria está viva e alerta, sabedora de sua capacidade de 
articulação e mudança. Esperança é palavra que nos acostumamos a escrever dia após 

dia, apesar de toda e qualquer adversidade.” Trecho da nota de abertura
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especialcongresso
Regimento interno e apresentação das teses

Após a abertura, a 
primeira atividade foi a 
apreciação do regimento 
interno do Congresso, 
aprovado rapidamente.
Este momento teve mesa 
presidida por João Batista, 
relatada por Flávio Inácio e 

Sandra Mota e secretariada 
por Ana Parente.

As três teses ao 11º 
Congresso foram defendidas 
por seus representantes:  
Tese 1, Luís Carlos Macêdo; 
Tese 2, Roberto Luque; Tese 
3, por Luciano Filgueiras.

Análise de Conjuntura
A Conjuntura 

Internacional e Nacional 
foram debatidas por João 
Pedro Stédile, dirigente 
nacional do MST, Paulo 
Barela, membro da CSP 
Conlutas, Eudes Bayma, 
professor de educação.

A temática foi marcada 
pela pluralidade de ideias 
e o confronto de posições 
políticas. No apoio aos 
palestrantes: Luis Carlos 
Macêdo, Onidracir do 
Rosário, Constância Costa e 
Flávia Sabóia.

Com a participação de 
Josemilton Costa (Condsef), 
Wil Pereira (CUT-CE) e do 
professor Helder Molina, 
o balanço do movimento 
foi marcado pela enfase na 
necessidade de construção 
de um viés propositivo, com 
saídas sólidas e eficazes para 
solução dos problemas do 

serviço público. O destaque 
da fala de Helder Molina 
reforçou essa ideia: “Lutando 
já é difícil, sem lutar fica mais 
ainda. Então seguiremos em 
frente”, afirmou.

Adriano Duarte atuou na 
coordenação da mesa, Valmir 
Torres na secretaria e Jucilene 
Viana na relatoria. 

Balanço Geral do Movimento

Após a realização dos 
trabalhos de grupo, na tarde 
do dia 24, foi realizada, na 
manhã de 25/09 a plenária 
final do 11º Congresso.  
Com mesa coordenada por 
Hélio Alves, auxiliado por  
Wellington Lino e Lucy Mary, 
as decisões foram relatadas 
por Ataílde Figueiredo e 
Raimundo Santiago. 

Algumas intervenções 
foram realizadas e, de forma 
geral, as propostas dos 
grupos foram aprovadas. 
Foi acordado ainda, que a 
íntegra das teses estarão 
nos anexos do caderno de 
resoluções, como material de 
contribuição à discussão. O 
caderno estará disponível em 
breve, em nosso site.

Plenária Final

Auditório cheio na abertura do 11º Congresso. Ao todo 415 delegados participaram do encontro. 
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DESLOCAMENTO E 
AJUDA DE CUSTO 

DELEGACIAS SINDICAIS

CENTRO SUL  4.690,00 

NORTE 10.141,35 

CARIRI 8.455,00 

MACIÇO DE BATURITÉ  1.760,00 

INHAMUNS 5.325,00 

SERTÃO CENTRAL 2.400,00 

VALE DO JAGUARIBE 6.425,00 

TRÊS CLIMAS 2.995,00 

TRANSPORTE MATERIAL E DELEGADOS RMF 12.176,8

DESPESAS EXTRAS 3.406,10

HOTEL PARQUE DAS FONTES
Hospedagem/Alimentação/Espaços 411.094,80

FILMAGEM E FOTOGRAFIA 4.500,00

SERVIÇO DE SOM 4.500,00

ALUGUEL DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 2.600,00

MATERIAL GRÁFICO E KITS PARA PARTICIPANTES 35.567,99

AMBULÂNCIA/PARAMÉDICOS 15.542,1

GRATIFICAÇÃO PESSOAL DE APOIO 7.000,00

ASSESSORIA INFORMÁTICA 2.500,00

PASSAGENS AÉREAS CONVIDADOS E 
PALESTRANTES 9.694,14

TOTAL 550.443,28

11º CONGRESSO |Detalhamento das despesas

A coordenadora sócio-
cultural Constância 

Costa cantou, de 
maneira espontânea e 
sem acompanhamento 

instrumental, uma música em 
referência ao companherismo, 

emocionando a platéia.

especialcongresso
MOMENTOS DO 11º CONGRESSO| Poesia, música e meio ambiente também compareceram

Ao lado da família, o filiado 
Horácio Custódio lançou o 
livro “História do SINTSEF 

e outros poemas”. Com 
abertura de Mazé Colaço, a 

obra de cordel foi distribuída 
aos presentes e autografada 

pelo autor.

O filiado Geraldo Costa 
recitou poema falando da 
seca no Brasil e no mundo.

Também sobre a temática da 
necessidade de preservação 

da água, foi exibido um 
vídeo com o texto intitulado 

“Carta 2070”. 

Na abertura, um vídeo com o 
ex-diretor Carlão, o professor 

Gilvan Rocha e o comunicador 
Vito Giannotti, simbolizou 
as pessoas que partiram e 

deixaram marcas na história 
da luta dos trabalhadores e 

do SINTSEF/CE.

BASTIDORES| Também teve muito trabalho

Um grupo de doze funcionários, duas estagiárias, equipe de 
informática, jornalista e pessoal de som e imagem, além da 

comissão organizadora, estiveram presentes para fazer tudo dar 
certo. Nossos agradecimentos aos que trabalharam antes, durante 
e depois do encontro, para que, além de proveitoso, fosse agradável 
aos que participaram.  Embora faltem alguns nas imagens acima, o 
SINTSEF sabe que o trabalho foi realizado com dedicação e carinho 

por todos, inclusive pelos que ficaram no cotidiano da entidade, 
fazendo-a funcionar além do Congresso.
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jurídico

SEDE
D   E   L   E   G   A   C   I   A   S

TOTAL
CENTRO SUL NORTE CARIRI MACIÇO DE 

BATURITÉ INHAMUNS SERTÃO 
CENTRAL

VALE DO 
JAGUARIBE

TRÊS 
CLIMAS

MATERIAL 
DE CONSUMO 283.145,73 31.379,64 57.907,05 85.823,35 27.327,58 29.593,35 18.847,62 43.731,49 21.934,99 599.690,80

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 383.128,46 13.177,07 14.183,16 29.263,92 9.153,80 13.077,30 6.919,61 11.381,26 9.057,26 489.341,84

TRANSP 
VIAGENS E 
ESTADIAS 

587.893,23 21.836,30 13.587,38 38.065,02 7.267,45 14.181,95 13.715,52 24.242,00 20.914,00 741.702,85

IMPRENSA E 
DIVULGAÇÃO 135.865,98 66,00 6.661,40 7.076,22 1.916,25 630,00 490,00 3.544,86 1.555,00 157.805,71

CONTRIBUIÇÕES 
E REPASSES  510.490,60  610,00 0,00 1.221,60 0,00 0,00 0,00 710,00 0,00 513.032,20

LOCAÇÕES   12.749,04 840,00 954,00  8.498,00  1.036,00 400,00 0,00 365,00 10.222,66 35.064,70

FINANCEIRAS 41.293,55 858,22 752,50   476,20 338,90  284,28 268,40 278,78 304,37 44.855,20

DIVERSAS 52.775,05 206,00  57,73 0,00 0,00 0,00  20,20 68,10 0,00 53.127,08

PESSOAL 847.744,92 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 847.744,92

ASSESSORIAS  729.959,74 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 729.959,74

Compras 
imobilizado 80.040,73 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 80.040,73

PGTO.'GRUs' 
DIRET.

LIBERADOS
287.002,38 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 287.002,38

TOTAL 3.952.089,41 68.973,23 94.103,22 170.424,31 47.039,98 58.166,88 40.261,35 84.321,49 63.988,28 4.579.368,15

LOCAL

R E C E I T A S

MENSALI-
DADES 4.514.348,61 DIVERSAS 2.542,97 APLICAÇÕES

FINANCEIRAS 11.294,90 PRECATÓRIOS 22.980,28 VENDAS 
BENS ATIVO 62.489,03

demonstrativofinanceiro
BALANÇO ANUAL |  1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014

Desde o mês de setembro, 
o setor jurídico do SINTSEF/
CE iniciou um projeto de 
plantões nas delegacias 
sindicais, que tem como 
objetivo dar informações 

e esclarecimentos sobre 
questões jurídicas aos 
filiados do interior.

A advogada Joyce Rangel 
já esteve nas delegacias do 
Cariri, Vale do Jaguaribe, 

Região Norte e Três 
Climas, com média de 40 
atendimentos por dia.

Os próximos encontros 
agendados são: Pentecoste-
Paripaba no dia 17/11, 

Quixadá no dia 20/11 e 
Crateús no dia 27/11.

Todas as delegacias serão 
atendidas de modo cíclico, 
com um plantão bimestral 
previsto para cada região.

ACOMPANHAMENTO| Filiados do interior esclarecem dúvidas

Atendimento jurídico vai às delegacias

CONTA

D E S P E S A S



www.sintsefceara.org.br8  |  ANO XXVI   |   EDIÇÃO 276  |    AGO - SET 2015

aconteceu

DIA DO SERVIDOR PÚBLICO | Protesto e luto 

Nada a comemorar
A passagem do dia do 

servidor público, em 28 de 
outubro último, marcou 
o nosso desejo de luta e 
protesto.

Uma nota publicada em 
jornal de grande circulação 
e reproduzida ao lado deu o 
tom do momento vivenciado.

A tarja preta, no canto 
esquerdo, simboliza o 
nosso luto em relação aos 
sucessivos posicionamentos 

políticos de desvalorização 
do servidor público, inclusive 
pelos governos de quem 
esperávamos mais atenção.

Infelizmente a 
comemoração não podia 
acontecer, por mais que 
reconheçamos que nesta data 
o servidor público mereça os 
parabéns por seguir, apesar 
de tudo, servindo a um país 
que não o valoriza.

Sigamos juntos! 

Entre 13 e 16 de outubro 
aconteceu, em São Paulo, 
o 12º Congresso Nacional 
da CUT (CONCUT), com o 
tema “Educação, Trabalho e 
Democracia”.

O evento contou com 
a participação do ex-
presidente do Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva e do 
ex-presidente do Uruguai, 
José Pepe Mujica, que 
participaram do ato de 
abertura.

Um grande avanço 
na luta feminista dentro 
do movimento sindical 
marcou o encontro, pela 
primeira vez na história 
de uma central a paridade 
de gênero será realidade 
em uma gestão. A fala da 
vice-presidente reeleita, 
Carmem Foro, dá clareza 
para a importância desse 
novo momento: “A CUT tem 
nova cara a partir de hoje, 
porque tem nas estaduais e 

na direção nacional 50% de 
homens e 50% de mulheres. 
Nunca mais seremos os 
mesmos e queremos também 
ver a juventude mais 
presente. Temos também 
que garantir que a juventude 
se empodere do movimento 
sindical e faça parte de todos 
os processos”, disse em 
entrevista ao site da Central.

No 12º CONCUT foi 
decidida ainda a linha 
política a ser seguida pela 

central nos próximos quatro 
anos. A nova direção foi 
referendada pelos delegados 
presentes, visto que 
concorreu em chapa única.

Os delegados do SINTSEF/
CE presentes foram: Flávia 
Teixeira Sabóia, Francisco 
Flávio Inácio de Lima, 
Francisco José Alexandre 
Sousa, José Murilo Maciano, 
Oneide Maria Coelho Costa e 
José Hélio Alves de Araújo.

12º CONCUT| Nova direção é referendada com paridade de gênero

Mais mulheres, mais lutas e conquistas

ATO| Servidores reúnem-se na Receita Federal

Protesto contra medidas do governo

No dia 23 de setembro, 
o SINTSEF/CE e o Fórum 
Permanente em Defesa do 
Serviço Público realizaram em 

frente ao Prédio da Receita 
Federal, um ato intitulado 
“Dia Nacional de Luta Contra 
o Pacote de Medidas do 

Governo Federal”, aquele 
anunciado em 14 de 
setembro.

Durante a atividade, que 
reuniu dezenas de servidores 
e entidades sindicais, 
aconteceu a encenação 
teatral “pecado capital” do 

grupo TRUPER.
Os servidores 

administrativos dos órgãos 

do Ministério da Fazenda 
realizaram paralisações 
todas as quintas e sextas-
feiras, entre 20 de agosto e 
18 de setembro em apoio 
ao movimento paredista 
nacional dos servidores 
públicos federais.

A direção do SINTSEF/
CE não esteve presente, 
em virtude do início do 11º 
Congresso.


