
Em atos realizados no último dia 11 de abril no Ceará e em Marcha 
ocorrida em Brasília, no dia 13, os servidores públicos federais, tanto no 
Estado, como organizados nacionalmente, mostraram sua mobilização em 
torno da valorização da categoria.

Os eventos fizeram parte de programação referente à  Campanha Salarial 
de 2011, que tem como tema: Servidor valorizado = serviço público eficiente.

Os atos no Ceará marcaram o lançamento da Campanha Salarial no Estado 
e ocorreram em quatro momentos. Pela manhã os manifestantes estiveram 
na sede do DNOCS, no Hospital Universitário e na Secretaria Regional do 
Trabalho e Emprego (SRTE). A tarde, os servidores reuniram-se na Praça 
do BNB, no centro de Fortaleza, para explicar à população os motivos das 
reivindicações.

Em Brasília, a marcha reuniu cerca de 15 mil trabalhadores e foi 
fundamental para o retorno das negociações das entidades representativas 
com o governo. O SINTSEF/CE participou do movimento com 90 
caravaneiros. No dia seguinte, plenária nacional da CONDSEF discutiu os 
caminhos a serem tomados no momento. (Pág 5)

No último dia 16 de abril, o SINTSEF/CE completou 22 anos de fundação. 
Neste período, a entidade representante dos servidores públicos federais 
no estado do Ceará enfrentou diversas batalhas, sempre focada em nossa 
principal luta: os direitos da categoria. No entanto, não nos limitamos a 
olhar apenas para nós mesmos. A responsabilidade que temos com a 
sociedade e com o país são preceitos constantes de nossa atuação sindical. 
No dia 29, a entidade comemorou o aniversário. (Págs 2 e 3)

Servidores mobilizados em defesa 
da valorização da categoria

SINTSEF Ceará completa 22 
anos em fase de renovação
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Agenda:
Reunião de aposentados e pensionistas do 
mês de maio será no dia 27. Participe!

 Ato realizado no dia 11 de abril  marcou lançamento da Campanha Salarial 2011 no Ceará

Passeata pelas ruas de Fortaleza, nos anos 90, contra FHC e o neoliberalismo

 O SINTSEF/CE trouxe a Fortaleza o escritor Vito Giannotti para conversar 
sobre comunicação sindical com seus diretores, coordenadores de 
delegacias, coordenação do conselho do delegados de base e mais alguns 
representantes de entidades convidadas. O curso ministrado por Giannotti 
nos dias 18 e 19 de março, teve abertura no dia 17, com palestra da 
historiadora e pesquisadora Adelaide Gonçalves sobre imprensa operária 
no Ceará. Confira entrevista com Vito Giannotti nesta edição. (Pág 6)

Curso discute comunicação 
sindical e os desafios atuais

Vito Giannotti debate comunicação sindical com o SINTSEF/CE
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Expediente:

Editorial

Em 22 anos muitos destaques podem ser feitos em relação ao 
crescimento e a luta do SINTSEF/CE. Greves, marchas, passeatas, 
mobilizações, pressão a parlamentares, enfim, manifestações políticas de 
uma forma geral, fizeram e fazem parte do cotidiano da entidade, que 
busca inserir-se nas lutas gerais dos trabalhadores brasileiros, dando ênfase 
às particularidades da categoria que representamos. Esse movimento 

intenso de luta é que garantiu 
que muitas conquistas 
fossem efetivadas e a certeza 
da importância de nosso 
papel como entidade de 
classe é que nos anima a 
seguir lutando mesmo em 
épocas de poucas vitórias.

Quando o critério é o idealismo e o entusiasmo de lutar o SINTSEF/CE, 
desde a sua fundação em 1989, é o mesmo de hoje. Já quanto a alguns 
pontos específicos, como sua estrutura física, por exemplo, as mudanças são 
visíveis. O sindicato que começou sua atuação em uma pequena sala alugada 
no centro de Fortaleza, hoje possui uma sede própria na capital cearense e 
oito delegacias no interior, sete delas funcionando em prédios próprios. Isso 
significa melhor atendimento ao filiado e maior capacidade de organização 
para o movimento.

Muitos outros aspectos merecem ser abordados quando falamos 
em crescimento, mas não teríamos espaço nesse informativo. Portanto 
queremos fazer uma retrospectiva do último ano vivido pela entidade, afinal 
ele é um marco para uma atuação política e sindical mais madura e voltada 
para as reais necessidades de seus filiados

SINTSEF Ceará completa 22 anos em plena fase 
de renovação

Especial 22 anos

No último dia 16 de abril, o SINTSEF/CE completou 22 anos de fundação. Neste período, a entidade representante dos 
servidores públicos federais no estado do Ceará enfrentou diversas batalhas, sempre focada em nossa principal luta: os 
direitos da categoria. No entanto, não nos limitamos a olhar apenas para nós mesmos, a responsabilidade que temos 

com a sociedade e com o nosso o país são preceitos constantes de nossa atuação sindical.

Em Baturité servidores pedem união pela defesa do serviço público federal

Sede do SINTSEF/CE, em Fortaleza

O “2”, dos 22 anos do SINTSEF/
CE, aconteceu no mandato da 
direção “Renovação, independência 
e luta”, atual gestão da entidade, 
que assumiu em 11 de março de 
2010. A partir desta data ressaltamos 
a atuação do sindicato em várias 
esferas.

Em termos políticos, podemos 
dizer que o SINTSEF/CE é presença 
constante nos movimentos 
reivindicatórios, empunhando a 
bandeira de valorização do serviço 
e do servidor público federal. No 
momento atual, por exemplo, o 
sindicato está envolvido com as 
atividades da Campanha Salarial 
de 2011, realizando reuniões nos 
órgãos, atos nas praças de Fortaleza 
e participando dos eventos pelo 
mesmo fim, em Brasília.

No que se refere ao jurídico a 
entidade destaca a reorganização do 
setor, com otimização das atividades 
e garantia de melhor atendimento ao 
filiado. Hoje quatro advogados, sete 
estagiários e uma secretária jurídica 
empenham-se diariamente para dar 
agilidade aos processos, tanto na 
justiça comum como no chamado 
juizado especial virtual.

Mudanças também estão 
acontecendo na comunicação. Um 
curso sobre comunicação sindical, 
realizado em março, proporcionou 
uma rica discussão para melhoria 
do setor. O site da entidade passa 
por reformulação com previsão 
de estar no ar no início de maio. 
Além disso, outras transformações 
puderam ser percebidas na linha 
editorial e design gráfico do jornal 
e boletim da entidade, tudo para 
ampliar a comunicação com a base. 
Aos poucos a entidade se insere nas 
mídias sociais, já dispondo de um 
endereço no facebook (Sintsef Ceara), 
para postagem de fotografias de seus 
eventos e no twitter (twitter.com/
sintsefceara). 

Já a formação política elaborou 
ampla programação de cursos e debates 
destinados à base. Um curso, com quatro 
módulos de aulas, realizado na Região 
do Maciço do Baturité, foi concluído 
no último mês de março. Outros oito, 
contemplando as demais delegacias 
do interior e a Região Metropolitana 
de Fortaleza estão em processo de 
implantação, com o curso da região 
do Vale do Jaguaribe, tendo suas aulas 
iniciadas em 30 de abril.

Merecem também destaque 
as atividades das coordenações 
sócio-cultural e de aposentados 
e pensionistas. A primeira tem 
trabalhado no resgate da integração 
da base a partir da cultura, realizando, 
praticamente todos os meses 
atividades culturais festivas na sede 
do SINTSEF. Já os aposentados 
e pensionistas ganharam novo 
ânimo para participar dos debates 
políticos da entidade, com uma 
reaproximação a partir de temas e 
eventos de seus interesses. 
Para tanto, além das reuniões 
do setor, realizadas na última 
sexta-feira do mês, mesmo 
dia das noites culturais, a 
coordenação realizou passeio e 
palestras, focados no bem-estar 
e socialização deste público.

As demais coordenações: 
geral, finanças, administrativa, 
sindicalização e saúde do 
trabalhador, vêm no dia-a-
dia realizando importantes 
ações que apóiam as diversas 
atividades as quais o sindicato 
se propõe a realizar e/ou 
participar. Há ainda muitos 
projetos em pauta, muitos 

planos em fase de planejamento e 
muitos sonhos a serem vividos. 

Nós, que hoje estamos a frente 
do SINTSEF/CE, acreditamos que 
com a união e participação de 
nossa base somos capazes de seguir 
acrescentando boas lembranças 
à história deste sindicato. E que 
venham mais 22 anos, de luta, mas, 
principalmente, de muitas conquistas.

A Direção Colegiada

 Campanha Salarial 2011, SINTSEF/CE  marcha em Brasília
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O SINTSEF/CE hoje
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Especial 22 anos

No último dia 29 de abril, 
o SINTSEF/CE comemorou 
seus 22 anos de fundação, 
transcorridos no dia 16 do 
mesmo mês. Na ocasião, a 
direção colegiada realizou 
uma ampla programação 
envolvendo cultura, história, 
arte e política.

O dia começou com 
um café-da-manhã 
preparado para recepcionar 
aqueles que chegavam 
para as atividades do 
turno. Homenagens e ato 
ecológico compuseram 
as atividades do período 
matinal.

Os homenageados foram 
os chamados pioneiros. 
Nesta categoria ficaram 
incluídos os filiados da 
Região Metropolitana de 
Fortaleza que tem, em 
suas carteiras de filiação, 
a data de fundação da 
entidade, isto é, 16 de 
abril de 1989. Ainda como 
filiados pioneiros foram 
homenageados os dois 
mais antigos filiados de 
cada delegacia do interior, 
sendo um mais antigo entre 
os ativos e um mais antigo 
entre os aposentados.

A filiada Socorro Leal, 
aposentada do DNOCS, 
leu um acróstico escrito 
por ela para agradecer a 
homenagem em nome 
de todos os servidores 
pioneiros.

Também foi destacado 
o pioneirismo dos 
funcionários, tendo 
sido homenageadas 
as duas funcionárias 
mais antigas que ainda 
atuam na entidade: Vânia 
Vasconcelos, a mais antiga 
da capital, com 22 anos 
de trabalho dedicados ao 
SINTSEF/CE e Francilene 
Cândido, da delegacia do 
Centro Sul, mais antiga 
entre as funcionárias das 
delegacias do interior, com 
15 anos de atuação na 
entidade.

O ex-funcionário 
do sindicato Cristiano 
Saraiva também recebeu 
comenda comemorativa,  

representando todos os que 
já passaram pela entidade.

Vânia, Francilene e 
Cristiano fizeram discursos 
tocantes que emocionaram 
os presentes. Os demais 
funcionários do sindicato 
receberam um brinde em 
agradecimento ao trabalho 
dedicado à entidade.

Após este momento, os 
diretores, funcionários e 
filiados presentes seguiram 
para o plantio de quatro 
árvores na calçada da sede 
do sindicato, em Fortaleza. 
A iniciativa deixa marcada, 
nesta comemoração, a 
vontade do sindicato de 
participar dos debates 
sociais, neste caso da 
necessidade de contribuir 
com o meio ambiente.

A tarde, cultura e arte se 
apresentaram ao público, 
formado principalmente 
por aposentados 
e pensionistas que 

compareceram para 
reunião mensal do setor. 
O monólogo Rêmige Sol, 
encenado pelo filiado 
Rômulo George, do 
IBAMA, arrancou aplausos 
calorosos dos presentes. 
Em seguida, a apresentação 
do documentário "Patativa 
doAssaré, Ave Poesia" sobre 
o poeta popular Patativa 
do Assaré, deu origem a 
um rico debate mediado 
pela historiadora Ana 
Braga, coordenadora de 
coordenação política do 
sindicato.

A noite os filiados 
puderam assistir a três 
apresentações de dança, 
organizadas pelo filiado 
Gilson Rocha, servidor 
do Ministério da Saúde e 
coreógrafo. Apresentaram-
se as Companhias de dança 
Brasilis e Pau Brasil, com 
os espetáculos "Maracatu 
de Pernambuco"e "Boi de 

Parintins", respectivamente 
e a bailarina Regina 
Santiago, com o solo "ne 
me qui te pas".

Enfatizando os talentos 
dos filiados da entidade, 
foram lançados três livros: 
"Mistura Nordestina", 
do servidor da Funasa e 
pescador Raimundo Araújo; 
"Tradição Camponesa e 
Modernização: experiências 
e memórias dos colonos 
do perímetro irrigado 
de Morada Nova", da 
economista e historiadora 
Ana Braga, servidora do 
Dnocs e "Filosofia em 
onze atos", coletânea de 
artigos, do qual consta 
texto do delegado de base, 
doutorando em Educação, 
Jorge Luis.

Para finalizar, a 
coordenadora de 
comunicação Vera 
Cândido discorreu sobre a 
importância dos 22 anos 

da entidade, tanto para 
categoria quanto para 
a sociedade como um 
todo. E o coordenador 
geral Luciano Filgueiras, 
fez uma retrospectiva das 
ações do último ano do 
sindicato, o primeiro do 
mandato da atual gestão. 
Antes de chamar a banda 
que animou os presentes 
até a meia note, um vídeo 
com fotos diversas fez 
um resgate histórico das 
imagens marcantes destes 
22 anos.

A pluralidade de temas foi 
marcante na comemoração, 
por serem plurais os 
segmentos que compõem a 
categoria do Serviço Público 
Federal. Cada um com sua 
importância, dentro do todo 
que compõe o SINTSEF/CE.

Veja mais no blog
tvsintsef.blogspot.com

Alegria e 
pluralidade 
marcaram a 
festa dos
22 anos

Aniversário

Socorro Leal, recebendo sua homenagem Mª do Socorro Bastos, filiação mais antiga do Cariri Francilene e Vânia, as 1as funcionárias: interior e capital

Quatro espécies de árvores foram plantadas na calçada do sindicato Gilson Rocha fala um pouco sobre as três apresentações de dança

O monólogo Rêmige Sol emocionou ator e platéia Público atento aos diversos momentos das comemorações

Filiados escritores lançam seus livros Vera, pioneira homenageada, faz registro histórico Com animado som filiados curtem a festa
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Específicas

O Conselho Fiscal do SINTSEF/CE, 
reunido em 11 de  março de 2011, 
analisou todos os recibos contábeis 
referentes ao ano de 2010 e submeterá 
o balanço financeiro e patrimonial da 
entidade, referente ao ano citado, para 
avaliação em assembleia. 

O demonstrativo de receitas e 
despesas pode ser apreciado no 
quadro abaixo.

A Direção Colegiada do SINTSEF/CE 
ressalta que, como se pode observar, 
as despesas não ultrapassaram as 

receitas de mensalidades, não tendo 
sido necessário utilizar as receitas de 
precatório (recolhimento de 5%). Este 
fato não acontecia há cinco anos.

O Conselho Fiscal do SINTSEF/CE é 
composto por Antônio Sá de Oliveira, 
Esdras dos Santos Silveira, Fernando 
Hugo Menezes, Francisco Teles da 
Silva, José Guedes de araújo Neto, José 
Maurício Alves Saraiva e Mozart Ramos 
de Abreu Filho, e tem na suplência 
José Wilson Barbosa e Raimundo 
Claudionor da Costa.

Nos dias 27 e 28 de abril, a CONDSEF 
realizou, em Fortaleza, seminário para 
debater temas relacionados à avaliação 
de desempenho na administração 
pública. A atividade reuniu cerca de 200 
representantes das entidades filiadas à 
Confederação em todo o Brasil.

O objetivo do seminário foi levantar 
problemas e soluções para apresentar 
propostas ao governo de melhora no 
processo de avaliação de desempenho 
dos servidores do Executivo Federal.

As representantes do Ministério do 
Planejamento, Simone Velasco e Marcela 
Tapajós, apresentaram um relato 
histórico da avaliação de desempenho 
passando pela Lei 11.784, criada em 
2008, e falando sobre o decreto 7.133, 
publicado em 2010. Segundo elas, a 
avaliação de desempenho passa a ser 
uma realidade na administração pública, 
mas o governo segue aberto para 
dialogar com os trabalhadores em busca 

de aprimorar e ajustar 
regras deste processo.

Os participantes do 
encontro puderam fazer 
perguntas e tentar elucidar 
dúvidas em relação à 
questão. A partir do debate, 
identificaram os principais 
problemas e avaliaram 
juntos, propostas que serão 
debatidas com toda a base 
da Condsef e levadas ao 
governo para negociação

Entre estas propostas, 
que serão levadas ao governo, 

está a criação de regras de avaliação 
específicas para servidores cedidos ao 
SUS. Isso é necessário porque a situação 
desses servidores difere daqueles 
que estão centralizados nos órgãos 
de origem e precisam ter seu caso 
considerado.

A Condsef, bem como suas entidades 
filiadas, são contrárias a gratificações 
produtivistas, caso as mesmas sejam 
praticadas sem a oferta das devidas 
condições de trabalho. Sendo assim, vão 
trabalhar para que o governo promova 
as alterações necessárias no sentido 
de que a avaliação de desempenho se 
consolide como instrumento que auxilie 
na melhora do atendimento público, sem 
que para isso os servidores sejam alvos de 
perseguição ou qualquer injustiça.

O SINTSEF/CE recebeu o evento, 
em Fortaleza, dando todo o apoio para 
realização do mesmo.

Condsef discute Avaliação de Desempenho

TITULO DA CONTA  VALOR
RECEITAS 3.597.367,15
RECEITAS MENSALIDADES 3.513.956,91
RECEITAS DE PRECATÓ-
RIOS

57.678,27

DIVERSAS/EVENTUAIS 25.731,97
DESPESAS 3.363.977,27
PESSOAL 416.154,57
MATERIAL DE CONSUMO 
(Sintsef)

281.175,75

MATERIAL DE CONSUMO 
(Iguatu)

28.511,41

MATERIAL DE CONSUMO 
(Sobral)

41.857,81

MATERIAL DE CONSUMO 
(Cariri)

46.653,02

MATERIAL DE CONSUMO 
(Baturité)

13.606,51

MATERIAL DE CONSUMO 
(Inhamuns)

13.607,08

MATERIAL DE CONSUMO 
(Quixadá)

19.690,29

MATERIAL DE CONSUMO 
(Russas)

40.064,81

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
(Sintsef)

333.579,43

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
(Iguatu)

21.698,04

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
(Sobral)

21.657,92

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
(Cariri)

24.288,18

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
(Baturité)

9.309,98

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
(Inhamuns)

9.786,81

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
(Quixadá)

10.151,21

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
(Russas)

16.015,73

TRANSP.VIAGENS E ESTA-
DIAS (Sintsef)

522.609,28

TRANSP.VIAGENS E ESTA-
DIAS (Iguatu)

17.981,20

TRANSP.VIAGENS E ESTA-
DIAS (Sobral)

18.225,94

TRANSP.VIAGENS E ESTA-
DIAS (Cariri)

32.014,42

TRANSP.VIAGENS E ESTA-
DIAS (Baturité)

5.038,87

TRANSP.VIAGENS E ESTA-
DIAS (Inhamuns)

10.360,00

TRANSP.VIAGENS E ESTA-
DIAS (Quixadá)

10.766,50

TRANSP.VIAGENS E ESTA-
DIAS (Russas)

20.423,10

IMPRENSA E DIVULGAÇÃO 
(Sintsef)

129.320,32

IMPRENSA E DIVULGAÇÃO 
(Iguatu)

450,00

IMPRENSA E DIVULGAÇÃO 
(Sobral)

5.090,60

IMPRENSA E DIVULGAÇÃO 
(Cariri)

4.082,25

IMPRENSA E DIVULGAÇÃO 
(Baturité)

4.152,00

IMPRENSA E DIVULGAÇÃO 
(Inhamuns)

1.627,00

IMPRENSA E DIVULGAÇÃO 
(Quixadá)

445,80

IMPRENSA E DIVULGAÇÃO 
(Russas)

1.974,38

CONTRIB..DOAÇÕES E 
REPASSES (Sintsef)

561.594,41

CONTRIB..DOAÇÕES E 
REPASSES (Iguatu)

727,00

CONTRIB..DOAÇÕES E 
REPASSES (Sobral)

0,00

CONTRIB..DOAÇÕES E 
REPASSES (Cariri)

718,50

CONTRIB..DOAÇÕES E 
REPASSES (Baturité)

531,00

CONTRIB..DOAÇÕES E 
REPASSES (Inhamuns)

250,00

CONTRIB..DOAÇÕES E 
REPASSES (Quixadá)

0,00

CONTRIB..DOAÇÕES E 
REPASSES (Russas)

300,00

LOCAÇÃO (Sintsef) 67.594,00
LOCAÇÃO (Iguatu) 200,00
LOCAÇÃO (Sobral) 867,50
LOCAÇÃO (Cariri) 0,00
LOCAÇÃO (Baturité) 870,00
LOCAÇÃO (Inhamuns) 300,00
LOCAÇÃO (Quixadá) 300,00
LOCAÇÃO (Russas) 100,00
FINANCEIRAS (Sintsef) 14.539,71
FINANCEIRAS (Iguatu) 532,02
FINANCEIRAS (Sobral) 602,68
FINANCEIRAS (Cariri) 661,49
FINANCEIRAS (Baturité) 455,15
FINANCEIRAS (Inhamuns) 467,23
FINANCEIRAS (Quixadá) 278,00
FINANCEIRAS (Russas) 265,50
DESPESAS DIVERSAS 
(Sintsef)

29.010,87

DESPESAS DIVERSAS 
(Iguatu)

6,00

DESPESAS DIVERSAS 
(Sobral)

68,10

DESPESAS DIVERSAS 
(Cariri)

204,59

DESPESAS DIVERSAS 
(Baturité)

10,20

DESPESAS DIVERSAS
(Inhamuns)

0,00

DESPESAS DIVERSAS
(Quixadá)

9,00

DESPESAS DIVERSAS
(Russas)

1.383,18

ASSESSORIAS (Sintsef) 530.997,61
DIRETORES LIBERADOS 17.763,32

Conselho Fiscal aprova balanço financeiro e 
patrimonial de 2010

Aila Mª da Silva Batista
Antônio Araujo Amaral
Antônio Carlos de Oliveira
Antônio da Silva Sinarega
Antônio de Sousa Estanislau
Antônio Jucier Damasceno
Fco da Costa Barbosa Neto
Fco de Assis da Silva
Fco Justino Mendes
Fco Moisés Coelho Cavalcante
Fco Roberto Pessoa da Silva
Fco Rodrigues Sousa
Gilberto de Oliveira Chaves
Jacinto Saboia Rocha
Jerônimo da Silva Gaspar
João Alberto Ribeiro Moreira
João Antônio Gonçalves
João Batista da Silva Neto
João Clovis Bezerra
João Dias Lira Neto
João Gonzaga Filho
José Gildemar Rocha da Silva
José Mário  Santos Barbalho
José Valmir Soares de Sousa
José Valter Alves Maia
José Wilson Rodrigues do Carmo
Lindalba Mª de Pinho Vieira
Luziana Emidio Laureano
Marcos Ant. Feitosa da Justa
Marcos Telemaco Ribeiro
Mª Elizabete Rodrigues de Almeida
Mª de Fátima Barbosa Rocha

Mª de Fátima Coelho Albuquerque
Mª de Fátima Ferreira de Sousa
Mª de Fátima Rodrigues Mesquita
Mª de Lourdes Rodrigues Madeira
Mª Delma Pinheiro Lessa
Mª do Carmo Bonfim
Mª do Carmo Linhares Aragão
Mª Geni Saraiva
Mª Helena Rodrigues da Penha
Mª Marilza Oliveira Moura
Mª Nunes dos Santos
Mª Rodrigues dos Santos
Mª Torquato da Silva
Nilda Correia Melo
Ozevaldo Silva dos Anjos
Pedro Carlos Braga Neto
Pedro Paulo Ferreira da Silva
Ribamar Fonseca Barros
Rufino Antônio Linhares
Rui de Castro Palácio
Suerda Mª Pinheiro Sousa
Valdemir Mariano da Silva

Juazeiro do Norte
Alcides Fernandes de Oliveira
Alexandre Magno Viana Sobreira
Arlindo Bezerra Cruz
Inocêncio Martins de Morais
José Osélio de Lima Sousa
Mª Nailde de Alencar
Mª do Socorro de Sousa Coelho
Rosimar Duarte Bezerra

Administrativos da Fazenda comemoram
30 anos de serviço público

No último dia 30 de abril, um grupo 
de 62 servidores administrativos do 
Ministério da Fazenda, pertecente 
a ex-Tabela  Especial, completou 30 
anos de serviços públicos prestados 
à sociedade. Estes servidores, 
estatutários desde 1990, a partir da Lei 
8.112/1990, desenvolvem atividades 
diversas nos órgãos do Ministério da 

Fazenda, no Ceará, e merecem a nossa 
reverência pela comemoração de seu 
Jubileu de Pérola no Serviço Público 
Federal.

O SINTSEF/CE, na pessoa de seu 
Coordenador de Formação Política, 
Rufino Linhares, homenageia estas 
pessoas.

Parabéns a todos!

 Fortaleza sediou encontro que discutiu Avaliação de Desempenho
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Específicas

Atos em Fortaleza e marcha em Brasília 
intensificam a luta dos servidores por 
valorização

Campanha Salarial

Entre os dias 11 e 14 de abril os servidores federais estiveram mobilizados em torno das atividades da Campanha Salarial 
2011. No Ceará a campanha foi oficilamente lançada no dia 11, com atos públicos em três órgãos e em movimentada 

praça do centro de Fortaleza. Em marcha nacional, organizada pela CONDSEF, mais de 15 mil trabalhadores encheram as 
ruas de Brasília rumo a Esplanada dos Ministérios no dia 13. Em plenária no dia 14,representantes dos sindicatos federais 

de todo o país discutiram as diretrizes do movimento.

Neste ano de 2011 a Campanha 
Salarial dos servidores públicos 
federais tem uma luta mais forte 
que nunca: a valorização do Serviço 
Público. Essa valorização passa, 
principalmente, pela luta por mais 
investimentos públicos e melhores 
condições de trabalho, para 
um atendimento de qualidade 
para população, e também por 
reajuste salarial, reconhecimento 
profissional, manutenção de 
direitos adquiridos, cumprimento 
de acordos firmados, realização de 
concursos públicos.

Em busca do apoio da 
população e de pressionar o 
governo em torno dos eixos da 
Campanha de 2011, os servidores 
federais realizam atividades 
diversas em todo o país.

No dia 11 de abril, o SINTSEF/
CE realizou manifestação em 
Fortaleza para chamar a atenção 
da população sobre os problemas 
enfrentados pela categoria. Com 
um projeto de lei que ameaça 
congelar investimentos no setor 
e o anúncio de um ano sem 
concursos e sem aumentos, os 
servidores públicos alertam para 
o desmonte que os gestores vêm 
continuamente realizando nos 
órgãos federais.

Quatro atos marcaram a 
manifestação. Pela manhã os 
servidores do DNOCS, Hospital 
Universitário e Ministério do 
Trabalho receberam uma comissão 
do SINTSEF para marcar o 
lançamento da Campanha Salarial 
e discutir pautas específicas destes 
órgãos. A tarde um ato unificado 
na Praça do BNB, no centro de 
Fortaleza, gritou à população os 
motivos das reivindicações.

 Mobilização nacional 
Cerca de 15 mil trabalhadores 

de todo o Brasil marcharam, no dia 
13, em Brasília exigindo respeito e 
valorização.

No mesmo dia a ministra Miriam 
Belchior, do planejamento recebeu 
26 entidades que representam 
a campanha em defesa dos 
servidores e serviços públicos 
brasileiros, entre elas a Condsef. 
O encontro foi o primeiro desde 
a posse da presidenta Dilma e 
marcou a reabertura do processo 
de negociações com o governo.

Dentre o que foi discutido 
na reunião o destaque foi a 
sinalização da ministra em relação 
à intenção de retomar o diálogo 
com os servidores e a afirmação 
de que, até julho, o governo 
deve encaminhar ao Congresso 
Nacional o projeto relativo à 
regulamentação da Negociação 
Coletiva no setor público. 

O SINTSEF/CE participou da 
marcha com 90 caravaneiros 
eleitos em assembleias na capital 
e no interior. Os servidores 
compareceram ainda à Plenária 
Nacional da Condsef, no dia 
14, que discutiu calendário de 
mobilização para maio e junho.
Impasse e calendário

As entidades que representam 
os servidores federais reuniram-
se no dia 18 de abril com o 
secretário de Relações do Trabalho, 
Duvanier Ferreira. Na ocasião, 
um calendário de reuniões foi 
apresentado pelo Ministério do 
Planejamento, propondo que 
os eixos da Campanha Salarial 
fossem negociados em três 
etapas com reuniões nos dias 3, 

17 e 31 de maio. Num primeiro 
momento seriam debatidos os 
diversos projetos que tramitam no 
Congresso Nacional. A segunda 
etapa trataria da regulamentação 
da Convenção 151, negociação 
coletiva e direitos sindicais. 
Finalmente, uma reunião para 
negociar os demais pontos 
que incluem entre outros 
itens paridade, política salarial 
permanente para os servidores e 
data-base em 1º de maio.

O problema da reunião no 
entanto, foi o impasse gerado por 
Duvanier, ao afirmar que o governo 
quer negociar separadamente 
com os servidores do executivo, 
legislativo e judiciário. As entidades 
foram contra.
Unidade do movimento

No dia 19, as entidades que 
compõem a Campanha Salarial 
Unificada dos servidores federais 
decidiram em reunião manter a 
unidade em torno das pautas e 
demandas gerais. 

As entidades afirmaram que 
a unidade não exclui a luta pelas 
demandas específicas, mas todas 
concordaram que precisam 
se unir em torno das diversas 
ameaças que rondam o setor 
público. Os grandes desafios estão 
concentrados na necessidade de 
derrubar projetos no Congresso 
Nacional como o PLP 549/10 
que prevê congelamento de 
investimentos públicos pelos 
próximos dez anos, entre outros.

Ficou decidido nessa reunião a 
realização de um dia nacional de 
luta e ato nacional com paralisação 
em 11 de maio.

Lembrando: é a mobilização que 
garante o sucesso do movimento.

Trabalhadores da Conab atentos a criação de sindicato em ano de Acordo Coletivo
O ano de 2011 é de extrema 

importância para os trabalhadores 
da Conab, em virtude de ser ano de 
negociação e fechamento de seu acordo 
coletivo. A Condsef, representante 
dos empregados da Conab, organizou 
calendário de debates e reuniões que 
prevê a entrega da nova proposta do 
acordo à Conab, no dia 30 de junho.

Porém, os trabalhadores da 
companhia tem que estar atentos. 
Por sua experiência, a Condsef sabe 
que quanto mais unidos estão os 
trabalhadores em torno de suas 
reivindicações, maiores são suas 
conquistas. A Condsef também sabe das 
armadilhas que atrapalham o caminho 
dessa unidade e é por isso, que, faz um 
alerta aos trabalhadores da Conab.

Assembleia realizada em Brasília no 
último dia 28, com a finalidade de criar 
um novo sindicato dos trabalhadores de 
abastecimento, Sintabas, tentou fazer 
os servidores engolirem a proposta 
goela a baixo. Na ocasião, o presidente 
da comissão pró-fundação do Sintabas, 
Evaldo Fernandes de Oliveira, conduziu 
a assembleia de maneira irresponsável 
e truculenta. Não foi composta mesa, 
nem tampouco aberto qualquer tipo de 
debate. Os trabalhadores presentes não 
assinaram nenhum documento a não ser 
a lista de presença, na chegada, e não 
receberam nenhum tipo de objeto que 
os diferenciasse de possíveis infiltrados 
(geralmente são utilizados crachás para 
votação). Mesmo assim, o dito presidente 
declarou criado o tal Sintabas.

A tentativa de criar esse novo 

sindicato coincide com a proximidade 
da apresentação e luta por um acordo 
coletivo que contemple as reivindicações 
dos trabalhadores da Conab.

Os setores que querem criar 
um novo sindicato às vésperas da 
consolidação e apresentação desta 
proposta coletiva estão sendo 
considerados pela Confederação 
como mal intencionados. Isto porque 
esta tentativa de inaugurar um novo 
sindicato divide os trabalhadores e 
interessa mais ao governo e aos patrões 
que à própria categoria. Para a Condsef 
parece contraditória a criação de um 
novo sindicato no momento em que é 
importante unir todos os trabalhadores 
da Conab em torno de uma proposta 
forte de dissídio coletivo. (Com 
informações da Condsef)

Nota de Pesar

O SINTSEF/CE lamenta e se solidariza 
com a família, pelo falecimento da 
filiada Maria José da Silva, aposentada 
da Base Aerea de Fortaleza, no último 
mês de abril.

A família, em especial a neta Aline, 
solicitou o registro desta homenagem a 
parente tão querida.

Fica nossa despedida e carinho.

 Marcha em Brasília contou com 90 representantes da nossa base

 Mobilizar é a palavra de ordem para conquistar

 Mais de 15 mil trabalhadores marcharam na Esplanada dos Ministérios

 Atos relâmpagos mobilizaram os servidores em seus locais de trabalho

 Ato unificado oficializa o lançamento da Campanha Salarial no Ceará

05Jornal do SINTSEF - Ano XXII - Edição 247 - Abril  2011 www.sintsef-ce.org.br



Opinião

SINTSEF: Quando o assunto é 
comunicação sindical, o seu nome e o 
do Núcleo Piratininga de Comunicação 
(NPC) invariavelmente são citados. (...) 
Qual o papel, a intenção, a proposição 
do NPC no cenário brasileiro atual?
Giannotti: O NPC, há 20 anos, 
batalha para uma comunicação 
dos trabalhadores cada vez mais 
comprometida com a disputa de 
hegemonia na sociedade. Para 
nós, a batalha pela hegemonia é a 
grande batalha política que interessa 
aos trabalhadores. Não é suficiente 
conquistar pedaços do governo, uma 
administração aqui e outra acolá. Não 
basta ter o governo do Estado ou até 
o Governo Federal. Precisamos ganhar 
o coração e as mentes de milhões 
de trabalhadores. Por isso temos 
que construir outra visão de mundo, 
outros valores, outras referências 
que são absolutamente diferentes e 
contrárias a tudo o que esta sociedade 
neoliberal defende. Estamos numa 
sociedade baseada no individualismo, 
na competição de todos contra 
todos. A nossa comunicação precisa 
lutar por outros valores que eu 
resumiria na palavra solidariedade. 
Para isso precisamos de uma enorme 
reconstrução de valores. Esta é a 
grande batalha da nossa comunicação.
SINTSEF: Muitos desafios são postos 
a cada dia do ponto de vista da 
comunicação. O grande volume de 
informação diária ao qual somos 
submetidos, englobando aqui 
jornalismo e publicidade, não só 
confunde, mas, muitas vezes sufoca 
o trabalhador. Como a comunicação 
sindical pode destacar-se para seu 
público específico? 
Giannotti: Este é o problema. Nossos 
trabalhadores são bombardeados 
pela mídia comercial, empresarial. 
patronal que hoje é absolutamente 
hegemônica. E a tragédia é que não 
temos nossa mídia para se contrapor. 
Poderíamos ter construído esta 
mídia contra-hegemônica. Mas não o 
fizemos... ainda. Há tempo para mudar! 

Precisamos de jornais diários, 
vendidos em banca ou distribuídos 
de graça. Jornais custeados por 
financiamentos públicos (não tem 
nada a ver com dinheiro dado pelo 
Estado para comprar pessoas). 
Trata-se se financiamentos abertos, 
declarados, via propaganda de órgãos 
públicos, como Banco do Brasil, Caixa, 
Petrobrás. A Globo e toda a mídia 
se sustenta com essas propagandas 
e nem por isso é comprada com 
estes financiamentos. Além disso 
precisamos de financiamentos 
públicos como incentivo e estímulo 
cultural. É assim em muitos países. 

Mas, independentemente de 
financiamentos públicos, nós de 
esquerda temos dinheiro para fazer 
nossos jornais, nossa comunicação. É 
preciso se unificar, se juntar. É possível, 
embora muito difícil.

Nós não temos nossa comunicação 
alternativa, contra-hegemônica, 
na minha opinião, porquê até 
agora não entendemos que sem 
comunicação não há construção de 
uma nova sociedade. Uma coisa é 
ter um governo na mão. Outra é ter 
o poder.  Para Gramsci, a hegemonia 
é a síntese entre convencimento 
e força. Convencimento é ganhar 
corações e mentes. Força é construir 
nossos instrumentos de conquista 
e consolidação do poder: escola, 
sindicatos, partidos, centrais e novas 
instituições, do Judiciário ao Exército. 
Mas nada se fará sem convencer 
milhões do nosso projeto. Esse é o 
desfio da nossa comunicação.
SINTSEF: O jornal da entidade tende 
a trazer informações específicas da 
categoria e do próprio sindicato. Você 
defende que isso deve ser ampliado. 
A pauta de um jornal não pode olhar 
apenas para o próprio “umbigo”. Que 
outras temáticas devem compor um 
jornal sindical e por que é importante 
abordá-las?
Giannotti: Sempre repito que o 
trabalhador, num primeiro momento, 
só quer saber dos seus interesses 
imediatos. Só quer saber do seu 
salário, seu Plano de Cargos, sua 
aposentadoria, suas condições de 
trabalho, e por aí vai. Quer que o 
mundo se exploda. É isso que ele 
aprende da Globo, da revista Veja 
e de todos os jornais patronais. 
Está é a lógica do Big Brother, das 
novelas e de cada linha de jornais e 
revistas comerciais. Nós dizemos que 
queremos construir outro mundo, um 
mundo justo e solidário. Por isso temos 
que mostrar este mundo. Mostrar os 
outros trabalhadores que são tão ou 
mais explorados do que nós. Mostrar 
a vida e a luta de outros trabalhadores 
do Brasil e do mundo. Mostrar a greve 
dos peões da Usina de Girau, em 
Rondônia, os das obras dom porto 
de Pecem ou da refinaria de Suape. 
Mostrar a luta dos metalúrgicos, dos 
bancários, dos professores. E dar a 
ideia de que somos a mesma classe 
trabalhadora. E que juntos queremos 
construir um mundo novo. Mostrar 
que nossos inimigos são os mesmos, 
etc, etc. Ou seja, precisamos ir além 
do umbigo do trabalhador. Falar do 
imediato, concreto e do geral. Eu diria 
que um jornal sindical pode ter 60% de 
coisa imediatas, interesses diretos dos 
trabalhadores. Vamos dizer, umbigo. 
E 40% de temas mais gerais. Falar 

de educação, saúde, estudo, 
namoro, filhos, música, novelas, 
mundo, do Egito ao Japão. Se nós 
não falamos, eles falam: Globo, Folha, 
Estadão e Veja, eles falam. Tudo ao 
contrário do que nós gostaríamos.
SINTSEF: Depois de dois governos de 
Lula e do início do governo Dilma, os 
sindicatos brasileiros, de uma maneira 
geral, ainda encontram-se confusos. 
O que se acreditava ser a ascensão do 
povo, do trabalhador, do operariado 
ao poder, não se colocou exatamente 
da forma pensada por parte do 
movimento social. Como esse “dilema” 
pode interferir na comunicação 
sindical? 
Giannotti: Em todo país em que um 
bloco de esquerda, centro-esquerda, 
semi-esquerda ganha o governo é 
sempre a mesma coisa. Os sindicatos 
e muitos partidos se enchem de 
esperanças que logo se tornam 
desilusões. O grande problema é que 
nós, de esquerda, esquecemos que 
as mudanças são muito mais difíceis 
do que ganhar o governo no voto. 
Pode-se ganhar com 51, 60, ou até 
80% dos votos. Mas e daí? As cabeças 
mudaram por isso? A hegemonia 
mudou de lado? Não. Continua com 
nossos inimigos de classe. Com 
nossos inimigos que tem um projeto 
político absolutamente contrário ao 
nosso. Para uma mudança profunda 
e irreversível é necessário construir 
novas visões da realidade e do mundo. 
Novos valores. 

E esta compreensão, facilmente 
vira decepção com o novo governo, 
que deveria ser o “nosso”. A atitude de 
muitos sindicatos e movimentos de 
frear as lutas é muito comum. A idéia 
é que não podemos fazer oposição ao 
“nosso” governo. E aí, a direita, nossos 
eternos inimigos começam a deitar 
e rolar. E nós de esquerda a chorar e 
xingar. 

Para mim, a atitude primeira é 
entender a distinção entre governo 
e poder. A distinção entre qualquer 
governinho e a hegemonia. E, em 
terceiro lugar, aumentar enormemente 
nossa comunicação contra-
hegemônica. Exigir, na lei ou na marra, a 
democratização das ondas magnéticas 
(rádio e TV), exigir passos decisivos 
do “nosso” governo neste sentido. E 
construir a nova visão hegemônica nas 
escolas, na família, na sociedade. Mas, 
o ponto central é ter nossos canais de 
TV, nossas rádios e limitar, de acordo 
com as leis existentes, ou fazendo 
outras, o poder de destruição que 
nossos inimigos de classe construíram 
e mantiveram através da comunicação, 
de golpes militares, de assassinatos e 

chacinas de todo tipo. 
SINTSEF: Neste ano o Núcleo 

Piratininga de Comunicação 
(NPC) apresentou ao público três 
importantes publicações: o livro/
agenda “Mulheres na História” e a 
reedição das cartilhas “O Dia da Mulher 
nasceu das Mulheres Socialistas” e 
“1º de maio: dois séculos de lutas 
operárias”. Por que estes projetos?

Esta três publicações vão no sentido 
de sair do nosso próprio umbigo. 
Precisamos entrar em todas as batalhas 
libertárias baseadas na solidariedade, 
igualdade e justiça. E lutar para mudar 
cabeças e corações de milhares. Estas 
três publicações são uma pedrinha 
na construção de outra visão de 
mundo. Todas reforçam, a seu modo, a 
necessidade de construir outro mundo. 
Nosso mundo. Um mundo solidário, 
justo, isto é socialista. 
SINTSEF: Recentemente você 
conheceu a realidade da comunicação 
do SINTSEF/CE: novos projetos em 
implantação e teste, como o novo site, 
o blog TV SINTSEF, a participação em 
mídias sociais. Dentro deste perfil, que 
mensagem você pode deixar para a 
entidade que comemora neste mês de 
abril seus 22 anos de fundação? 
Giannotti: Conheci pouco, só vi 
correndo. Mas senti muita vontade de 
acertar. Muita vontade de chegar a ter 
uma comunicação mais intensa, mais 
freqüente, mais viva, mais dinâmica. 
Pra que? Para melhor dialogar com 
os milhares de trabalhadores da 
categoria de vocês. Dialogar com eles 
e com as suas famílias. Dialogar com 
as milhares de pessoas que passam 
diariamente pelos seus serviços. Ou 
seja, é sempre a mesma história: 
conversar, escrever, mandar e.mail, 
mandar boletins eletrônicos regulares, 
ter uma boa página na Internet com 
todas as ferramentas mais atuais, do 
blog, ao twuitterzinho, do facebook 
até a um simples torpedo. Tudo serve. 
E você estão querendo usar todas 
as ferramentas. Nossa comunicação 
precisa usar todas as ferramentas 
disponíveis, as velhas, as novas e as 
novíssimas: tudo para divulgar difundir, 
espalhar nossas idéias. E ganhar o 
mundo para esta nova hegemonia.

Estou encantado com esta vontade 
de vocês e faço voto que avancem 
muito rumo á uma comunicação cada 
dia mais capaz de disputar a hegemonia 
na sociedade. E que o exemplo de vocês 
sirva para muitos sindicatos que ainda 
não acordaram para a centralidade da 
comunicação na nossa sociedade de 
hoje, em pleno século XXI.

Vito Giannotti e a batalha contra-hegemônica
Comunicação Sindical

O SINTSEF/CE realizou encontro para discutir comunicação sindical. Durante dois dias e meio o tema foi visto sobre dois prismas. 
O primeiro de caráter histórico, com exposição da pesquisadora e historiadora Adelaide Gonçalves. O segundo do ponto de vista 

político e pragmático, com a coordenação das discussões feita por Vito Giannotti, escritor e estudioso da temática.
Giannotti, que se auto define como “um apaixonado pelas lutas dos trabalhadores no mundo e no Brasil”, é italiano e está no 

Brasil desde 1964. Chegou aqui em plena ditadura, já com experiências de vida adquiridas em diversos outros países. Inicialmente 
trabalhou no Espírito Santo, indo em seguida viver em São Paulo e trabalhar por 25 anos como metalúrgico. Em 1992, ao lado 

da jornalista Cláudia Santiago, começa a dar cursos e palestras sobre comunicação sindical. Era o início do Núcleo Piratininga de 
Comunicação, entidade formalizada em 97, que desde então é referência quando o assunto é comunicação sindical.

Vito Giannotti é autor dos livros “O que é Jornalismo Sindical”, “História das Lutas dos Trabalhadores do Brasil”, “Dicionário de 
Politiquês”, “Muralhas da linguagem”, “Força Sindical — A Central Neoliberal”, “Comunicação Sindical — Falando para milhões”, 

com Cláudia Santiago e “Manual de Linguagem Sindical”, com Claudia Santiago e Sérgio Domingues.
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Mundo a fora

O dia 21 de abril é lembrado 
no Brasil como o dia da morte de 
Tiradentes, mártir de nossa história. 
Para o Ceará, o dia representa, 
desde o ano passado, a luta de 
outro mártir, o agricultor “José Maria 
do Tomé”, como era conhecido o 
líder comunitário assassinado em 
Limoeiro do Norte, nesta data, em 
2010, com 25 tiros.

José Maria lutava contra a 
pulverização aérea nas lavouras 
da Chapada do Apodi, a falta de 
titulação e demarcação das terras 
e a contaminação das fontes de 
água para consumo humano por 
resíduos de agrotóxicos – fato 
comprovado por pesquisas da 
Universidade Federal do Ceará 
(UFC) e da Companhia Estadual 
de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos (Cogerh).

Maior do Nordeste e quarto 
do Brasil em quantidade de 
estabelecimentos que usam 
agrotóxico, o Ceará dobrou, em cinco 
anos, a venda de veneno e ampliou 
em 963,3% a venda de ingredientes 
ativos para os venenos. O dado faz 
parte de estudo coordenado pela 

Universidade Federal do Ceará (UFC), 
consta de pesquisa de doutorado na 
Universidade de São Paulo (USP) e foi 
extraído do Censo Agropecuário do 
IBGE.

A luta de José Maria segue 
apoiada pelos movimentos sociais 
e, finalmente, começa a surtir 
algum efeito. Em visita ao Ceará 
no início de março, a Comissão 
Nacional de Combate à Violência 
no Campo, ligada a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência 
da República, proibiu as empresas 
produtoras de frutas instaladas na 
região da Chapada de Apodi de 
utilizar aeronaves para pulverizar os 
pomares com agrotóxicos.

Para lembrar a morte de José 
Maria e intensificar a luta contra o 
agrotóxico na Chapada do Apodi, o 
“Movimento 21”, grupo de entidades 
que tem no nome a referência à 
data do assassinato do líder, realizou 
programação de debates em 
Limoeiro do Norte.

Leia mais sobre esse tema em: 
www.ecodebate.com.br
terradedireitos.org.br

Ceará é líder no nordeste em uso de agrotóxicos

A pulverização de agrotóxicos é nociva a quem aplica e a quem consome os alimentos.
No Ceará a luta contra os agrotóxicos custou a vida do líder José Maria do Tomé

Mártir morto, luta viva

A jornada de lutas do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), batizada pelo movimento de 
“Abril Vermelho”, ocupou mais de 
70 fazendas e 13 sedes do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) em 17 Estados do 
Brasil e no Distrito Federal. As 
atividades mobilizaram cerca de 
18 mil famílias, segundo o setor de 
comunicação do MST.

No Ceará o movimento ocupou, 
entre os dias 11 e 19 de abril, as 
sedes do Incra e da Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento 
Agrário (SDA), em Fortaleza. Os 
protestos mobilizaram 800 famílias 
e cobraram Reforma Agrária e 
políticas de desenvolvimento dos 
assentamentos. Foram realizadas 
também quatro ocupações de terra 
no interior do Estado.

Segundo o titular da SDA, Nelson 
Martins, cerca de 90% da pauta de 
reivindicação do MST foi atendida.  
Dos 1.500 quintais produtivos 
liberados pelo Governo do Estado, 
750 no valor de R$ 9,5 milhões 
foram assegurados às entidades e 
associações do movimento, através 
da apresentação de projetos. Além 
de mais 621 quintais produtivos com 
pequenos sistemas de irrigação.

Também foram garantidas 
quatro escolas de ensino médio 
em assentamentos, conveniadas 
com campos experimentais rurais 
de 10 hectares. O financiamento 
de R$ 4,5 milhões em projetos 
pelo Fundo de Desenvolvimento 
da Agricultura Familiar (FEDAF) e a 
regularização das pendências de 10 
acampamentos.
Leia mais em: www.mst.org.br

Abril vermelho
15 anos do massacre de Eldorado dos Carajás

Caixões com os corpos dos Trabalhadores Sem Terra mortos no Massacre de Eldorado 
de Carajás. 

O Brasil assistiu estupefato 
o assassinato a sangue frio de 
11 crianças, no último dia 7 de 
abril, na Escola Municipal Tasso 
da Silveira, no Rio de Janeiro. O 
assassino, que também morreu 
no massacre, era um ex-aluno 
da instituição. A tragédia choca 
e emociona, não há como não 
sentir um pouco da dor das 
famílias daquelas crianças. Porém, 
a cobertura sensacionalista da 
mídia acaba sendo uma nova 
agressão às vitimas. Além de 
exagerada, insistente e desmedida, 
a imprensa brasileira colocou em 
suas falas todo o preconceito e 
arrogância que busca disfarçar 
no cotidiano. Na tentativa de 
caracterizar o rapaz que cometeu 
tamanha monstruosidade 
enfatizou, como possíveis causas, 
que o mesmo seria portador 
de HIV ou religioso islâmico, e 
passava o dia na internet e ainda 
que era filho adotivo. Ora, será que 
quaisquer destas características o 
tornam um assassino?

Como disse o deputado Brizola 
Neto, em artigo publicado no 
seu blog, se essas características 
motivassem a tragédia, “haveria 

milhares de tragédias assim, pois 
há milhões de soropositivos, 
de islâmicos e de nerds”. Eu 
acrescento que há milhares de 
filhos adotivos, felizes e realizados 
em suas famílias.

No caso, a mídia brasileira 
“só reforça estereótipos e 
preconceitos, porque nem Aids, 
nem fé muçulmana ou internet 
fabricam este tipo de loucura”, 
continuando a citar Brizola Neto.

Do mesmo jeito que repercutiu 
a tragédia do Realengo, a 
imprensa hegemônica o fez em 
acontecimentos semelhantes, 
como no seqüestro da estudante 
Eloá Cristina, em São Paulo, em 
2008, ou, indo mais longe no 
tempo, no caso do ônibus 174, em 
2000, no Rio de Janeiro.

É por essas e outras que 
precisamos combater o discurso 
dessa mídia que espetaculariza 
a desgraça humana em busca 
de reafirmar os seus conceitos e 
manipular mentes. Eles são fortes, 
mas nós somos mais.

Leia o artigo citado nesta 
matéria em: http://altamiroborges.
blogspot.com/2011/04/tragedia-
em-realengo-e-histeria-da.html

A tragédia e a exploração equivocada da mídia
Realengo

Mergulhada em uma guerra civil, a 
Líbia é hoje uma nação dividida entre 
as forças leais ao ditador Muammar 
Gaddafi e a oposição, que domina o 
leste do país e pede por democracia. 
Gaddafi resiste ao movimento que 
pretende por fim ao seu regime.

A repressão aos manifestantes e a 
contraofensiva (para recuperar cidades 
perdidas para os opositores) já deixou 
cerca de 6.000 mortos, segundo 
organizações de direitos humanos.

Diante da promessa de massacre 
aos rebeldes, o Conselho de Segurança 
da ONU autorizou uma intervenção 
militar na Líbia para “proteger a 
população civil”, além de criar uma 
zona de exclusão aérea no país. Estão 
autorizados bombardeios aéreos, mas 
sem ocupação terrestre de tropas da 
coalizão.

O governo líbio prometeu um 
cessar-fogo imediato, mas as forças de 
Gaddafi continuam a atacar fortemente 
cidades rebeldes. Desta forma, a França 
começou os ataques contra as tropas 
de Gaddafi, ação seguida pelos Estados 
Unidos, Reino Unido, Canadá e Itália.

Como a crise começou? - Oprimidos 
por quatro décadas de regime 
autoritário, vivendo sob péssimas 
condições econômicas em um 
país rico em petróleo e inspirados 
nas revoluções que derrubaram 
as ditaduras da Tunísia e do Egito, 
cidadãos líbios foram às ruas da Líbia a 
partir do dia 15 de fevereiro.

O movimento rapidamente ganhou 
força no leste do país, e a cidade de 
Benghazi (a segunda maior) se tornou o 
epicentro dos protestos.

A repressão respondeu com força, 
e o regime ordenou o bombardeio 

de manifestantes. Muitos militares 
desertaram e passaram a seguir as 
ordens de Gaddafi.

O avanço da oposição - No dia 25 de 
fevereiro, Muammar Gaddafi apareceu 
em público e disse estar disposto a 
morrer lutando. O filho do ditador, 
Saif al Gaddafi, alertou para o perigo 
de uma guerra civil e disse que rios de 
sangue correriam caso os protestos 
continuassem.

A partir do dia 20 de fevereiro, 
militares abandonam o regime e 
vários diplomatas líbios deixam seus 
postos no exterior. O embaixador da 
Líbia na ONU pede que a comunidade 
internacional salve o país.

A oposição avança e passa a 
controlar Benghazi, Tobrouk, Misrata 
e outras cidades do leste. Os líderes 
rebeldes fundam um conselho para 
a transição, já reconhecido como 
governo provisório pela França.

A ditadura contra-ataca - Gaddafi 
lançou uma contraofensiva no leste, 
bombardeando Benghazi. O avanço 
da oposição na cidade de Zawyia, a 50 
km de Trípoli, provocou um massacre. 
Segundo organizações de direitos 
humanos, os mortos pela repressão 
podem chegar a 6.000.

Enfraquecido, Gaddafi passou 
a contratar mercenários no norte 
da África. A crise na Líbia também 
provocou um êxodo no país. Segundo 
a ONU, mais de 150 mil pessoas 
fugiram do conflito, entre eles cerca 
de 500 brasileiros que viviam no país 
– a maioria funcionários de empresas 
multinacionais brasileiras, retirados de 
avião e navio para a Europa.

Entenda o conflito que já matou milhares de pessoas
Líbia
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Aconteceu

Eleitos em 2008 e empossados em 
2010, após conclusão de processo 
jurídico, a gestão renovação,indepência   
e luta, conclui seu primeiro ano de 
administração do SINTSEF/CE.

Neste período alguns destaques 
merecem ser feitos em relação a 
atuação da direção colegiada.

LUTA POLÍTICA

• Assim que chegaram, os novos 
diretores enfretaram o gverno ao 
lado dos servidores do Ministério 
do Trabalho e Emprego, que vivia 
momento de intensa paralisação.
• Ao lado de outras entidades 
sindicais, participou de 
manifestações, sob a forma de 
boletins e divulgação na grande 
mídia, contra o PLP 549, aquele 
que quer congelar investimentos 
no Serviço Público.
• Em demandas específicas 
de alguns segmentos, atuou 
com participação efetiva. Foi o 
caso da briga dos servidores do 
DNOCS contra um plano de saúde 
imposto pela administração do 
órgão. Também esteve ao lado 
dos auxiliares de saneamento 
da Funasa, na luta pelo retorno 
da gratificação (GACEN) por eles 
percebida e suspensa sem motivos 
válidos. Nesta questão houve 
vitória importante.

• Calendário permanente de 
visitas à base, tanto na capital 
quanto no interior, vem garantindo 
a reaproximação entre entidade e 
filiados e repasse das informações 
de interesse da categoria.
• A gestão tem prestado apoio 
político e logístico à luta dos 
PDVistas, inclusive, com cessão do 
espaço do auditório do sindicato 
para suas reuniões quinzenais.
• Participação nos encontros 
nacionais da CONDSEF e reuniões 
de departamentos da entidade.

Com 90 caravaneiros o SINTSEF/
CE se fez representado em Marcha 
realizada em Brasília em defesa do 
Serviço Público Federal. No decorrer 
do ano, participou de manifestações 
organizadas  por entidades 
companheiras.
• Acompanhando delegação do 
Ceará o sindicato participou em 
Brasília de atividades pela libertação 
do escritor de esquerda italiano 
Cesare Battisti, que se encontra 
preso no Brasil com pedido de 
extradição por parte do governo 
italiano.
• Diversas reuniões para tratar da 
Campanha Salarial 2011 ocorreram, 
tanto nos órgãos, quanto no 
sindicato.
• Quatro atos, no dia 11 de 
abril, sendo três em órgãos com 
demandas específicas e um 
unificado em Praça pública 
marcaram o lançamento da 
Campanha Salarial 2011 no Ceará.

FAZENDO A DIFERENÇA

• Com atenção especial aos 
seus filiados aposentados e 
pensionistas, a entidade repensou 
o formato das reuniões do 
segmento, mantendo o cunho 
político e agregando características 
culturais, informativas e de lazer.

• A busca pela otimização dos 
recursos financeiros do sindicato 
tem sido uma constante. Em 
prestação de contas referente ao 1º 
semestre de 2010 a gestão mostrou 
como é possível a racionalização 
de gastos, especialmente no 
consumo de combustível.
• Em seminário promovido pelo 
Sindicato dos Correios o SINTSEF/
CE lançou cartilha sobre assédio 
moral. Na mesma temática está 
sendo preparado seminário que 
deve ocorrer no segundo semestre 
de 2011.
• Para comemorar o dia do 
servidor público, em 2010, houve 
ato, nota e confraternização.
• Em janeiro deste ano, uma  
assembleia geral aprovou alterações 
no Regimento das Delegacias.
• Em 2011 foi efetivamente 
criada a Delegacia dos Três Climas, 
com sede em Itapipoca, e eleita 
comissão provisória para coordenar 
suas atividades.

FORMAÇÃO, CULTURA E 
COMUNICAÇÃO

• Cuidar da formação política 
dos filiados da entidade é uma 
das prioridades da gestão. Nesse 
sentido, debates tem ocorrido em 
todos os momentos de encontro 
realizados pelo sindicato. 
• O Conselho de Delegados 
Sindicais de Base, por exemplo, 
passou a ter sempre um palestrante 
ou mediador com a finalidade 
de ampliar o debate de algum 
tema específico. O encontro de 
setembro de 2010, último antes 
das eleições estaduais, convidou os 
candidatos ao governo do Ceará 
para apresentarem seus planos de 
governo.

• Da mesma forma, encontros 
já ocorridos este ano discutiram 
questões presentes nas 
preocupações do cotidiano do 
servidor, como os ganhos do 
serviço público com a negociação 
coletiva, dentre outros.
• A coordenação de formação 
realizou curso piloto na Delegacia 
do Maciço de Baturité com 
quatro módulos de duração. 
O mesmo curso ocorrerá nas 
demais delegacias e na Região 
Metropolitana de Fortaleza, em 
calendário a ser divulgado.
• Em novembro de 2011 
membros da direção e assessoria 
de comunicação participaram 
do Curso Anual promovido pelo 
Núcleo Piratininga de Comunicação 
(NPC), sobre comunicação sindical, 
no Rio de Janeiro.
• Em março deste ano, a 
coordenação de comunicação 
realizou seminário sobre o mesmo 
tema, com a finalidade de ampliar a 
atuação do setor.
• Boletim, jornal e site da 
entidade estão em processo de 
remodelação. Foi implantado 
também um projeto de 
comunicação interna, para ampliar 
o diálogo com o corpo funcional.
• Em praticamente todas as 
últimas sextas-feiras de cada 
mês, um evento cultural reuniu 
a base na sede do SINTSEF/CE. 
Momento de expansão da cultura e 
congraçamento da base.

JURÍDICO

• De março de 2010 a abril de 
2011, os números referentes aos 
processos jurídicos impressionam. 
Entre RPVs e precatórios, pagos ou 
expedidos (tudo garantido para ser 
pago), foram beneficiados centenas 
de filiados, com um valor total 
superior a nove milhões de reais 
(R$9.282.599,06).
• O valor se divide entre justiça 
comum e juizado especial virtual. 
No primeiro caso mais de oito 
milhões de reais e no virtual cerca 
de seiscentos mil.
• Além destes, mais 24 filiados, 
todos da CONAB, receberam, 
juntos mais de trezentos mil reais, 
referentes a ações na Justiça do 
Trabalho.

RECONHECIMENTO

• Em festa para comemoração 
dos 21 anos do sindicato a direção, 
que acabara de tomar posse, 
organizou homenagem àqueles 
que compuseram a primeira 
direção do SINTSEF/CE e aos 
membros da chamada Comissão 
pró-sindicato, idealizadora do 
projeto político que originou o 
SINTSEF/CE.

• Neste ano de 2011, nas 
comemorações dos 22 anos da 
entidade, os homenageados foram 
aqueles chamados de pioneiros, 
isto é, os que primeiro se filiaram 
a entidade. Também foram 
homenageados os funcionários, 
numa demonstração de 
reconhecimento pelo trabalho que 
desempenham. Matéria sobre as 
comemorações pode lida na página  
3 deste informativo.
Continue acompanhando as 
realizações desta gestão em nossos 
canais de comunicação

Renovação, independência e luta completa um ano de gestão
1 ano de Direção Colegiada

No último dia 11 de março à atual direção colegiada do SINTSEF/CE completou um ano de gestão da entidade. Nesse período muito aprendizado e dedicação marcaram a luta 
daqueles que acreditam que o sindicato é o caminho para a vitória da categoria frente aos desafios colocados diariamente. Organizar a entidade para esta luta e agregar a base em 

torno dos objetivos comuns foram as diretrizes deste primeiro ano. Muito mais se fará nos dois anos que a gestão tem pela frente. 

Plenária da Condsef, em Brasília

Aprovada greve pelo retorno da Gacen

Aposentados visitam pontos históricos

Governamentáveis no encontro de delegados

Nos 21 anos homenagens aos fundadores

Sexta cultural de 07/2010 exaltou o Chorinho 
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