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Ato unificado marca os 145 
dias de greve do MTE

ATENÇÃO:

Reunião de aposentados e 

pensionistas no próximo dia 

24 de setembro irá eleger 

delegados para o X Congresso 

da CONDSEF!

Participe!

Começam os preparativos para o X 
Congresso da CONDSEF (Pág 5)

Servidores do Ministério da Fazenda 
recuperam 26,06% (Pág 7)

ed
ito

ria
l

De certa forma não foi surpresa para os ser-
vidores públicos federais a entrega da propos-
ta da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2011 
sem previsão de reajustes para a categoria.

Em seus oito anos de mandato Lula de-
monstrou que o servidor público nunca seria 
prioridade. Acordos descumpridos, negocia-
ções capengas, greves interrompidas de ma-
neira truculenta..., enfim, o governo Lula não 
foi, nem de perto, o que o servidor federal 
esperava que fosse. Por isso não surpreende 
uma LOA sem previsão de reajuste, no entanto, 
mais uma vez decepciona.

Em momento específico, o Ministro Paulo 
Bernardo sinalizou que uma janela legislativa 
poderia resolver as pendências deixadas em 
virtude do período eleitoral. A entrega do 
orçamento sem reajustes mostra que a fala do 
ministro não passava de história da carochinha. 
A CONDSEF segue buscando uma brecha para 
negociações, mas, de fato o que se vê é um 
governo sem compromisso, sem atenção, sem 
cuidado com aqueles que fazem o Brasil seguir 

em frente.

A DIREÇÃO COLEGIADA

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ

Orçamento de 2011 
não contempla 
aumento para os 
servidores

Encontro de aposentados 
valoriza cultura cearense

(Pág 3)

(Pág 8)
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Previdência social: um patrimônio 
solidário da classe trabalhadora 

Histo-
ricamen-
te sabe-
mos que 
a luta 

pela Seguridade Social nasceu 
junto com a classe trabalhadora 
organizada. Foi na Alemanha 
que a classe trabalhadora sentiu 
a necessidade de construir esse 
grande patrimônio da classe, 
por volta de 1875 (século XIX), 
no programa de Gotha, adotado 
pelo Partido Operário Socialista 
Alemão, na qual se encontra a 
principal reivindicação: “Lei de 
proteção à vida e à saúde dos 
trabalhadores. Controle sanitário 
das habitações operárias. Fisca-
lização do trabalho nas fábricas 
e escritórios, assim como do 
trabalho em domicílio, por fun-
cionários eleitos pelos operários. 
Lei punindo as infrações” (ponto 
6 do Programa de Gotha).

Por volta de 1881, com a ten-
são da luta de classe na Alema-
nha, a classe operária impôs ao 
chanceler Otto Von Bismarck o 
envio de uma Mensagem Impe-
rial ao Parlamento criando um 
primeiro sistema de Seguro So-
cial. Dois anos depois, por volta 
de 1883, o Parlamento Alemão 
aprova a Lei do Seguro-doença 
e, logo após, em 1884, estabe-
lece a Lei do Seguro de Aciden-
tes para, finalmente, em 1889, 
aparecer uma Lei de Seguro de 
Invalidez e Velhice. 

Dezesseis anos depois, no 
Programa de Erfurt, por volta 
de 1891, às reivindicações do 
Partido Operário Socialista Ale-
mão eram mais concisas: “Gra-
tuidade de assistência médica 
e, inclusive, das internações e 
medicamentos. Gratuidade dos 
enterros”. E como ponto final do 
programa, a maior reivindica-
ção da classe naquela época de 

confrontos com o capital foi: “A 
Seguridade Social Operária é de 
inteira responsabilidade do Esta-
do, com a participação determi-
nante dos trabalhadores em sua 
administração”.

 No Brasil, com a migração 
de vários trabalhadores euro-
peus (alemães, italianos etc) no 
final do século XIX e início do 
século XX, de concepção ideo-
lógica anarquista e comunista, 
surgiram às primeiras caixas de 
assistência que foram organiza-
das pelos trabalhadores ferrovi-
ários e dos correios e telégrafos. 
Somente no ano de 1923, com a 
pressão da classe trabalhadora 
brasileira sob a influência dos 
trabalhadores migratórios euro-
peus (anarquistas e comunistas) 
e da Revolução bolchevique na 
Rússia em 1917, os trabalhadores 
exigiram do Governo Federal a 
criação da Previdência Social no 
nosso país. No dia 24 de janeiro 
de 1923 é publicado o Decreto 
Legislativo nº 4.682 que cria a 
Previdência Social estabelecendo 
as “Caixas de Aposentadorias e 
Pensões dos Empregados das 
Empresas Ferroviárias”. A par-
tir desse fato histórico que foi 
escrito pela classe trabalhadora 
brasileira como uma das suas 
maiores conquistas, estava criada 
a aposentadoria por invalidez, 
aposentadoria por tempo de 
serviço, a pensão por morte e a 
assistência médica no nosso país.

A partir dos 
fatos históricos 
elucidados, o 
debate da  Previ-
dência Social no 
Brasil remonta no 
início da déca-
da de 1990 do 
século passado. 
Desde que esse 
patrimônio da 

classe trabalhadora foi construí-
do e entrou na agenda nacional 
das discussões, as elites econô-
micas e a mídia não se cansam 
de dizer que a Previdência Social 
é um peso insuportável para o 
Estado brasileiro, ou seja, em ou-
tras palavras, é deficitária. Visto 
numa perspectiva histórica, isso 
não faz o menor sentido: não 
foi a Previdência que quebrou 
o Estado, foi o inverso: o Estado 
é que quebrou esse patrimônio 
solidário que pertence à classe 
trabalhadora. Entretanto, não 
podemos subestimar as imen-
sas dificuldades enfrentadas 
nas últimas duas décadas pela 
Previdência Social, desde que o 
modelo neoliberal foi implanta-
do no nosso país pelo governo 
Fernando Collor.

Finalizando, a Previdência 
Social brasileira ao longo de 
sua história não só financiou as 
políticas sociais, como também, 
desviaram dinheiro do patrimô-
nio da classe trabalhadora para 
custear a construção de Brasília, 
a hidroelétrica de Itaipu, a ponte 
Rio - Niterói e, recentemente, 
o dinheiro da previdência era 
desviado todo ano para garantir 
o pagamento da monstruosa 
Dívida Externa e Interna.   

                                                
Luís Carlos Macêdo

Farmacêutico da FUNASA 
e Secretário de Aposentados e 

Pensionistas da CONDSEF
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Até o fechamento da edição 
desta publicação, os servidores 
do Ministério do Trabalho não 
registravam avanços nas negocia-
ções com o governo.

Porém, mesmo sem retorno 
a moçada é guerreira e segue 
na luta sem desanimar. No últi-
mo dia 26 de agosto, quando a 
greve completou 145 dias, uma 
manifestação unificada em todo 
o país deu maior visibilidade ao 
movimento. Na ocasião, cada es-
tado organizou sua manifestação 
específica.

No Ceará os grevistas realiza-
ram um ato público em defesa 
do MTE. Houve concentração em 
frente a SRTE/CE, com passeata 
pelo centro da cidade rumo à Pra-
ça do Ferreira. O percurso contou 
com animada banda de música “A 
Furiosa”, além de artistas de teatro, 
pernas-de-pau e palhaços. O 
movimento chamou a atenção da 
população e da mídia local, garan-
tindo espaço para a temática em 
rede nacional de televisão. Confira 
a reportagem em: http://g1.globo.
com/jornal-hoje/noticia/2010/08/
greve-prejudica-trabalhadores-de-
22-estados.html

Diversas centrais sindicais compa-centrais sindicais compa-
receram para apoiar o movimento, 
dentre elas: UGT (representantes de 
AL, PE, MS, RN, PA, BA, SC, SP), For-
ça Sindical e CTB. A Federação dos 
Empregados em Estabelecimentos 
Bancários e a Federação dos Traba-

lhadores da Indústria de Alimentos 
marcaram presença. Também com-
pareceram vários sindicatos, além 
do SINTSEF/CE: SINPRECE, SIN-
DMETAL, SINDGRAF, SINTRATEL, 
SINPROSPETRO, SEDTEC, SIND-
NAP, SINTERC, SINDICASTANHA, 
Sindicato dos Jornalistas, SITIAMA, 
SINDSÉTIMA, Sindicato dos Econo-
mistas, SINDIÁGUA, Sindicato dos 
Comerciários e MOVA-SE.

Manifestações também ocorre-
ram em outros estados. Uma delas, 
em Pernambuco, rendeu bons fru-
tos para a categoria. O presidente 
Lula estava em Caruaru, participan-
do de inaugurações de obras, e os 
servidores aproveitaram o momen-
to para mostrar o banner “O MTE 
agoniza...”.  Três manifestantes se 
“infiltraram” na área reservada às 
autoridades e convidados e exibi-
ram blusas com dizeres do movi-
mento, o que chamou a atenção 
do presidente.

Ao final de seu discurso, Lula pe-
diu que as pessoas que estavam le-
vantando as camisetas fossem falar 
com ele. Foi a oportunidade que o 
movimento paredista teve de falar 
diretamente com o presidente. Lula 
comprometeu-se a marcar reunião 
com o Ministro do Planejamento 
para avaliar a situação.

GrEvE dO MTE
Servidores seguem na luta

Passeata pelo centro de Fortaleza marcou os 145 dias de greve do MTE

O ato foi marcado pela irreverência

Pedevistas  no 4º Seminário de Anistia
Entre os dias 15 e 19 de agosto, 

os companheiros do Movimento 
Pedevista do Ceará, Elineida Far-
rapeira, Paulo Façanha e José Fer-
reira participaram, com o apoio 
do SINTSEF/CE, em Brasília do 4º 
Seminário Latino-Americano de 
Anistia e Direitos Humanos.

Após os debates e discussões o 
grupo deliberou que Rejane Quei-
roz/Pedevista do INSS-RJ, do Mo-

vimento PDV Brasil, fosse à orado-
ra oficial do discurso.

   Com uma intervenção  de 7 
minutos, a companheira Reja-
ne Queiroz, falou clara e objetiva 
sobre como o Governo instituiu 
o PDV e PDVI, nos anos 90, e da 
mudança de atitude do Presiden-
te Lula, quando em 2008, lhe falou 
pessoalmente que achava justa a 
anistia dos pedevistas e que agora 

vem dizendo que a reintegração 
é uma sandice, posicionando-se 
contra. Rejane falou da necessi-
dade dos deputados aprovarem 
os Projetos 4293/2008 (anistia dos 
Estatutários) e 7546/2010 (anis-
tia dos celetistas) fazendo justiça 
e resgatando a dignidade de mi-
lhares de famílias pedevistas, que 
hoje se encontram desemprega-
dos e em situação difícil.
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Cultura, história, natureza, diversão e 
política em um encontro diferente para 
aposentados e pensionistas

De uma maneira bem ampla, 
pode-se dizer que política diz 
respeito a tudo o que envolve re-
lações de poder ou a tudo quanto 
envolva organização e administra-
ção de grupos. Com este sentido, 
é correto afirmar que a política 
está presente em todos os cam-
pos da vida humana.

Quando um (a) chefe de fa-
mília negocia com os parentes as 
regras de uma casa, por exemplo, 
está fazendo política.

Assim, percebe-se que um 
encontro político está além de 
reuniões, debates, plenárias, 
assembleias etc. Foi pensando 
dessa forma e atendendo a um 
pedido antigo dos aposentados 
e pensionistas da Região Me-
tropolitana de Fortaleza, que o 
SINTSEF/CE realizou no último dia 

27 de agosto um passeio cultural 
com este grupo de pessoas.

A intenção da direção foi 
aproximar, ainda mais, os aposen-
tados e pensionistas do sindica-

to, demonstrando que eles têm 
espaço para participação. No pró-
prio passeio porém, foi possível 
observar que o ganho sindical foi 
além desta aproximação. Muitos 
dos participantes destacaram que 

a conotação histórica-cultural 
do percurso permitiu que eles 
conhecessem mais sobre a sua 
própria cidade, ampliando sua 
base de conhecimento e, conse-
quentemente, aproximando-os da 
realidade social e política na qual 
Fortaleza está inserida.

A excursão saiu da sede do 
SINTSEF/CE, localizada no centro 
de Fortaleza e percorreu pontos 

“A distânciA mostrA coisAs 
negAtivAs, A AproximAção Abre 

um leque de oportunidAdes 
pArA umA novA relAção”.

Wilson Chagas 
aposentado da FUNASA. “gostAriA de AgrAdecer e 

pArAbenizAr o sindicAto por 
estA iniciAtivA. eventos destA 
nAturezA precisAm Acontecer 

mAis vezes”.

Nenzinha
aposentada do Ministério do 

Exército.
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de relevância histórica do muni-
cípio: Forte de Nossa Senhora da 
Assunção, Passeio Público, Casa 
José de Alencar e Centro das 
Tapioqueiras.

De uma maneira geral, o que 
se pode constatar no encontro é 
que pra ser forte é preciso estar 

unido. Para conseguir a união, no 
entanto, é preciso que as pesso-
as se conheçam e se relacionem 
bem. O passeio foi uma oportuni-
dade para isso.

No próximo dia 24 de setem-
bro, a coordenação de aposenta-
dos e pensionistas realiza reunião 

e assembleia para eleição de 
delegados a serem enviados para 
o X Congresso da CONDSEF, que 
ocorre em Brasília, no mês de de-
zembro. Após o encontro haverá 
uma atividade cultura que preten-
de dar continuidade ao entrosa-
mento iniciado no passeio.

“mAis umA oportunidAde de 
melhorAr A  condição de 

vidA psiquicA e culturAl dos 
AposentAdos”.

Geraldo Costa
aposentado do DNOCS e 

ex-diretor de aposentados e 
pensionistas do SINTSEF/CE

“estou encAntAdA. É A 
primeirA vez que venho A 
um encontro Assim. Foi 

umA oportunidAde de  rever 
os colegAs. sem FAlAr no 

Aspecto culturAl do pAsseio”.

Mª Perpétua
aposentada do Ministério dos 

Transportes.

“eu moro há um quArteirão do sindicAto, mAs 
diFicilmente compAreço As reuniões pois não 
conheço As pessoAs e me sinto constrAngidA 

de ir só. A pArtir deste encontro pude reunir-
me com AmigAs dos tempos de serviço no 

colÉgio militAr e AgorA me sinto motivAdA A 
pArticipAr tAmbÉm dAs AtividAdes políticAs”.

Miriam de Souza
aposentada do Ministério do Exército.

“um incentivo pArA os AposentAdos e 
pensionistAs terem mAis entrosAmento 
e A pArtir do reencontro terem ânimo 

pArA AjudAr no FortAlecimento do 
sindicAto e dA cAtegoriA”.

Aldenia Jataí
aposentada da FUNASA.

“senti FAltA de 
Alguns Amigos. o 
pAsseio Foi ótimo e 
estimulo A todos 
A pArticipArem do 

próximo”.

Luzanira Leite
aposentada do 

Ministério da Saúde.

“inFelizmente Acho 
que isso É pApel de 

umA AssociAção, não 
de um sindicAto”.

Vicente Brito aposentado 
do Ministério da Fazenda

No dia 14 de agosto, o Con-
selho de Delegados Sindicais de 
Base reuniu-se mais uma vez. O 
encontro foi em Fortaleza e con-
tou com a participação de 216 de-
legados, 18 diretores, 4 membros 
do conselho fiscal, além de obser-
vadores. Além da pauta de infor-
mes gerais, o evento contou com 
palestras da profª. Mirtes  Amorim, 
Pós-Doutora em Filosofia na École 
des Hautes Études en Sciences 
Sociales (Paris), Doutora em Filo-

sofia pela USP, 
Mestre em 
Filosofia pela 
Universidade 
de Poitiers 
(França) e 
professora do 
Departamento 
de Filosofia da 
Universidade 
Federal do 

Ceará (UFC), e do também pro-
fessou Doutor em Filosofia pela 
Universidade de Kassel (Alema-
nha), Mestre em Filosofia pela 
UFMG Eduardo Chagas (UFC). 
Ambos trataram o tema eleições.

Os delegados assistiram 
ainda explanação feita pelo se-
tor jurídico do SINTSEF/CE, na 
pessoa do advogado Marcelo 
Guerra, sobre os atuais processos 
acompanhados pelo sindicato.

No ponto de encaminha-

mentos, a plenária deliberou a 
realização de uma reunião com 
dois representantes de cada 
delegacia e as algumas coorde-
nações do sindicato, para discutir 
temas de ordem estrutural. Esta 
reunião ocorreu no dia 28 de 
agosto, na sede do SINTSEF/CE.

Os delegados aprovaram 
também a mudança na periodi-
cidade do Encontro do Conseho 
de Delegados Sindicais de Base, 
a partir de 2011. A alteração 
prevê encontros bimestrais e 
precisa ainda ser referendada em 
uma assembleia estatutária, a 
ser convocada posteriormente.

A mesa do encontro foi 
coordenada pelo Delegado 
da Funasa, Renato Victor, com 
relatoria de Fátima Meireles, 
do IBAMA e secretaria de 
Adelina Feijão, delegada 
do Ministério da Saúde.

Encontro do conselho reúne 216 delegados

Auditório concentrado nas palestras do encontro



6
2010 | AGOSTO JORNAL SINTSEF WWW.SINTSEF-CE.ORG.BR 

gerais

Nos dias 21 e 22 de agosto, o 
Sindicato dos Trabalhadores dos 
Correios do Ceará (SINTECT-CE) 
realizou com o apoio do SINTSEF/
CE o Seminário  “Assédio Moral  e 
seus reflexos na saúde do traba-
lhador”. O evento contou com 
a participação de cerca de 150 
pessoas que puderam assistir a 
ricos debates. A primeira mesa, 
composta pelo professor Roberto 
Heloani (FGV/SP e Unicamp), pela 
médica Fátima Duarte, coordena-
dora do CEREST e pelo advogado 
Thiago Câmara Loureiro, discu-
tiu o assédio moral e o sistema 
capitalista, as experiências de 
assedio no âmbito dos correios e 
a relação do sindicato na questão. 
O momento contou ainda com o 
testemunho de duas servidoras 
dos correios, Liliane Matias, de 
Quixeramobim e Suzana Silva, de 
Sobral.

Após o almoço o debate se-
guiu com as falas do Prof. Ângelo 
Soares, da Universidade de Que-
bec - Canadá e do Procurador 

Wilson Prudente, do Ministé-
rio Público do Rio de Janeiro. A 
temática teve sua abrangência 
ampliada com a discussão sobre 
o Assédio Moral no mundo. Abor-
dou-se ainda, a cultura senhorial 
do empregador na fala de Pru-
dente, autor do livro “A verdadeira 
história do Direito Constitucional 
no Brasil”, obra adquirida para a 
biblioteca do SINTSEF/CE.

Em outra mesa, as psicólogas 
Rose Cavalcante, professora da 
Unifor e Regina Maciel, assessora 
do sindicato dos bancários, apre-
sentaram uma pesquisa realizada 
com os servidores estaduais do 
Ceará, da base do MOVA-SE, e os 
desafios para romper com o assé-
dio moral no trabalho. O mesmo 
debate contou com a explanação 
da Juíza do Trabalho do Rio de 
Janeiro, Cláudia Reina, com o 
tema “como atuar no judiciário 
para coibir o assédio moral no 
trabalho e as sentenças favoráveis 
ao trabalhador”.

No fim da tarde de sábado 
o SINTSEF/CE lançou cartilha 
organizada pela entidade sobre 
o tema. Encerrando os trabalhos, 
no domingo, 22, o tema entrou 
especificamente na esfera jurídica 
debatendo o tema “O que fazer 
para punir o assédio como crime”. 
Além do Dr. Wilson Prudente e da 
Juíza Cláudia Reina, contribuiram 
com a discussão a advogada do 
SINTECT-CE, Sâmia Ribeiro e o 
Procurador do Trabalho e profes-
sor da Universidade Federal do 
Ceará, Gérson Marques.

O SINTSEF/CE avalia que este 
foi apenas o começo da organi-
zação de uma luta que tem 
se mostrado cada 
vez mais urgente. 
As palestras do 
seminário, acom-
panhadas pelos 
diretores Carlos 
Alberto (Car-
lão), Luciano 
Filgueiras, 
Lúcia Pereira 
e Rosângela 
de Azevedo, 
despertaram 
uma necessidade 
de uma maior organização sin-
dical para as demandas surgidas 
com a recorrência do assédio mo-
ral no serviço público. Em breve 
o sindicato estará divulgando as 
medidas tomadas para não deixar 
essa luta enfraquecer. É preciso 
conhecer, se informar, denunciar 
e combater o assédio moral e 
o SINTSEF/CE estará ao lado de 
seus filiados e filiadas no combate 
a este inimigo. 

ConheçaDenuncieCombata 

Assédio
Moral

Seminário sobre assédio moral demonstra 
que há necessidades urgentes sobre o tema 

O Procurador do Trabalho do Ceará, Gérson Marques, em debate sobre 
a criminalização do assedio moral.

Força-tarefa pelo PL 5030 e PECs 270 e 555 
Nos dias 17 e 18 de agosto, a CONDSEF realizou força-tarefa na Câmara Federal, pela aprovação das 

PECs 270 e 555 e também pelo PL 5030. Os projetos tratam de aposentadoria integral, fim da contribuição 
de inativos e da reabertura de prazo para que demitidos injustamente no governo Collor possam requerer 
sua anistia. A Força Tarefa panfletou em todos os Gabinetes e conversou com centenas de deputados e 
assessores. O trabalho já rendeu frutos: vários parlamentares encaminharam requerimento ao Presidente da 
Câmara, Michel Temer, solicitando inclusão das PEC´s e do PL em votação no plenário.
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nacional

X Congresso da CONdSEF: delegados eleitos 
entre 1º de setembro e 15 de outubro

No último dia 13 de agosto 
o Ministério da Saúde enviou o 
memorando circular nº 190 às 
coordenações regionais, chefes 
de Direh/Sereh e coordenadores 
de Administração de Recursos 
Humanos da FUNASA. O objetivo 
do documento é orientar quanto 
ao cumprimento das decisões 
judiciais proferidas nas ações de 
Mandado de Injunção 880. O MI 
880 visa sanar a lacuna legislativa 
em relação a regulamentação do 
direito de contagem de tempo de 
serviço estatutário exercido em 
condições especiais pelos servi-
dores da FUNASA.

Trocando em miúdos, o docu-
mento diz respeito as condições 
que dão direito ao trabalhador da 
FUNASA de requerer aposenta-
doria especial e, como o setor de 
recursos humanos deve proceder 
em cada caso. O memorando foi 
disponibilizado pela CONDSEF às 
suas entidades filiadas, acompa-
nhado de ofício da Confederação, 
ressaltando que não há mais mo-
tivos para que as coordenações 
não analisem qualquer pedido, 
tendo em vista que estão de pos-
se do documento desde o último 
dia 13 de agosto.

De acordo com o item 6 do 

texto da circular: “ a concessão de 
aposentadoria especial depende-
rá da comprovação de trabalho 
submetido a agentes nocivos quí-
micos, físicos, biológicos ou as-
socição de agentes prejudiciais á 
saúde ou à integridade física, pelo 
período de 25 anos de trabalho, 
não sendo possível a contagem 
em dobro da licença-prêmio”.

O documento está sendo 
avaliado pelo setor jurídico do 
SINTSEF/CE, assim como pela 
CONDSEF para que possam ser 
esclarecidas quaisquer dúvidas 
que os servidores possam ter em 
relação a sua situação específica.

Coordenações da Funasa já dispõem de 
orientações sobre aposentadoria especial

nota de pesar

Antônio Canuto 
Freire
* 01/05/1946
+21/07/2010
Ministério do
Trabalho

Adelgisio Oliveira Lima 
(Odísio)
*11/06/1938
+15/07/2010
DNOCS

Antônio diniz 
dos Santos
* 02/04/1964 
+15/08/2010
Funasa

Entre os dias 8 e 12 de de-
zembro de 2010, ocorrerá em 
Brasília, o X Congresso da CON-
DSEF. O encontro, que acontece a 
cada três anos, discutirá as dire-
trizes do movimento sindical dos 
servidores públicos federais. 

Como está previsto para depois 
das eleições, um dos principais 
temas do evento será a expectati-
va da conjuntura nacio nal que se 
configurará a partir do próximo 
governo. Na pauta de discussão e 
deliberação estão previstas ainda 
temáticas como carreiras transver-
sais e organiza ção sindical.

As assembleias para eleição de 

delegados ocorrerão entre os dias 
1º de setembro e 15 de outubro. 
Este, também, é o último dia para 
envio de teses, que precisam obe-
decer a seguinte padronização: 
até 10 páginas, papel A4, letra 12.

Segundo o estatuto da CON-
DSEF (Cap. III, seção I, art. 11), 
cada entidade filiada pode eleger 
01 (um) delegado para cada 100 
(cem) servidores filiados a ela. De 
acordo com o número de filiados 
do SINTSEF/CE, temos direito de 
eleger 91 (noventa e um) delega-
dos em assembléias, que podem 
ser geral, setorial, regional ou por 
local de trabalho da categoria 

representada. O SINTSEF pode 
indicar ainda, entre seus diretores, 
mais 1 (um) delegado a ser refe-
rendado em assembleia.

O quorum mínimo para elei-
ção de delegados é de 10 (dez) 
presentes na Assembleia. Será 
eleito, por assembleia, 01 (um) 
delegado para cada 10 (dez) pre-
sentes, ou fração igual ou maior a 
5 (cinco), até o limite estabelecido 
para o órgão, entidade  ou local 
de trabalho. Por exemplo, se a  
assembléia tem direito de eleger 
10 delegados, faz-se necessária 
a presença de, no mínimo, 95 
filiados. 
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jurídico

Em junho último, o SINTSEF/
CE através de sua nova gestão, 
requereu na justiça, o reestabele-
cimento do reajuste no valor de 
26,06% (Plano Verão)aos servido-
res do Ministério da Fazenda, que 
faziam jus ao percentual em 1989. 
Passados 21 anos, percebe-se que 
esta é uma longa história, então, 
vamos explicá-la passo a passo:

1) Em 1989, os servidores do 
Ministério da Fazenda identificam 
que deveriam receber um reajuste 
de 26,06% em seus proventos.

2) Em 1991, o SINTSEF/CE 
entra com ação requerendo a 
incorporação deste valor.

3) Somente em 1998 os servi-
dores passam a receber o referido 
reajuste e assim ocorre até 2008.

4) No ano de 2008, a União 
entra com uma reclamação no Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST) 
para que o percentual seja sus-
penso. O TST, através de liminar, 
autoriza a suspensão do recebi-
mento por parte dos servidores 
do valor em questão.

5) O próprio TST, em junho 
de 2009, declara improcedente a 
ação da união, caindo a liminar 
que suspendia o pagamento. 
Finalmente, o TST reconhece o di-

reito dos servidores de receberem 
os 26,06%.

6) De 2009 até 31 de maio de 
2010, o processo ficou nas mãos 
do TRT aguardando decisão de 
um recurso referente a cálculos 
de valores. Somente em junho de 
2010, o mesmo voltou a 4ª Vara 
do Trabalho, seu local de origem.

7) Em junho último, o sindicato 
requereu o reconhecimento da 
deliberação do TST e a juíza da 
4ª Vara do Trabalho de Fortaleza, 
determinou que a União deve 
voltar a pagar o percentual aos 
servidores da Fazenda.

Esta conquista demonstra mais 
uma vez, o compromisso do sin-
dicato com seus filiados, na busca 
pelos direitos que lhes condizem. 
Confira trecho do texto do des-
pacho da juíza, datado de 24 de 
agosto:

“Com efeito, se a reclamação 
interposta pela União, perante 
o TST, foi extinta sem resolução 
do mérito, fenece, obviamente, a 
liminar concedida nos autos da 
aludida reclamação. Em suma, 
não mais existe óbice para que 
continue suspensa a implantação 
do reajuste deferido no julgado. 
Intime-se, pois, a União, por man-

dado, com urgência, para, no pra-
zo de trinta dias, comprovar nos 
autos o reestabelecimento, em 
folha de pagamento dos substitu-
ídos desta reclamação trabalhista, 
do reajuste de 26,06%, deferido 
em sentença.”

PECFAZ - Independentemente 
deste ganho jurídico, os servido-
res administrativos do Ministério 
da Fazenda seguem mobilizados 
em defesa da PECFAZ. No Ceará, 
estes servidores fizeram diversas 
mobilizações no início do ano, in-
clusive com ato público em maio, 
para protestar pela exclusão dos 
mesmos da emenda 197 à MP 
479/09, que previa reajustes para 
2011.

A Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LOA) de 2011 a ser votada 
pelos parlamentares ainda este 
ano, já foi encaminhada ao Con-
gresso sem reajuste para nenhum 
setor do executivo. O Grupo de 
Trabalho formado para discutir as 
questões referentes aos servido-
res administrativos do Ministério 
da Fazenda segue realizando 
reuniões na tentativa de encon-
trar soluções para as questões da 
categoria.

SINTSEF/CE garante o retorno dos 26,06% 
dos servidores do Ministério da Fazenda 

Começou no último dia 
3 de setembro, e segue 
até o dia 3 de dezembro, o 
grupo o Grupo de Estudo 
coordenado pelo professor 
Jorge Luís de Oliveira, Mestre 
em Filosofia Contemporânea 
e Doutorando em Educação 
Brasileira. Os encontros 
ocorrerão semanalmente, na 
sede do SINTSEF/CE, às sextas-
feiras, das 16h às 18h. Exceto 

na última sexta-feira de cada 
mês, em virtude da reunião de 
aposentados e pensionistas 
do SINTSEF/CE. Neste caso, 
o encontro do grupo de 
estudo será antecipado para 
a quinta-feira antecedente.

A atividade tem caráter 
reflexivo e objetiva desenvolver 
o senso crítico dos participantes 
que através de discussões 
embasadas em conteúdos 

teóricos terão oportunidade 
de compreender a realidade 
social em que vivem com mais 
propriedade sobre a mesma. 

De acordo com o Jorge 
Luís,  “serão apresentadas 
temáticas de caráter teórico/
reflexivo, para que o filiado 
possa confrontar com a prática 
real da vida”. Uma vez por mês, 
um palestrante apresentará 
temas referentes à luta sindical.

formação

Grupo de Estudo usa teoria para 
compreensão da realidade social


