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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Direção Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará 

- SINTSEF/CE, em conformidade com os artigos 17, 18, 19 e 20 do seu Estatuto, convoca os servidores 
filiados ao SINTSEF/CE para fazer parte da ASSEMBLÉIA GERAL, a ser realizada no dia 22 de janeiro de 2011, 
às 08h em primeira convocação e às 08h30, em segunda convocação, no Centro de Eventos Dorotéias – 

Condomínio Espiritual Uirapuru (av. Alberto Craveiro, 222 – Castelão – Fortaleza/
Ce), para discutir e deliberar a seguinte pauta: 1) Recurso de votação da advertência 
aplicada a delegada de base, pensionista do DNOCS, da Região do Sertão Central, 
de nº de inscrição sindical 297; 2) Reforma do Regimento Único das Delegacias; e 
3) Encaminhamentos.

Fortaleza, 3 de janeiro de 2010
A DIREÇÃO COLEGIADA

Ano XXI – DEZ 2010 | JAN 2011 nº 245

Rua 24 de Maio, 1201 - Centro - CEP: 60.020-001 - Fortaleza-CE - PABX: 3255.7300
sintsef@sintsef-ce.org.br - www.sintsef-ce.org.br
Fundado em 16/04/1989, no 1º Congresso Estadual da Categoria

Jornal

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ

Especial sobre o X Congresso da 
CONDSEF (Pág 4)

O papel da Coordenação de 
Formação Política (Pág 6)

FELIZ 2011
"O cOrrer da vida embrulha tudO.
a vida é assim: esquenta e esfria,

aperta e daí afrOxa,
sOssega e depOis desinquieta.

O que ela quer da gente é cOragem"
 (grande sertãO: veredas - guimarães rOsa)

Que em 2011 tenhamos 
coragem para enfrentar 

todas as batalhas - pessoais e 
coletivas - porque só há vitória 

quando há luta!

Aposentados e pensionistas 

da Região Metropolitana de 

Fortaleza: reunião na sede 

do SINTSEF/CE no dia 28 de 

janeiro! Não perca!

ATENÇÃO:
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Iniciamos um novo ano. Com 
ele chegam as expectativas, os de-
safios, os receios, as batalhas...

Para os servidores públicos fe-
derais o ano também é novo, mas 
a necessidade da luta é antiga. 
Temos uma nova governante que 
já sinalizou algumas dificuldades. 
Redução de gastos e investimen-
tos públicos estão na pauta do 
governo, tanto que os ministros da 
Fazenda, Guido Mantega, e do Pla-
nejamento, Miriam Belchior, afir-
maram, em declarações pontuais, 
que a ordem é cortar investimen-
tos públicos.

No entanto, ainda é cedo para 
dizer que as portas estejam fecha-
das. Nesse momento de re-início, 
a palavra de ordem é mobilização. 
Somente através da união e da 

mobilização, conseguiremos mos-
trar à presidente Dilma Rouseff que 
continuaremos lutando por nossos 
direitos, em especial pela valoriza-
ção de nossa categoria.

Neste início de 2011, a direção 
colegiada do SINTSEF/CE quer 
desejar a seus filiados um ano de 
conquistas, mas, quer também 
lembrar que as vitórias são antece-
didas de batalhas e, se queremos 
um serviço público digno, para nós 
trabalhadores e para a população 
de uma maneira geral, precisamos 
lutar muito.

Vamos em busca da manuten-
ção dos direitos adquiridos e da 
obtenção de novas melhorias, não 
apenas salariais, mas também nas 
condições de trabalho.

Para que a luta seja concreta e a 

unidade permita uma grande mo-
bilização, busquemos um maior 
engajamento com nossas causas. 
Para começar leia nosso informa-
tivo mensal. Distribua o mesmo 
com seus colegas, filiados ou não.  
Discuta matérias, envie críticas, 
sugestões, comentários. Participe 
das atividades da entidade, apre-
sente suas ideias. Envie um email 
para avozdosintsef@gmail.com e 
receba também o informativo di-
ário. A comunicação é o primeiro 
passo para caminharmos juntos.

Enfim, nesse ano de 2011, con-
tamos com cada um de vocês, pois 
o SINTSEF/CE somos todos nós!

A Direção Colegiada

Ano novo, luta antiga
editorial

A Coordenação do Núcleo da 
Pró-Reitoria de Extensão GEA/UFC 
- Grupo de Estudos Ambientais da 
Universidade Federal do Ceará, em 
caráter permanente, teve a feliz 
iniciativa de criar um projeto social 
voltado para o fundamental ato da 
leitura e crescimento intelectual da 
comunidade. Esta ação vem sob a 
forma de uma biblioteca comuni-
tária  especializada na temática só-
cio ambiental.

Segundo o Coordenador do 
Núcleo de Extensão GEA/UFC des-
de 1996, a BECA é um espaço da 
cultura ambiental onde serão rea-
lizados vários projetos comunitá-
rios, tais como: Cine Clube, Cursi-
nho Pré-Universitário, Oficinas de 
Arte, Bureau de Geração de Em-
prego e Renda, Centro de Defesa 
dos Direitos Humanos, Seminários 
temáticos, etc.

Em linhas gerais, esta atividade 
extensionista tem como meta prin-
cipal, o desenvolvimento do ato da 

leitura reflexiva sobre a estrutura 
da sociedade brasileira, em busca 
de mudanças, caminhos e solu-
ções para a superação do modelo 
de desenvolvimento econômico 
pautado na reprodução e concen-
tração do capital (sociedade capi-
talista), nas mãos de uma minoria 
historicamente privilegiada, em 
detrimento da miséria, da violên-
cia, da falta de trabalho, habitação 
e educação de qualidade para a 
maioria da população deste país.

Para a BECA (como é carinhosa-
mente chamada a nossa bibliote-
ca coletiva) ser inaugurada  faltam 
dois pequenos detalhes. O primei-
ro é a necessidade imperativa e 
legal da existência de quatro extin-
tores, conforme parecer do Corpo 
de Combeiros do Estado do Cea-
rá - um de água pressurizada 10L; 
outro de CO2 6kg; dois de pó quí-
mico 8kg. O segundo detalhe tem-
bém é imprescindível: a necessida-
de de um forte e fiel engajamento 

de várias pessoas de boa vontade 
e donas de um espírito elevado e 
interessado nesta ação educativa.

O momento agora, é de parti-
cipar. Seja bem vindo e se envolva 
conosco nesta maravilhosa ideia 
que é o desvendar da vida através 
das encantadoras letras e mágicos 
livros que formam o sonho de um 
novo ser humano verdadeiro, fe-
liz, justo, livre, igualitário e cheio 
de fé em Deus. Venha e traga sua 
força e alegria para melhorar nossa 
qualidade de vida, conquistar jus-
tiça social, preservar e usufruir de 
nosso patrimônio público, coletivo 
e difuso em suas dimensões am-
biental, histórica, cultural e econô-
mica.

Serviço - A BECA fica situada à rua Capitão 
Olavo, 725, Altos, Aerolândia. Os contatos 
podem ser feitos pelo telefone 91471242, 
com o coordenador deste projeto, Profes-
sor Francisco Assis Neto (MS-DE/SRH-

UFC), que assina esta matéria.

Projeto Beca Biblioteca, Espaço da Cultura 
Ambiental

a voz da base
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vamOs entender a situaçãO:
Qualquer participação de filiados 

das regiões nos eventos do sindica-
to é garantida através de recursos 
que são repassados pela Direção 
Colegiada às Delegacias Sindicais. 
Esses recursos são para custear ali-
mentação e deslocamento.

Para garantir a participação dos 
filiados da Região do Sertão Cen-
tral em Assembleia do SINTSEF/
CE ocorrida no dia 13 de março de 
2010, em Fortaleza, a entidade  re-
passou recursos para delegacia da-
quela região.

Uma parte desses recursos, o va-
lor de R$ 1.800,00, foi entregue à 
delegada de base Cícera Pereira, 
pensionista do DNOCS de Quixa-
dá, para fazer os devidos ressarci-
mentos de passagens e ajuda de 
custo para alimentação dos filia-
dos que iriam participar da referida 
assembleia. Porém, a delegada de 
base apropriou-se de parte desses 
recursos em benefício próprio. O 
atual coordenador geral daquela 
delegacia denunciou o desvio à di-
reção do sindicato para que fossem 
tomadas as devidas providências. A 
partir da descoberta do fato, a de-
legada alegou dificuldades finan-
ceiras.

A direção do sindicato chamou a 
delegada de base para ouvir a sua 
versão. Em documento assinado 
por ela, Cícera confirmou o fato e 
comprometeu-se a devolver o valor, 
no caso a quantia de R$ 1.170,00. 
De acordo com informações da 
mesma, o restante, R$ 630,00, foi 
repassado aos filiados.

Porém, pensemos com coerência. 

O fato é extremamente grave. Um 
desvio de dinheiro desta natureza 
é crime e merece uma punição co-
erente.

Conforme o Art. 9º do  estatuto 
do SINTSEF/CE,  “os filiados estão 
sujeitos às penalidades de adver-
tência, suspensão e exclusão do 
quadro social, quando de come-
timento de desrespeito ao Estatu-
to e às instâncias deliberativas do 
Sindicato”. Desviar quantias desti-
nadas a realização efetiva de uma 
assembleia mereceria que tipo de 
penalidade?

O fato, de tamanha gravidade, 
no entanto, foi transformado em 
questão política.

Apresentou-se o ocorrido ao 
Conselho de Delegados Sindicais 
de Base para apreciação. Deliberou-
se nessa instância pela formação 
de uma comissão composta por 
Luciano Filgueiras, Coordenador 
Geral do sindicato, Atailde Figuei-
redo e Antônio Rodrigues, ambos 
delegados de base, para analisar 
a situação. Diante da formalização 
do depoimento da acusada, con-
firmando o desvio de recursos, a 
comissão apresentou à reunião do 
Conselho do mês de novembro 
duas penalidades: 1) Suspensão de 
um ano - proposta por Luciano e 
Atailde; 2) Advertência - proposta 

por Antônio Rodrigues. Nesta mes-
ma reunião, um filiado apresentou 
a proposta de exclusão dos qua-
dros do sindicato.

Quando afirmamos que a ques-
tão transformou-se em política, 
nos referimos ao fato de que, in-
dependente da gravidade do tema, 
membros da ex-direção do sindi-
cato, grupo que hoje faz oposição 
à direção da entidade, articularam 
para que a penalidade aplicada à 
delegada fosse apenas uma adver-
tência.

Ressaltamos: mesmo sabendo 
que a acusada cometeu um de-
lito considerado criminal pela 
sociedade e de grave desrespei-
to à nossa entidade, seu grupo 
político, aquele que faz oposição 
a gestão atual do SINTSEF/CE, 
para proteger sua aliada, defen-
deu apenas advertência para a 
mesma.

Voltando ao começo deste ar-
tigo, coerência, infelizmente, não 
é para todos. Porém, nós da atual 
direção do sindicato pretendemos 
agir colocando a coerência em pri-
meiro plano.

A delegada Cícera, afirmou, em 
fala sua, que o delito havia sido 
praticado não somente por ela, 
mas que teria envolvimento de 
outra ou outras pessoas. A partir 
dessa afirmação a direção colegia-
da decidiu rediscutir a questão em 
Assembleia Geral que se realizará 
no próximo dia 22 de janeiro.

Neste momento você também 
poderá expressar a sua coerência. 
Participe!

A Direção Colegiada

opinião

Corrupção de filiada punida com pena 
mínima. A quem interessa?

A coerência talvez seja uma das  virtudes mais nobres de uma pessoa. No entanto, de uma maneira geral, 
poucos a praticam. Porém, quando se fala em nome de uma entidade pela qual se luta, apoiado em princí-
pios que a regem, a coerência tem que ser mais que uma virtude e sim uma norteadora dos atos praticados.

Estamos falando de uma questão talvez já conhecida por muitos, mas, que ainda não foi devida-
mente esclarecida: o caso do desvio de recursos praticado pela delegada de base Cícera Pereira

“nãO estOu aqui para me 
justificar. também nãO estOu 
aqui para pedir perdãO para 

ninguém, pOr que também nãO sOu 
hipócrita”.

cícera pereira, em fala nO 
cOnselhO de delegadOs de base.
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congresso da CONDSEF

Congresso da CONDSEF define desafios e 
bandeiras de luta dos servidores federais
Em quatro dias de discussões, com a presença de aproximadamente dois mil delegados, os servidores 
federais da base da CONDSEF traçaram as bandeiras de luta e os desafios que devem reger a cate-

goria nos próximos anos. Dentre os destaques, a aprimoração de lutas específicas, a partir da melho-
ria dos departamentos da entidade, além de temáticas bem gerais, como a retomada do processo de 

negociações e atendimento de demandas pendentes.

O Congresso da CONDSEF é a 
maior instância de debate da Confe-
deração, ocorrendo ordinariamente 
a cada três anos. A décima edição 
do encontro ocorreu entre os dias 8 
e 12 de dezembro passado, em Bra-
sília, reunindo cerca de dois mil ser-
vidores federais de todo o país.

Logo no primeiro dia de encon-
tro, os servidores pontuaram sua 
disposição de combater a tentati-
va do governo de aprovar projetos 
como o PLP 549/09 que preten-
de limitar investimentos públicos 
pela próxima década. O combate 
a reformas anunciadas, como a da 
Previdência, também foi colocado 
pelos participantes do evento. Co-
meçava uma rodada de discussões 
e demonstração da intenção de se 
conseguir uma unidade que garanta 
mobilizações em massa.

Aliás, um dos compromissos as-
sumidos pela CONDSEF neste Con-
gresso foi a busca pela união de 
todos os servidores federais, inde-
pendentes de sua organização, isto 
é, aproximação entre Confederação 
e movimentos organizados vertical-
mente, com a intenção de ir atrás da 

implementação das lutas gerais da 
categoria.

No dia 9 o destaque foi para a 
mesa sobre os desafios dos traba-
lhadores no setor público para o 
próximo período. O debate mostrou 
que os servidores estão atentos a 
realidade política e econômica atu-
al e sabem das dificuldades que se 
anunciam para este ano de 2011 e, 
de uma forma mais geral, em todo o 
Governo Dilma. Entre os convidados 
da mesa estavam Mônica Valente, 
representante da Internacional dos 
Serviços Públicos (ISP), Pedro Ar-

mengol pela CUT Nacional, José 
Maria de Almeida pela CSP-Conlutas 
e Douglas Diniz da Unidos para Lu-
tar. Foi consenso entre as falas dos 
debatedores enfatizar a importân-
cia da reação dos servidores contra 
tentativas de ataques a direitos da 
categoria. Na mesma discussão foi 
tratado o cenário de crise mundial, 
sendo mostrado que há uma ten-
dência internacional de responsa-
bilizar os trabalhadores pelo dese-
quilíbrio na economia de diversos 
países. No Brasil o pensamento é 
semelhante. A mesa destacou que a 
alternativa é a mobilização, sempre 
no sentido de mostrar a presidenta 
eleita que o voto do trabalhador fez 
toda a diferença nas urnas.

 Neste mesmo dia, houve uma 
palestra proferida pelo assessor ju-
rídico da Condsef para tirar dúvidas 
sobre uma proposta de projeto de 
lei que trata de greve e negociação 
coletiva. O documento é fruto das 
discussões de um grupo de trabalho 
em que participam, entre outras en-
tidades sindicais, CONDSEF e CUT. A 
discussão rendeu importantes inter-
venções.

O terceiro dia do X CONCOND-
SEF foi dedicado aos trabalhos de 

SINTSEF/CE ANALISA O X CONCONDSEF

AvAliAndo de umA mAneirA AmplA, o SinTSeF/Ce ConSiderA que o 
X CongreSSo dA CondSeF ConSeguiu ACerTAr em várioS ASpeCToS. o 
prinCipAl deleS Foi o debATe ConSCienTe dA reAlidAde brASileirA ATuAl e dAS 
diFiCuldAdeS que Se deSenhAm pArA o próXimo período. Além diSSo, mereCe 
AplAuSo o CompromiSSo FirmAdo pelA ConFederAção no SenTido de buSCAr 
pArCeriAS Com TodoS oS SegmenToS orgAnizAdoS do Serviço públiCo FederAl, 
nA buSCA dA unidAde doS ServidoreS públiCoS FederAiS. A CríTiCA FiCA em 
relAção àS diSCuSSõeS dAS queSTõS polêmiCAS. AindA Se FAzem debATeS 
pASSionAiS que ignorAm A diAléTiCA dAS TemáTiCAS diFiCulTAndo A AnáliSe 
SerenA dAS queSTõeS.

Visão geral dos delegados de base no X Congresso da CONDSEF
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congresso da CONDSEF
grupo. Na ocasião, os delegados discutiram as teses 
inscritas no evento e debaterem o plano de luta dos 
servidores federais para o próximo período. No dia se-
guinte, sábado, foram apresentadas e votadas as reso-
luções dos grupos.

Também no sábado, aconteceu uma reunião da co-
missão de sistematização e plenárias dos 12 departa-
mentos da Confederação. Os departamentos existem 
com a finalidade de apoiar a luta da Confederação em 
cada área de atuação dos órgãos do serviço público fe-
deral. Neste Congresso os servidores destacaram o que 
não funciona em cada departamento e o que merece 
aplauso, traçando metas para melhorar o desempenho 
de cada um.

No domingo, ocorreram as eleições da direção que 
conduzirá a CONDSEF nos próximos três anos. Foram 
inscritas quatro chapas que tiveram o seguinte número 
de votos:  Chapa 1 “Frente para uma Condsef autô-
noma e classista” obteve 808 votos (50,79%); A Cha-
pa 2 “Mudança na Condsef” contou com 120 votos 
(7,54%); A Chapa 3 “Para vencer: Renovação, unidade 
e luta” ficou em segundo lugar com 635 votos (39,91%) 

e a Chapa 4 “Renovação com lutas - Unidade da ca-
tegoria” com 28 votos (1,76%). Três foi o número de 
votos brancos e nulos.

Josemilton Costa permanece como secretário-geral 
da Confederação. O restante da direção será indicado 
ainda em janeiro. Como a eleição obedece o critério de 
proporcionalidade, a direção será composta pelos indi-
cados das Chapas 1, 2 e 3. A chapa 4 não atingiu o per-
centual necessário para indicar membros da direção.

BANDEIRAS DE LUTAS APROVADAS NO X 
CONCONDSEF

uniFiCAr luTA doS ServidoreS FederAiS•	
pelA reTomAdA doS proCeSSoS de negoCiAçõeS e •	
ATendimenTo de demAndAS pendenTeS

ConTrA o plp 549/09 que limiTA inveSTimenToS •	
públiCoS

por TAbelAS úniCAS pArA oS níveiS Superior, •	
inTermediário e AuXiliAr

pelA pAridAde enTre ATivoS, ApoSenTAdoS e •	
penSioniSTAS

pelA reAlizAção de ConCurSoS públiCoS e SubSTiTuição •	
ToTAl de TerCeirizAdoS

por umA dATA bASe em 1º de mAio•	
pelA inSTiTuCionAlizAção dA negoCiAção ColeTivA •	
no SeTor públiCo

em deFeSA do direiTo de greve•	
ConTrA A reFormA dA previdênCiA e quAlquer •	
reFormA que queirA reTirAr direiToS AdquiridoS

ConTrA FundAçõeS eSTATAiS de direiTo privAdo•	
pelA uniFiCAção do vAlor do AuXílio-AlimenTAção •	
noS TrêS podereS

pelA reAlizAção de eXAmeS periódiCoS no SeTor •	
públiCo

ConTrA o ASSédio morAl•	

CONHEÇA OS 12 DEPARTAMENTOS QUE 
APOIAM A LUTA DA CONDSEF

denFA - depArTAmenTo doS FAzendárioS - AgregA 1. 
miniSTério dA FAzendA, reCeiTA FederAl e demAiS vin-
CulAdAS

denTmA - depArTAmenTo do meio AmbienTe - in-2. 
Clui miniSTério do meio AmbienTe, ibAmA, inSTiTuTo 
ChiCo mendeS, FunAi, dnoCS, SudAm, Sudene, Agên-
CiA nACionAl de águAS e demAiS vinCulAdAS

demiTre - depArTAmenTo do miniSTério do TrAbA-3. 
lho e emprego - AgregA mTe, SrTe, FundACenTro e 
demAiS vinCulAdAS

domC - depArTAmenTo doS ServidoreS CiviS doS 4. 
órgãoS miliTAreS - AgregA miniSTério dA deFeSA, 
AeronáuTiCA, mArinhA, eXérCiTo e demAiS vinCulAdAS

dArA - depArTAmenTo dA AgriCulTurA e reFormA 5. 
AgráriA - AgregA miniSTério dA AgriCulTurA, inmeT, 
deSenvolvimenTo Agrário, inCrA e demAiS vinCulAdAS

deeXT - depArTAmenTo doS eX- TerriTórioS - AgregA 6. 
ServidoreS doS eX-TerriTórioS de rôndoniA, AmApá, 
rorAimA, ACre e FernAdo de noronhA

deC - depArTAmenTo dA eduCAção e CulTurA - Agre-7. 
gA miniSTério dA eduCAção, Fnde, inSTiTuiçõeS Fe-
derAiS de enSino, CulTurA, FunArTe, iphAn, ibrAm e 
demAiS vinCulAdAS

dinFrA - depArTAmenTo de inFrAeSTruTurA - AgregA 8. 
miniSTério doS TrAnSporTeS, dniT, AnTAq, dnpm, 
plAnejAmenTo, Spu, CidAdeS, ComuniCAçõeS, deSen-
volvimenTo, indúSTriA e ComérCio eXTerior, inTegrA-
ção nACionAl, inpi, relAçõeS eXTerioreS, mme, bA-
Cen, TuriSmo e demAiS vinCulAdAS

deSAp - depArTAmenTo de SegurAnçA e AdvoCACiA 9. 
públiCA - AgregA miniSTério dA juSTiçA, Agu, Abin, 
políCiA rodoviáriA FederAl (CiviS), políCiA FederAl 
(CivíS) e demAiS vinCulAdAS

deSC - depArTAmenTo dA SAúde e previdênCiA - Agre-10. 
gA oS miniSTérioS dA SAúde e previdênCiA, FunASA, 
AnviSA, dATASuS e demAiS vinCulAdAS

dC&T - depArTAmenTo de CiênCiA e TeCnologiA - 11. 
AgrAgA miniSTério dA CiênCiA e TeCnologiA, Cnen, 
inCA, CApeS, FundAção oSwAldo Cruz e demAiS vin-
CulAdAS

denAp - depArTAmenTo de ApoSenTAdoS e penSio-12. 
niSTAS - AgregA TodoS oS ServidoreS ApoSenTAdoS e 
penSioniSTAS dA AdminiSTrAção públiCA FederAl

o CeArá Terá SeTe (7) repreSenTAnTeS noS 
depArTAmenToS dA CondSeF.

adrianO duarte e flÁvia sabóia nO desc;
anna lÚcia cOsta nO dentma;

vera Oliveira e sandra mOta nO dara;
atailde figueiredO e murilO macianO nO denap.
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formação

Q u a n d o 
uma categoria 
resolve mu-
dar a diretoria 
de uma enti-
dade depois 
de mais  de 
uma década, 
certamente é 
porque a base 

está cansada dos dirigentes quan-
do tentam se perpetuar no poder  

É necessário elaborar um pro-
grama com propostas objetivas 
de fácil compreensão à base do 
SINTSEF/CE. Não se conquista 
mentes e corações com palavras 
de ordem, mas compreendendo 
os dramas pelos quais passa a 
categoria dos servidores públi-
cos, respeitando a diversidade. É 
imperativo combater o Modelo 
Fundamentalista. As  convicções 
ideológicas expressa nas “tendên-
cias” existem e são salutares, mas 
não podem se transformar em 
dogmas religiosos e em caça às 
bruxas: tratando os líderes como 
Messias. Fabricando Salvadores da 
Pátria, Excomungando os críticos. 
Matando as discussões profícuas, 
expulsando os hereges e conde-
nando ao inferno os adversários

Desde a fundação do SINTSEF/
CE todas as chapas que postulam 
a  sua direção se dizem de esquer-
da. Mas o que é ser de esquerda 
no movimento sindical? De acor-
do com Frei Beto, ser militante de 
esquerda é manter viva a indigna-
ção e engajar-se em prol de mu-
danças  que façam cessar a mar-
ginalização e a exclusão. O que 
significa não se acomodar nem 
aceitar as desigualdades como 
algo natural. A desigualdade é 
algo construído socialmente e, 
por isso deve ser combatida por 
todos que se dizem de esquerda. 

É entender que  “ter escapado da 
pobreza não é prêmio, é respon-
sabilidade para com aqueles que 
não tiveram igual sorte”. Num 
mundo pós-muro de Berlim, ser 
de esquerda é construir um sin-
dicato livre do oportunismo dos 
que se perpetuam nas suas dire-
ções visando, principalmente, à 
sua ascensão ao poder. Em nome 
do coletivo busca-se o interesse 
pessoal, orgulham-se de estar no 
poder e ficam apavorados com a 
idéia de perde-lo e  voltar à base.

Não há nada mais irritante e 
desmobilizante que ver compa-
nheiros militantes xingarem-se de 
pelego e  direitista.  Para provar 
o status de esquerda invocam al-
gumas frases de efeito sacadas 
do Manifesto Comunista transfor-
mando-o num livro de auto-ajuda 
como se o revolucionário pensa-
dor do século XIX fosse um profe-
ta ou algum mago a la Paulo Co-
elho. Alguém já disse que não há 
nada mais antimarxista do que ca-
nonizar Marx, o mesmo vale para 
outros pensadores de esquerda  
como Lenine, Trotsky e Rosa Lu-
xemburgo, só para 
citar os clássicos do 
pensamento de es-
querda.

Ser de esquerda, 
no meu entender é 
re-elaborar a leitu-
ra desses clássicos 
colocando-os não 
como ídolos, mas 
como símbolos de 
uma luta libertária, 
ocorrida num de-
terminado tempo e 
espaço e, que  para continuarmos 
com essa luta devemos recolocá-
los, portanto, como seres histó-
ricos. Só assim seremos capazes 
de renovar nossas convicções e 

reacender a nossa vocação revo-
lucionária.

E como propagar essa chama 
revolucionária? Através de um 
paciente trabalho educativo cons-
truindo um diálogo com a base, 
respeitando os seus saberes e as 
suas limitações, despindo-se da 
arrogância pseudo-científica ou 
pseudo-intelectual.

Nesse sentido, destaco a im-
portância da Coordenação de 
Formação Política  na condução 
desse processo educativo livre 
de qualquer tipo de censura  ou 
policiamento ideológico. Só as-
sim, o sindicato deixa a sede para 
ir ao encontro da base. A relação 
com a base não pode se resumir 
ao contato físico nas sistemáticas 
reuniões da Diretoria onde essa 
última é o sujeito e os servidores 
o objeto. Construir esse diálogo 
é construir um canal permanente 
de comunicação fomentando a 
cultura do encontro como ensina 
o mestre Paulo Freire, respeitando 
os saberes diferenciados, tão pre-
sente em nossa cultura.

Ana Maria de Fátima Braga - 
Coordenadora de Formação Política 
ao lado dos colegas Onidracir Soares 
e Rufino Linhares

O Papel da Coordenação de Formação 
Política
   

“Não queremos  conquistar o mundo, 
mas torná-lo novo”. Militantes Zappatistas.
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entretenimento

respOstas dO jOrnal passadO: Horizontais: bróColiS e Couve; eXú; T; AreAr; pArá; bird; dAniele e diego; dS; lá; rr; AneXo; TAmAr; SAndrA; 
oTe; FernAndo Collor - Verticais: ArCA de noé; rAreAr; oCeAn; idoSA; ClubeS; An; end; eSTrelAdo; deA; SACA; ToA; órbiTA; quepe; mol; grATo; 
perCorrer

específicas

No último dia 4 de janeiro, o 
SINTSEF/CE, representado pelos 
diretores Luciano Filgueiras, Ana 
Braga, Adriano Duarte e Elias de 
Andrade, esteve reunido com os 
servidores do DNOCS, no auditó-
rio do órgão, em Fortaleza, para 
discutir questões referentes ao 
plano de saúde daqueles traba-
lhadores. Também estiveram pre-
sentes o diretor da CONDSEF, Luis 
Carlos Macêdo e a delegada de 
base Anna Costa, além dos dire-
tores das associações de servido-
res do DNOCS - Asdec e Assecas.

A questão principal de dis-
cussão foi a imposição feita pela 
gestão do DNOCS em relação à 
adesão dos servidores aos planos 
de saúde administrados pela se-

guradora Aliança Administradora 
de Benefício de Saúde. O fato, é 
que tais planos oneram as despe-
sas dos servidores, quando com-
parados com o plano que estes 
pagam atualmente.

A mudança se deu em decor-
rência da Portaria Normativa Nº 5, 
do Ministério do Planejamentos, 
datada de 11 de outubro de 2010, 
que apresenta os formatos da 
aquisição de planos de saúde que 
o órgão deve adotar. Dentre esses 
formatos está o que foi acolhido 
pela gestão atual - a licitação de 
uma seguradora ou plano de saú-
de. No entanto, no entendimento 
do SINTSEF/CE há opções me-
lhores para os servidores, como 
o caso do plano de autogestão. 

Para esclarecer e avaliar com os 
servidores as opções apresenta-
das ocorreu o referido encontro.

A partir do que foi discutido 
no dia 4, uma comissão forma-
da por Luis Carlos Macêdo, Ana 
Braga, Elias de Andrade e os dire-
tores da Asdec e Assecas, elabo-
rou  um documento entregue e 
protocolado, no dia 5, ao diretor 
geral do DNOCS Dr. Elias Fernan-
des. Os pontos do documento 
foram discutidos com Fernan-
des. Dentre eles destacam-se a 
prorrogação, por no mínimo três 
meses do plano de saúde atual, a 
ampliação do prazo de adesão ao 
plano que se coloca pela gestão e 
a verificação de outras possibili-
dades de convênio.

SINTSEF/CE e servidores do DNOCS 
discutem opções para plano de saúde
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A direção colegiada do SINT-
SEF/CE continua visitando a base 
no interior do estado, com a fi-
nalidade principal de aproximar o 
sindicato de sua base. A comitiva 
que chega a cada local leva infor-
mações gerais e também de con-
teúdo jurídico para os filiados de 
cada região.

No último mês de dezembro,  
os representantes da entidade Lu-
ciano Filgueiras (coordenação ge-
ral), Claudionor da Costa (conse-
lho fiscal) Joyce Rangel (assistente 
jurídica) e Ana Costa (delegada de 
base)  fizeram dois roteiros de vi-
sita. O primeiro, no início do mês, 
contemplou os municípios de So-
bral, Ipu, Varjota, Santa Quitéria e 
Forquilha e a localidade de Jaiba-
ras. Em um segundo momento, no 
dia 22 de dezembro, foram visita-
dos os municípios de Camocim e 
Granja.  Os servidores destes locais 
puderam conhecer mais sobre o 
sindicato e esclarecer dúvidas rela-
cionadas com assuntos específicos. 
A maioria dos servidores presentes 
nos encontros de cada visita são 
de origem do Dnocs e Funasa/Mi-
nistério da Saúde. Em Sobral, no 
entanto, como há outros órgãos, 
a comitiva do SINTSEF conversou 
com filiados de quatro entidades : 
Funasa, Ibama, Conab e Ministério 
do Trabalho e Emprego.

As visitas continuam em 2011, 
um novo calendário está sendo 
elaborado para que sejam con-
templadas todas as regiões.

CONFRATERNIzAÇõES

As delegacias sindicais de base 
do SINTSEF/CE promoveram con-
fraternizações de final de ano com 
os filiados de suas regiões. Em al-
guns casos, devido a distância en-
tre municípios, houve mais de uma 
comemoração por área geográfica 
de cada delegacia. A direção do 
sindicato buscou fazer-se presente 
na maioria desses encontros.

No dia 18 de dezembro, a de-
legacia da Região Norte abriu 
a época de festas. Os diretores 
Adriano Duarte 
e Onidracir do 
Rosário foram 
ao evento.

Já no dia 23 
houve festa em 
Russas, Região 
do Vale do Ja-
guaribe, tendo 
comparec ido 
os diretores 
Vera Oliveira e 

Valmir Braga, além Cleiton da Sil-
va, que já reside naquela região.

Em 29 de dezembro, as de-
legacias de Baturité e do Cariri 
também realizaram suas co-
memorações. Na primeira, re-
presentaram o sindicato Vera 
Oliveira, Edmundo Coutinho, 
Claudionor da Costa, Artur Ca-
murça e Hélio Furtado, os dois 
últimos que moram em Baturité. 
Também compareceu o diretor 
da CONDSEF, Luis Carlos Ma-
cêdo. Para prestigiar o evento 

do Cariri, viajaram ao local as di-
retoras Onidracir do Rosário e Ro-
sângela Azevedo.

No dia 30, o coordenador-geral 
do sindicato Luciano Filgueiras, 
o coordenador de comunicação 
Adriano Duarte e o membro do 
Conselho Fiscal Claudionor da 
Costa foram a Itapipoca para con-
fraternização da Delegacia dos Três 
Climas. Em todas as festas houve a 
presença importante de muitos fi-
liados e a participação efetiva dos 
coordenadores das delegacias.

aconteceu

Direção visita base no interior

Comissão do SINTSEF/CE visita base no interior. Nas imagens o coordenador Luciano em visita ao município de Camocim (esquerda) e 
Ana Costa na cidade de Granja (direita)

Festa de final de ano no Crato
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