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O que esperar do Brasil de Dilma?

Jornal

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ

ATENÇÃO:

Participe mais uma vez da 

reunião de Aposentados e 

Pensionistas será no dia 26 

de novembro! Contamos 

com você!

Entrevista com Sérgio 
Ronaldo, diretor da 
CONDSEF (Pág 2)

Formação: Uma 
reflexão sobre o 
trabalho (Pág 6)

Comemorações 
marcam dia do 
servidor (Pág 8)

Terminadas as eleições de 2010 
temos um novo Brasil pela frente.  
Na Câmara dos Deputados houve  
44, 25% de renovação, o que sig-
nifica que dos 513 deputados que 
compõem a Câmara Federal, 226 
são novos. As maiores bancadas 
estão nas mãos do PT e do PMDB, 
que tem 88 e 79 cadeiras respecti-
vamente. No Senado, a renovação 
foi ainda maior: 37 novos senado-
res foram eleitos, representando 
68,52% de renovação, 17 foram re-
eleitos e 27 têm mandato até 2015. 
Foram derrotados grandes nomes 
do coronelismo, aqui no Ceará o 
bom exemplo foi Tasso Jereissati. 
As bancadas femininas, compostas 
por 45 cadeiras na Câmara e 13 no 
Senado, embora pequenas vem 
respaldadas por um grande fato: 
pela primeira vez a presidenta do 
país é uma mulher. Dilma Rousseff 
já fez história, mas o que esperar 
desse novo cenário?

O SINTSEF/CE, assim como os 
demais sindicatos de servidores 
federais, prepara-se para o X con-
gresso da confederação que os 
agrega, a CONDSEF. O encontro 
promete discutir, entre outras coi-
sas, esta nova cara do país. Para 
os servidores federais o debate é 
bem claro: como se comportará o 
Governo Dilma diante das inúme-
ras questões não resolvidas entre 
Lula e nós servidores?

Ainda que tenhamos nos ma-
nifestado temerosos, em editorial 
anterior a este, com a possibilida-
de do retorno de um Brasil tucano, 
podemos enumerar questões que 
mostram que o Governo Lula não 
atingiu as expectativas esperadas 
em relação às causas do serviço 
público. Lula descumpriu acordos, 
menosprezou carreiras, abando-
nou negociações. Porém, ainda 
que não tenha sido ideal, pior se-

ria um governo neoliberal tucano.
Assim, acreditando que a prin-

cipal característica deste novo 
momento é a continuidade, es-
peramos que Dilma mantenha as 
mesas de negociação criadas nos 
últimos oito anos, porém dê mais 
importância a elas. Além disso, 
lembramos à nossa base que mais 
do que nunca é tempo de orga-
nização e união. Para implemen-
tar, desde cedo, uma política de 
respeito com o servidor público 
é preciso que mostremos à nova 
presidente eleita que somos um 
movimento forte e decidido.

Portanto companheiros, fique-
mos de prontidão! Seja qual for 
o governo devemos continuar na 
luta por nossas reivindicações.

A DIREÇÃO COLEGIADA

ExpEctativas para a nova gEstão - EntrE a classE trabalhadora, o prEsidEntE da cEntral Única dos trabalhadorEs 
(cUt) no cEará, JErônimo do nascimEnto, foi só Elogios E boas pErspEctivas sobrE o fUtUro govErno dilma, mas promEtEU 

cobranças por mElhorias no salário mínimo – a cUt dEfEndE o valor dE r$ 560,00 Em 2011 
– E por avanços na rEforma agrária. “podE colocar Em lEtras garrafais: Essa foi Uma qUEstão 
nEgativa nos Últimos anos”. EspErançoso também sE dissE o coordEnador-gEral do sindicato 
dos trabalhadorEs do sErviço pÚblico fEdEral no cEará (sintsEf/cE), lUciano filgUEiras. 
“foi importantE dilma tEr ganho porqUE, assim, achamos qUE as mEsas dE nEgociação com o 
govErno tEndEm a continUar. Estávamos tEmErosos”, rElatoU. À nova prEsidEntE, filgUEiras 
cobroU clarEza sobrE a opinião do ExEcUtivo fEdEral qUanto aos planos dE cargos E carrEiras 
dos sErvidorEs – hoJE, a maior rEivindicação da catEgoria. (trEcho da matéria pUblicada no 
Jornal o povo, no dia 1º dE novEmbro, após a ElEição dE dilma)
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Sérgio Ronaldo fala sobre negociação 
coletiva no serviço público

SINTSEF/CE: A efetivação da negociação coletiva de 
trabalho no serviço público representaria um caminho 
para amenizar os constantes conflitos entre servidores 
e governo. Em que estágio está o processo para imple-
mentação dessa negociação? Quais os avanços e pers-
pectivas que o Servidor Público Federal pode ter sobre o 
tema, a partir da aprovação da convenção 151 da OIT?

SÉRGIO RONALDO: O processo está bastante avan-
çado. Um amplo diálogo ocorreu entre as entidades re-
presentativas do movimento sindical e o governo e todos 
os ajustes já foram realizados nas propostas apresentadas 
para que a negociação possa ser encaminhada ao Congres-
so Nacional. Para tanto, é preciso que haja um ato solene 
de assinatura do termo de compromisso entre governo e 
servidores, ato este previsto para após o pleito eleitoral. A 
partir da assinatura deste termo, três instrumentos preci-
sam ser encaminhados ao Congresso Nacional: um Projeto 
de Lei oficializando a negociação coletiva dos servidores 
públicos, um outro PL sobre a liberação dos dirigentes sin-
dicais e mais um Projeto sobre resoluções de conflitos.

SINTSEF/CE: E estes projetos já estão elaborados e 
acordados? Há alguma ameaça a eles?

SR: Estes projetos foram elaborados a partir da discus-
são entre as entidades representativas e o governo. Ape-
nas o que trata de greve pode ter algum empecilho, afi-
nal já tramita hoje um substitutivo apresentado pelo Dep. 
Nelson Marquezelli (PTB-SP) ao Projeto de Lei 4497/01, 
da Dep. Rita Camata (PMDB-ES), que representaria o caos 
para o servidor público. Este projeto praticamente acaba-
ria com qualquer possibilidade de greve. No entanto, há 
um compromisso do Dep. Geraldo Magela (PT-DF), relator 
do PL na Comissão de Constituição e Justiça de apresentar 
novo substitutivo, sendo este o documento elaborado pe-
las entidades sindicais e acordado pelo governo. Haveria 
ainda outra possibilidade que seria a de aplicar ao setor 
público as mesmas regras aplicadas nas greves no setor 
privado. Assim como no caso do substitutivo que trami-
ta atualmente, isso representaria uma ameaça a qualquer 
possibilidade de greve no setor público, já que até demis-
sões poderiam ser aplicadas aos que se engajassem nos 
movimentos paredistas.

SINTSEF/CE: O Congresso da CONDSEF, que ocorre 
em dezembro, irá discutir este tema em um painel. Qual 
a importância dessa discussão e do próprio Congresso 
para os servidores federais?

SR: O Congresso da CONDSEF é um dos fóruns de dis-
cussão mais importantes do nosso setor. Neste espaço são 
construídas as plataformas que orientam a entidade nos 
próximos três anos, é feito um balanço das ações que pas-

saram e também é eleita a direção da entidade. O X CON-
CONDSEF terá ainda uma característica muito marcante, o 
fato de ocorrer logo após uma eleição, na qual será defi-
nido o novo “patrão” do serviço público federal, isto é, o 
novo presidente ou presidenta da nação brasileira. A ideia 
é que as discussões do X Congresso nos ajudem a cons-
truir o que não foi possível no governo Lula em termos de 
melhoria do serviço público e atendimento à população, 
do resgate da força de trabalho, da proposta de negocia-
ção coletiva. Especificamente sobre esse tema, negocia-
ção coletiva, a intenção é aprofundar e fortificar o debate, 
afinal, será a partir da mobilização e da pressão que os 
servidores públicos farão ao Congresso Nacional que con-
seguiremos aprovar o mais rápido possível a proposta. 

SINTSEF/CE: A data base única e a negociação que o 
governo vem fazendo isoladamente com cada catego-
ria, são temas contemplados na negociação coletiva de 
trabalho no serviço público?

SR: Sim. A data base única está sendo descumprida 
desde 1995, já que existe lei que obriga a união a estabe-
lecê-la. A CONDSEF entrou com Mandato de Injunção no 
Supremo Tribunal Federal para garantir a mesma e acre-
ditamos que seremos vitoriosos na questão. Além disso, a 
data-base está sim contemplada no projeto de negociação 
coletiva de trabalho. Da mesma forma, a estratégia usada 
pelo governo de negociar separadamente com cada cate-
goria deve acabar a partir da implementação da negocia-
ção coletiva. Essa estratégia privilegia os setores que tem 
maior poder de pressão, como fiscalização e tributação, 
setores estes que atingem mais diretamente o governo em 
caso de paralisação. A negociação em separado esfacela a 
luta. A proposta da negociação coletiva, como o próprio 
nome diz, é que os servidores sejam vistos em conjunto, 
como um todo. O que queremos é consolidar essa ideia.

SINTSEF/CE: Quais os principais benefícios da nego-
ciação coletiva de trabalho no serviço público?

SR: Sem dúvida, o principal benefício é o estabelecimen-
to de regras, para ambos os lados. A partir do momento que 
as regras forem lei o servidor deixa de estar ao bel prazer 
do governo quando o assunto é negociar. Hoje o governo 
negocia quando está de bom humor. Independente de go-
verno as regras estarão postas e terão que ser cumpridas. O 
descumprimento das mesmas significará penalidades para 
qualquer que seja dos lados. Haverá princípios a serem se-
guidos e começo, meio e fim para os processos de negocia-
ção. Estimamos que 80% das greves serão evitadas, tendo 
em vista que hoje muitas vezes um setor faz greve unica-
mente para forçar a abertura de um canal de negociação. A 
aprovação da negociação coletiva de trabalho traria benefí-
cios para todos os lados: servidores, governo e população.        

entrevista

No dia 29 de outubro, como parte das comemorações do Dia do Servidor Público, o SINTSEF/CE recebeu o diretor 
da executiva da CONDSEF, secretário de Imprensa e Comunicação, Sérgio Ronaldo da Silva, para palestra sobre “Nego-
ciação coletiva de trabalho  no serviço público federal”. Sérgio Ronaldo, que é servidor da FUNASA, exerce pela segunda 
vez mandato na direção executiva da CONDSEF. Natural de Pernambuco, Sérgio está desde 93 no movimento sindical, 
tendo suas raízes no SINDSEP-PE. Antes da palestra, o diretor da CONDSEF conversou com a assessoria de comunicação 
do SINTSEF/CE sobre a negociação coletiva.
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específicas

Os diretores de comunicação  e 
formação política do SINTSEF/CE, 
Adriano Duarte e Ana Braga, res-
pectivamente, participam entre os 
dia 24 e 28 de novembro do 16º 
Curso Anual do Núcleo Piratininga 
de Comunicação - NPC, no Rio de 
Janeiro. A assessora de comunica-
ção da entidade os acompanha.

O curso é promovido por um 
dos principais grupos que tratam 

a questão da comunicação sindi-
cal no Brasil. O tema central do 
encontro é “o poder da mída no 
século 21”. Estão programadas 
mesas sobre temas que interferem 
diretamente na vida da população 
e causam certo alvoroço na mídia, 
como eleições, e eventos espor-
tivos no Brasil (copa, olimpíadas), 
além de outros mais específicos 
como comunicação popular e co-

municação sindical.
O encontro promete discussões 

enriquecedoras e traz grandes no-
mes para as palestras, como Alta-
miro Borges, Vito Giannotti, José 
Arbex, dentre muitos outros.

Os representantes do SINTSEF/
CE no encontro prometem multi-
plicar os conhecimentos lá adqui-
ridos em momentos específicos na 
entidade.

SINTSEF/CE participa de seminário de 
comunicação sindical

Ao assumir a Direção Colegiada 
do SINTSEF/CE, em março deste 
ano, a atual gestão da entidade 
preocupou-se em fazer um diag-
nóstico sobre a situação geral do 
sindicato. Na avaliação feita, um 
dos problemas verificados foi em 
relação ao uso errado dado aos 
bens móveis e imóveis do SINTSEF/
CE. Em especial verificou-se gastos 
desnecessários, ocupações indevi-
das, desvirtuamento de papéis.

A direção, no entanto, quer es-
clarecer alguns acontecimentos 
recentes: verificou-se que já há al-
gum tempo, as delegacias estavam 
sendo ocupadas por pessoas que 
faziam delas moradia. A questão 
foi levada ao Conselho de Dele-
gados Sindicais de Base, instância 
deliberativa superior à própria di-
reção. Decidiu-se em reunião deste 

conselho, dia 23 de outubro, que as 
pessoas que moravam nas delega-
cias ou faziam pernoites contínuos, 
desocupassem as mesmas.

A delegacia de Sobral, porém, 
está descumprindo a decisão do 
CDSB mantendo um filiado como 
“hóspede” de suas instalações. 
Ora, compreendam: se cada filia-
do tivesse o direito de habitar uma 
de nossas delegacias ou mesmo a 
sede do sindicato, como seria pos-
sível continuar com o trabalho sin-
dical? O certo é que: se uma ação 
não pode ser aplicada a todos tam-
bém não pode ser a aplicada a uns 
especificamente.

Em Russas, a delegacia passou 
pelo mesmo problema, mas, após 
deliberado que o morador desocu-
passe as instalações, o fato foi aca-
tado e o problema resolvido.

A coordenação da delegacia de 
Sobral porém, se recusa a cumprir 
uma determinação do Conselho de 
Delegados, descumprindo o esta-
tuto e jogando fora os preceitos 
pelos quais se rege o SINTSEF/CE.

A direção deixa bem claro que 
não há nenhum problema pessoal 
com o filiado envolvido na questão, 
porém, não pode dar tratamento 
diferenciado a este, em virtude dos 
fins que o fazem permanecer na ci-
dade de Sobral, no caso, um curso 
de graduação.

Assim como na justiça todos são 
iguais perante a lei, para o SINT-
SEF/CE todo filiado, independente 
de grau de instrução, cargo, órgão, 
região, ou qualquer outro motivo, 
são iguais e detentores dos mes-
mos direitos.

Direção colegiada esclarece sobre 
deliberações recentes

A coordenação de formação 
política do SINTSEF/CE está em 
processo de implementação de 
cursos que discutam com os ser-
vidores as concepções e práticas 
do movimento sindical. O obje-
tivo é a formação de uma cons-
ciência crítica, reflexiva e propo-
sitiva que possibilite uma prática 
autônoma, combativa, classista e 
de luta.

Os cursos serão divididos em 
três módulos que ocorrerão em 
três sábados. A intenção da coor-
denação é que todas as regiões 
sejam contempladas com o even-
to. O objetivo principal do curso 
é estabelecer um diálogo sobre 
a importância da luta política dos 
servidores públicos na construção 
de uma sociedade democrática.

Já no dia 4 de dezembro come-

çará o primeiro módulo do curso 
de formação política em Baturité. 
O módulo será conduzido pela 
coordenadora de Formação Políti-
ca do SINTSEF/CE, Ana Braga. Na 
programação estão incluídas exi-
bições de filmes seguidas de dis-
cussão, exposição dialogada sobre 
temas como trabalho e divisão so-
cial, política, sindicalismo, dentre 
outros.

Formação política implementa cursos
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Ao participar com uma comitiva 
da reunião na sede do SINTSEF em 
Crateús, no dia 24/09/2010, para 
termos alguns informes trabalhis-
tas e escolha, por meio de vota-
ção, de quatro delegados para ir 
a Brasília em dezembro, uma coisa 
inesperada chamou muito a mi-
nha atenção e da maioria dos pre-
sentes. O fato foi à forma como 
a eleição foi conduzida e a mesa 
diretora escolhida para tal evento. 
A eleição pareceu mais com um 
jogo de cartas marcadas do que 
o propósito de enfrentamento de 
governos perversos. No frigir dos 
ovos deram a entender que o pla-
car final do jogo já era o esperado, 
como os acordos que vemos na 
política partidária de nosso país.

Sabemos que devemos ser uma 
categoria unida que batalha pela 
coletividade e não por interesses 
escusos e particulares. Não deve-
mos denegrir e desrespeitar a in-
teligência dos demais companhei-
ros, achando que os mesmos não 
têm um senso de percepção do 
que seja certo ou errado. A mesa 
foi omissa ou não sabiam o que 
sejam direitos iguais, menos que 
o propósito fosse o esperado por 
eles interessados.

Se o objetivo era escolher pes-
soas por cidades ou região, com 
voto de reciprocidade, nós con-
cordaríamos, se fosse feito com 

equidade, mas não podemos con-
cordar com voto de boca de urna 
com o nome dos pretensos e com 
o sumiço logo da folha de frequ-
ência.  Isso deu conotação de que 
os números de votos não condi-
ziam com o número de votantes. 
Quando a representação da dire-
toria chegou e exigiram a frequ-
ência, não deram conta. Logo en-
tendemos que a frequência estava 
de posse dos senhores e donos da 
razão que não puderam atrasar a 
reunião, mesmo cientes do atraso 
da direção, que vinha de Fortaleza, 
em virtude de defeitos que o carro 
apresentou na estrada.

Nós como um todo nunca de-
vemos achar que o SINTSEF seja 
objeto de manobra ou proprieda-
de exclusiva, isto é, para fazermos 
dele o que desejamos. Talvez seja 
esse um dos motivos pelos quais 
nossa entidade como um todo te-
nha sofrido tanto nesses últimos 
dias.

Almejamos mudanças e co-
bramos serviços do SINTSEF, mas, 
como estamos agindo para que 
nossos propósitos sejam alcança-
dos a exemplo de outros sindica-
tos que estão espalhados por este 
Brasil a fora? A luta sindical nossa 
não deve ser por cargos dentro do 
SINTSEF, mas pelos direitos nossos 
surrupiados pelos governos neoli-
berais.

Será que agindo de forma erra-
da e compactuando com a mesma 
política partidária do nosso país, 
como é costume de muitos, nós 
não vamos sucumbir? Isso não é 
o que esperamos companheiros, 
vamos à luta e os companheiros 
unidos, jamais seremos vencidos. 
Sejamos sóbrios e honestos com 
todos, e também uns com os ou-
tros, dando a vez a todos, pois to-
dos são capazes de representar a 
categoria.

Chega de jogo de interesses, 
brigas e egoísmo. Talvez se formos 
unidos, poderemos aprender com 
a singeleza e humildade das crian-
ças, elas brigam umas com as ou-
tras, mas geralmente não perdem 
a capacidade de se perdoarem. 
Não manipule, preguemos o bem, 
não engane, ensine e veremos em 
breve o fruto de nosso trabalho. A 
classe proletária não se identifica 
com o jogo das barganhas, como 
tem sido o costume de alguns es-
pertos que tem se dado bem den-
tro dos sindicatos.

Militemos de forma que faça-
mos outros vencerem, por que se 
militarmos diferente nós estare-
mos fadados ao fracasso, abraços.

Carlos Alberto Gonçalves Nóbrega
Ex-Delegado e Sindicalista

FUNASA, Tauá

Moção de protesto
opinião
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Pernoites devem ser 
comunicados com antecedencia

Para efeito de organização, tanto a sede do 
SINTSEF/CE, quanto as delegacias do interior, 
solicitam aos seus filiados que, ao precisarem 
pernoitar na entidade comuniquem às secreta-
rias responsáveis com uma antecedência de 48 
horas. O comunicado deve ser feito por escrito 
e enviado por e-mail e/ou fax. A medida é para 
que não haja contratempos para os filiados e 
seja possível a organização interna do local 
onde ocorrerá o pernoite. 

aviso
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Encontros de delegados de base discutem 
temas referentes ao Congresso da CONDSEF

Os últimos dois encontros do 
Conselho de Delegados Sindicais 
de Base do SINTSEF/CE preocur-
param-se em discutir questões 
concernentes ao X Congresso da 
CONDSEF, que ocorre no início de 
dezembro, em Brasília.

No encontro de outubro, a 
direção colegiada do sindicato fez 
uma explanação sobre a COND-
SEF contemplando suas origens, 
seus princípios, suas atribuições, 
instâncias deliberativas e espe-
cificamente o seu congresso. A 
reunião, que ocorreu na sede do 
SINTSEF/CE em x de outubro, 
reuniu x delegados.

Na última reunião do conselho, 
acontecida em 20 de novembro, 
no Centro espiritual Uirapuru, os 
delegados de base propuseram 
temáticas a serem levadas ao 
Congresso da CONDSEF, pelos 
que irão representando a base de 
servidores públicos federais do 
Ceará. O coordenador geral do 
sindicato, Luciano Filgueiras, fez 
um apelo aos que participarão do 
evento: “os que foram eleitos de-
legados, devem honrar suas bases 
participando efetivamente do 
Congresso para que ao retorna-
rem ao Ceará possam dar retorno 
aos colegas sobre as discussões 
ocorridas ali”, afirmou.

As propostas colocadas pelos 

delegados não foram discutidas, 
nem tampouco apresentadas 
como consessuais, tendo em vista 
a impossibilidade de isso ser feito 
em uma única reunião, no entan-
to, todas as questões serão apre-
sentadas no Congresso da CON-
DSEF sendo explicado, na ocasião, 
que se tratam de temáticas 
pontuais sugeridas pela base que, 
não necessariamente, expressam 
o pensamento da maioria.

O encontro de novembro 

contou com a participação de 
x delegados de base. Além das 
sugestões apresentadas acima, o 
encontro teve pauta de informes 
da direção, das delegacias, da 
CUT e da CONDSEF.

Na reunião, foi aprovada uma 
punição com advertência, a uma 
filiada e delegada de base da 
região de Quixadá, que desviou 
valor financeiro da entidade no 
início deste ano. Foram colocadas 
a votação as punições de adver-
tência, suspensão e expulsão da 
filiada em questão, tendo sido 
aprovada a primeira delas.

Entre os encaminhamentos 
aprovados destaca-se a autori-
zação para a direção colegiada 
tomar as medidas cabíveis em 
relação ao caso da ocupação da 
DESNORT, em Sobral (Detalhes 
em matéria na pág 3).

A mesa de trabalho do encon-
tro foi coordenada por Ernaldo de 
Carvalho, do Centro Sul, secreta-
riada por Ataílde Figueiredo, do 
Cariri e teve relatoria, em momen-
tos distintos, de Flávia Sabóia e 
Hélio Alves, ambos de Fortaleza.

propostas aprEsEntadas pElos dElEgados dE BasE para ao x concondsEF
1) qUE a condsEf sE dEdiqUE a bUscar a rEtomada dE atividadEs da coor-
dEnação nacional dE EntidadEs dos sErvidorEs fEdErais cnEsf,  organismo 
qUE abrangE a própria condsEf E EntidadEs como fasUbra, andEs, fE-
nasps, fEnaJUbra, dEntrE oUtras, com o obJEtivo dE qUE haJa Uma rEto-
mada da lUta gEral;
2) qUE sEJa inclUído na paUta da condsEf para os próximos anos, a rEtoma-
da da discUssão sobr Eo plano dE carrEira Única;
3) qUE a confEdEração EmcampE Uma campanha dE mídia nacional pEla valori-
zação do sErvidor E do sErviço pÚblico;
4) discUssão, no congrEsso, dE Uma Estratégia dE nEgociação qUE garanta 
rEsUltados concrEtos, isto é, ExiJa das mEsas dE nEgociação Uma dinâmica como 
comEço, mEio E fim;
5) qUE a ElEição para dirEção da condsEf sEJa rEalizada dirEtamEntE na 
basE;
6) qUE o congrEso discUta a qUEstão das carrEiras transvErsais  Em rElação 
ao sErviço pÚblico E tomE Uma posição Em rElação Às mEsmas.
7) discUssão sobrE aprEndizEs no sErviço pÚblico Enfatizando o fato dEstEs 
EstarEm ocUpando vagas dE possívEis concUrsados

8) qUE o congrEsso discUta a Exigência dE Uma posição da prEsidEntE dilma 
sobrE os proJEtos dE sEU govErno para os sErvidorEs fEdErais.

soBrE a condsEF - a confEdEração dos trabalhadorEs no sErviço 
pÚblico fEdEral - condsEf, foi criada Em 1990 E é a EntidadE qUE rEÚnE os 
sindicatos gErais dE sErvidorEs pÚblicos fEdErais, dEntrE oUtros.
a condsEf é composta pElos sEgUintEs órgãos: congrEsso nacional, plEná-
ria nacional, consElho dElibErativo dE EntidadEs, dirEtoria nacional, ExEcUtiva 
da dirEtoria nacional E dEpartamEnto sEtoriais. o congrEsso é sEU fórUm má-
ximo dE dElibEração E ocorrE, ordinariamEntE, a cada três anos. no congrEs-
so são discUtidas as dirEtrizEs qUE a EntidadE dEvE sEgUir nos próximos três 
anos E é ElEita a nova dirEção nacional, os coordEnadorEs dE dEpartamEntos 
E o consElho fiscal. EstE ano, o Encontro acontEcE EntrE os dias 8 E 12 dE 
dEzEmbro E tEm como tEma: “grEvE E nEgociação colEtiva. EU trabalho. EU 
tEnho dirEito.”
o sintsEf/cE participará do x concondsEf com 91 dElEgados ElEitos, 
1 dElEgado indicado pEla dirEção E 1 obsErvador.



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

formação

Fora convidado a debater a 
questão do trabalho em Marx em 
um dos encontros dos Seminários 
do Grupo de Estudo do SINTSEF-CE, 
oportunidade na qual pude viven-
ciar um verdadeiro momento de 
ócio criativo. Minha proposta era a 
de debater sobre as duas perspec-
tivas nas quais o trabalho poderia 
ser compreendido, pois se consta-
ta que o trabalho apresenta duas 
perspectivas distintas. A primeira 
referente a um caráter negativo; e a 
segunda a uma dimensão positiva. 
Em alguns momentos representa 
castigo divino, punição, fardo, incô-
modo, carga, algo esgotante para 
quem o realiza. Em outros, espaço 
de criação, realização, crescimento 
pessoal, possibilidade de o homem 
construir a si mesmo e marcar sua 
existência no mundo. Ao longo dos 
tempos, identificamos estas duas vi-
sões contraditórias do trabalho, que 
convivem nos mesmos espaços, e 
por vezes, leva um mesmo indivíduo 
a revelar sentimentos ambíguos em 
relação a sua vida profissional.

É interessante saber que a pa-
lavra trabalho vem do latim tripa-
lium, termo utilizado para designar 
instrumento de tortura, ou mais 
precisamente, instrumento feito de 
três paus aguçados, algumas vezes 
ainda munidos de pontas de ferro, 
nas quais agricultores bateriam o 
trigo, as espigas de milho, o linho, 
para rasgá-los e esfiapá-los. Não 
por acaso o significado de trabalho 
fora associado a fardo e sacrifício. É 
sempre bom lembrar o relato bíblico 
em que, ao ser condenado, Adão 
teve por expiação trabalhar para 
ganhar o pão com o suor do seu 
próprio rosto. Aqui temos as bases 
da vertente negativa do trabalho.

Já a concepção de trabalho como 
fonte de identidade e auto-reali-
zação humana, fora constituída a 
partir do Renascimento. O trabalho 
adquire então um significado positi-
vo, que faz parte da essência do ho-
mem e lhe aparece como caminho 
à felicidade. A partir dessa época, 
uma outra visão passou a vigorar, 
concebendo o trabalho não mais 
como uma ocupação servil. Longe 
de escravizar o homem, entende-se 
que propicia o seu desenvolvimento, 

preenche a sua vida, transforma-se 
em condição necessária para a sua 
liberdade.

Porém, com a Revolução Indus-
trial tal emoção fora retirada do 
local de trabalho. A racionalização é 
a palavra mais repetida no mundo 
dos negócios. A programação e o 
controle são determinantes, tudo 
é calculado, preciso. O cronômetro 
entra na fábrica, apodera-se dela, re-
gula-a, domina-a, ultrapassa os seus 
muros e vai ditar formas de convi-
vência para uma nova sociedade. 
É aqui que entra a figura eminente 
do filósofo alemão Karl Marx, que 
se propõe a bater uma “radiografia” 
do sistema daí decorrente: o Capita-
lismo. Tal análise fora realizada em 
“O Capital”, a suprema conquista de 
Marx, o centro da obra de sua vida. 
Seu objeto era, como Marx colocou 
no Prefácio ao Volume I, “revelar 
a lei econômica do movimento da 
sociedade moderna”. Dessa análise 
do sistema capitalista temos uma 
nova compreensão do trabalho. 
Marx reconhece que a base de cada 
sociedade humana é o processo de 
trabalho, seres humanos cooperan-
do entre si para fazer uso das forças 
da natureza e, portanto, para satis-
fazer suas necessidades. O produto 
do trabalho deve, antes de tudo, 
responder a algumas necessidades 
humanas. Deve, em outras palavras, 
ser útil. Marx chama-o valor de uso. 
Seu valor se assenta primeiro e prin-
cipalmente em ser útil para alguém. 

Sob o capitalismo, todavia, os 
produtos do trabalho tomam a 
forma de mercadorias. E uma mer-
cadoria não tem simplesmente um 
valor de uso. Mercadorias são feitas, 
não para serem consumidas dire-
tamente, mas para serem vendidas 
no mercado. São produzidas para 
serem trocadas. Desse modo cada 
mercadoria tem um valor de tro-
ca. Assim, por exemplo, o valor de 
troca de uma bolsa poderá ser uma 
centena de sacas de feijão. Assim, 
Marx notou que todas as mercado-
rias tem um valor, do qual o valor de 
troca é simplesmente o seu reflexo. 
Esse valor representa o custo de 
produção de uma mercadoria à so-
ciedade. Pelo fato de que a força de 
trabalho é a força motriz da produ-

ção, esse custo só pode ser medido 
pela quantidade de trabalho que foi 
devotada à mercadoria.

Segundo Marx, o trabalho deve 
ser uma atividade social e coopera-
tiva. O trabalho de cada indivíduo 
ou grupo de indivíduos é trabalho 
social no sentido de que ele contri-
bui para as necessidades da socie-
dade. É aqui que nota-se a diferença 
fundamental entre o capitalismo 
e outros modos de produção. O 
capitalismo não possui mecanismos 
através dos quais a sociedade pode 
decidir coletivamente a aplicação 
social de seu trabalho. Para falar a 
verdade, o capitalismo acaba por 
apropriar-se do trabalho visando 
apenas os lucros que daí pode reti-
rar. E esse é o problema. Em nosso 
debate, entramos nessa questão e 
analisamos que tal processo não é 
“natural”, mas pela inculcação de 
uma “falsa ideologia”, ou seja, de um 
mascaramento da realidade, acaba 
por passar por algo comum, natural, 
que sempre existiu e existirá. Mas as 
classes que dominam não o fazem 
desde sempre. Houve um processo 
histórico, de perdas e ganhos, no 
qual as sociedades humanas foram 
sendo moldadas, e é a isso que 
Marx chama a atenção. A nossa 
organização econômico-político-
social não é algo natural, mas algo 
formado historicamente, logo que 
pode mudar. Por isso, devemos 
compreender e tentar efetivar o tra-
balho como algo integrado à vida, 
dotar-lhe de um sentido, que não 
pode se restringir a ser um meio de 
sobrevivência (perspectiva negativa). 
O indivíduo precisa vislumbrar a 
possibilidade de realização dos seus 
planos e projetos (perspectiva posi-
tiva), desvinculados do mero acesso 
a bens materiais e suas simbologias. 
Uma atividade profissional que 
incorpora um significado intrínseco, 
que tem valor por si mesma, ajudará 
na construção de uma nova sociabi-
lidade, marcada por valores éticos. 

Profº. Marcos Fábio A. Nicolau
Doutorando em Educação pela 

FACED/UFC
Mestre em Filosofia pelo ICA/UFC
E-mail: marcosmcj@yahoo.com.br

Uma reflexão sobre o trabalho
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jurídico

SINTSEF/CE esclarece ação de ex-assessoras

para ler e para ver

O SINTSEF/CE participa aos 
seus filiados que está tramitan-
do na 9ª Vara do Trabalho de 
Fortaleza, o processo de núme-
ro 0001123-40.2010.5.07.0009, 
movido pelas advogadas Liduína 
Carneiro e Vera Menezes contra 
a entidade. Na referida ação, as 
advogadas pedem à justiça o 
reconhecimento do vínculo em-
pregatício das mesmas com esta 
entidade, além de uma indeni-
zação especifica do contrato de 
prestação de serviços com elas 

celebrado, portanto, formulam 
pedidos incompatíveis entre si. 

O processo foi ajuizado em 
26 de julho de 2010, passou por 
duas audiências e aguarda sen-
tença marcada para ser proferida 
no próximo dia 30 de novembro 
de 2010.

No entanto, é preciso esclare-
cer à categoria que em sua defesa 
o SINTSEF/CE alega que as advo-
gadas não tiveram seus contratos 
rescindidos e sim, não-renovados 
na época de seus términos, não 

cabendo multa nem indenização. 
Além disso, embora tenham tra-
balhado no sindicato durante 18 
anos, as advogadas atuavam em 
regime de prestação de serviços, 
com contratos específicos, redigi-
dos e assinados por elas mesmas. 
Como advogadas, as profissionais 
compreendem perfeitamente as 
características de um contrato de 
prestação de serviço, sendo claro 
que sempre souberam de seus 
direitos e deveres quando assina-
ram os documentos. 

entretenimento

Ainda muito jovem, o telegrafista, violinista e poeta Gabriel Elígio Garciá se apaixonou por Luiza 
Márquez, mas o romance enfrentou a oposição do pai da moça, coronel Nicolas, que tentou impedir o 
casamento enviando a filha ao interior numa viagem de um ano. Para manter seu amor, Gabriel montou, 
com a ajuda de amigos telegrafistas, uma rede de comunicação que alcançava Luiza onde ela estivesse. 
Essa é a história real dos pais de Gabriel García Márquez e foi ponto de partida de ‘O amor nos tempos 
do cólera’, que acompanha a paixão do telegrafista, violinista e poeta Florentino Ariza por Fermina Daza. 

O livro foi adaptado para o cinema. O filme, de mesmo título, vale a pena ser visto, mas primeiro leia a 
obra, fica muito mais interessante assim.

Um amor para a vida inteira
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Para comemorar o dia do servi-
dor público este ano, o SINTSEF/CE 
organizou uma programação infor-
mativa, política, cultural e festiva.

No próprio dia 28, foi publicada 
um nota comemorativa no jornal 
Diário do Nordeste e realizado um 
ato público, em parceria com o 
SINPRECE. O ato ocorreu na Praça 
Murilo Borges e além de registrar 
a data, lembrou que ainda há um 
longo caminho a percorrer para 
que o Brasil tenha um serviço pú-
blico digno e de qualidade.

Os sindicatos referiram-se 
a questões negociadas e não 
levadas a diante pelo governo, a 
acordos não cumpridos, a falta de 
valorização e reconhecimento do 
governo em relação ao servidor 
público, etc.

Na ocasião, foram distribuídas 
rosas e cópias da nota comemora-
tiva que as duas entidades publica-
ram no jornal Diário do Nordeste, 
em referência à data. Os diretores 
do SINTSEF/CE Luciano Filgueiras, 
Valmir Braga e Enoque de Lima e 
o diretor da CONDSEF Luis Carlos 
Macêdo estiveram presentes, bem 
como representantes da direção 
do SINPRECE.

No dia 29, sexta-feira, aconte-
ceu na sede do SINTSEF/CE uma 

aconteceu

Ato, nota e festa marcam a comemoração 
do dia do servidor público

palestra com o tema “Negociação 
Coletiva de Trabalho para os ser-
vidores públicos”. A apresentação 
foi do diretor de comunicação da 
CONDSEF Sérgio Ronaldo (veja 
entrevista na pág 2).

Após a palestra uma animada 
festa trouxe os maiores sucessos 
das décadas de 60, 70, 80 e 90. O 
pátio do sindicato transformou-se  

em uma verdadeira discoteca com 
DJ, luzes coloridas e muita alegria.  
Foram sorteados brindes entre os 
filiados presentes e uma televisão 
de LCD entre todos os filiados, tanto 
da capital quanto do interior.

Homenagem - Uma sessão 
solene ocorrida na Assembleia 
Legislativa do Ceará, no dia 27 de 
outubro, homenageou 12 servidores 
públicos. A sessão foi requerida pe-
los deputados Nelson Martins, Artur 
Bruno e Rachel Marques, todos do 
PT. Dentre os nomes destacamos a 
coordenadora de formação política 
do SINTSEF/CE, Ana Maria de Fáti-
ma Afonso Braga, economista do 
DNOCS. O delegado de base Rober-
to Luque foi também agraciado.

Limoeiro do Norte - A 10ª 
Coordenadoria Regional de Saúde - 
CRES, em Limoeiro do Norte, reali-
zou evento cultural esportivo para 
comemorar o dia do servidor. Na 
ocasião, os diretores Carlos Alber-
to e José Cleiton representaram o 
sindicato. 

Luciano Filgueiras, coordenador do SINTSEF/CE, relembra as reivindicações dos servidores

Sérgio Ronaldo (acima) fala sobre negociação coletiva aos filiados do SINTSEF/CE (abaixo) 


