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O Ministério do Trabalho agoniza: 120 dias de greve

No último dia 6 de agosto, os 
servidores do Minis-

tério do Tra-
balho com-

pletaram 
q u a t r o 
m e s e s 
de pa-

ralisação. Para marcar os 120 dias 
de greve os servidores realizaram 
uma vigília na Esplanada dos Mi-
nistérios, em Brasília, no dia 5 de 
agosto, além de um ato em fren-
te ao Ministério do Planejamento 
com entrega de  ores no local.

No Ceará, os servidores do MTE 

 zeram uma “doce manifestação”:  
na manhã do dia 6, foram distribu-
ídos, para a população, chocolates 
com frases sobre a greve.

Os dezenove estados paralisa-
dos e o Distrito Federal lançaram 
uma campanha de mídia uni cada, 
intitulada: O MTE agoniza. (Pág3)

ATENÇÃO:

    Participe!

No dia 27 de agosto 

acontecerá um encontro 

diferente para os aposentados 

e pensionistas da RMF. 

Con ra os detalhes na pág 7

Assédio Moral é tema 
de debate (Pág 5)

Sindicato realiza noite 
cultural (Pág 7)

Delegados reúnem-se 
em Limoeiro (Pág 8)

ed
ito

ria
l De olho nas eleições

No próximo dia 19 de agosto, vão ao ar, na 
televisão e no rádio, as propagandas eleitorais 
gratuitas. Os políticos, principalmente os 

que concorrem a cargos majoritários (presidente e 
governador), apostam nesse momento como sendo 
determinante para conquistar o eleitorado. Com 
campanhas bilionárias, os programas, especialmente 
na TV, são realmente capazes de confundir até 
os mais politizados. Por isso, é hora de  car de 
olho. Procure conhecer de fato o seu candidato. 
Investigue sua história, busque saber mais do seu 

trabalho, da sua trajetória política e humana. A 
campanha política, de uma maneira geral, é sedutora 
e envolvente. Mas você é capaz de ir além dos 
belos discursos. A responsabilidade de eleger bons 
gestores e parlamentares é de todos nós.

Em agosto e setembro, na programação do 
encontro do conselho de delegados, estão previstas 
palestras sobre o tema. A ideia do sindicato é 
levar mais informação e esclarecimento através da 
discussão. Essa é a maneira de fazermos a nossa 
parte.

A DIREÇÃO COLEGIADA

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ
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Desfecho da cobrança dos  5 %
Todos nós, trabalhadores do 

Serviço Público Federal, estamos 
sentindo o  resultado da política 
econômica implementada pelo 
governo Lula  no tocante a uma 
série de acordos  que não foram 
cumpridos com nossa categoria. 
Assiste-se as formas de intransi-
gência nas  reuniões dos represen-
tantes do governo com servidores. 

Em relação à cobrança dos 5% 
aos  liados quando o SINTSEF/CE 
ganha uma ação judicial, é neces-
sário avançar numa concepção e 
pratica sindical que  não venha 
cada vez mais penalizar o conjunto 
dos trabalhadores. 

Na Assembleia Estatutária que 
ocorreu no dia 13 de março de 
2010, um dos pontos polêmicos 
discutidos, foi a manutenção ou 
não do pagamento de 5% sobre 
os valores recebidos nas causas 
judiciais ganhas pelo SINTSEF/CE. 
Foram apresentadas duas pro-
postas sobre a referida cobrança. 
Uma  proposta de manutenção do 
pagamento dos 5% que  foi defen-
dida por integrantes da ex-chapa 
1 e outra proposta de extinção 
do pagamento dos 5% que foi 
defendida  por membros da nova 
diretoria. Inclusive, foi uma das 
propostas de campanha da nova 
direção. A plenária aprovou a pro-
posta de manutenção do paga-
mento do percentual de 5% sobre 
os valores recebidos das causas 
judiciais ganhas pelo SINTSEF/CE. 

Houve o seguinte desdobra-
mento: Que os valores arrecada-
dos com o percentual de cinco por 
cento nas causas judiciais ganhas 
pelo SINTSEF/CE sejam repassados 

metade para as Delegacias Sindi-
cais de Base, proporcionalmente 
ao número de  liados de cada 
Região. E os  liados que não pa-
garem o percentual de 5% SERÃO 
CONSIDERADOS INADIMPLENTES 
E SEUS DIREITOS DE FILIADOS 
SERÃO SUSPENSOS ATÉ A QUITA-
ÇÃO DO DÉBITO. Lembrando que, 
com a aprovação desta proposta 
de suspensão dos direitos dos 
 liados inadimplentes com o SINT-
SEF/CE, o  liado perde o direito de 
votar e ser votado para qualquer 
cargo do Sindicato até a quitação 
do débito. 

Faço a seguinte indagação: Será 
que  a lógica do sistema que já  
nos obriga a pagar tantas  taxas e 
outros impostos não é su cente? E 
que tipo de democracia queremos 
para os trabalhadores? 

Defendi juntamente com outros 
companheiros(as) na Reforma 
Estatutária em 2006, o pagamento 
de 3% (três por cento) dos  liados 
sobre as causas judiciais ganhas 
pelo SINTSEF/CE. A Proposta foi 
aprovada. Mas, um diretor da 
gestão da época, não aceitando 
a vontade da maioria do plenário 
apresentou um recurso de votação 
para ser rediscutido novamente o 
assunto. Houve então novamente 
duas defesas. Uma a favor do pa-
gamento de 5% e outra em defesa 
do pagamento de 3%. A manobra 
venceu! Foi aprovada a proposta 
de manutenção dos pagamentos 
dos 5%.

Não se faz a luta dos 
trabalhadores(as) com manobras 
casuísticas nos fóruns da categoria 
nem com  outras praticas capitalis-

tas que venham contrariar os prin-
cípios da democracia operaria nem 
com  a desquali cação de debates. 
Os trabalhadores vem enfrentando 
uma recessão e um achatamen-
to em seus salários. Além disso, 
contribuem mensalmente para o 
sindicato com o percentual de 1% 
(um por cento do seu  salário bru-
to, enquanto outros sindicatos  co-
bram até menos e sobre o liquido) 
e, quando ganharem uma ação na 
justiça ainda  terem que contribuir 
com 5%, fora outros descontos 
que são retirados. A arrecadação 
hoje do   SINTSEF/CE sendo bem 
planejada e bem administrada é 
su ciente para encaminhar as lutas 
da categoria. 

A luta da classe trabalhadora 
é feita com a consciência política 
e ideológica de cada servidor e 
com mobilização permanente da 
categoria. Não se pode colocar 
o dinheiro e outros patrimônios 
como prioridades da luta emanci-
patória dos trabalhadores. 

Portanto, é papel do dirigente 
sindical, construir uma consciência 
anticapitalista para fazer a rup-
tura com o sistema. A qualidade 
da luta dos trabalhadores não se 
mede pela quantidade de dinheiro 
arrecadado pelo sindicato, mas 
pelo alto nível de consciência po-
lítica desenvolvida pela entidade 
sindical através de investimentos 
na sua Formação Política.

Abaixo o capitalismo!
Viva o socialismo!                                                 

Ru no Antônio Linhares
Coordenador de Formação Política 
Sindical  - SINTSEF/CE

O Jornal do SINTSEF/CE é uma publicação mensal de responsabilidade da Di-
reção Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal 
no Estado do Ceará. As matérias assinadas não re etem, necessariamente, a 
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jeto Grá co: Orlane Rocha. Tiragem: 10 mil exemplares. Impressão e edito-
ração: Expressão Grá ca (3464.2222). DIREÇÃO COLEGIADA: COORDENAÇÃO 
GERAL: Carlos Alberto Nascimento Nogueira, Luciano de Andrade Filgueiras 
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Gonçalves Vieira, José Amorim Neto; COORDENAÇÃO DE FINANÇAS: Antonio 
Alfredo Moreira da Silva, José Valmir Braga; COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO 
POLÍTICA E SINDICAL: Ana Maria de Fátima Afonso Braga, Onidracir Ribamar 
Soares do Rosário, Ru no Antonio Linhares; COORDENAÇÃO JURÍDICA: Ed-
mundo Coutinho de Andrade, José Maria Pereira, Rutenes Lopes Fernandes; 
COORDENAÇÃO SÓCIO-CULTURAL: Francisco Hélio Sampaio Furtado, Lucival-
do Farias Maciel, Maria José Colaço Rocha; COORDENAÇÃO DE APOSENTADOS 
E PENSIONISTAS: Enoque Assis de Lima, Francisco Soares da Silva, Antonio Bar-
ros Rodrigues; COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO: Francisco Adriano Duarte 
Fernandes, José Artur Camurça Torres, Vera Cândido; COORDENAÇÃO DE OR-
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LHADOR: Maria Lúcia Pereira da Silva, Rosângela Vasconcelos de Azevedo.

Sindicato na luta dos pedevistas
O SINTSEF/CE tem disponibilizado total apoio aos 

pedevistas cearenses. Estes companheiros, vítimas do 
famigerado Plano de Demissão Voluntária, lutam pela 
readmissão no Serviço Público Federal. Através do 
MOPEF-CE, os pedevista vem se reunindo frequente-
mente para dar voz à luta. A pedido do movimento, o 
SINTSEF/CE viabilizará a ida de um representante dos 
pedevistas à Brasilia, para acompanhar o trâmite dos 
PLs 4293/08 e 7546/10, que tratam do tema.

13699 - Jornal Sind Trab Serv Publ Fed Ceara.indd   2 11/08/2010   09:06:05



2
2010 | JULHO JORNAL SINTSEF WWW.SINTSEF-CE.ORG.BR 

ex
pe

di
en

te

opinião

Desfecho da cobrança dos  5 %
Todos nós, trabalhadores do 

Serviço Público Federal, estamos 
sentindo o  resultado da política 
econômica implementada pelo 
governo Lula  no tocante a uma 
série de acordos  que não foram 
cumpridos com nossa categoria. 
Assiste-se as formas de intransi-
gência nas  reuniões dos represen-
tantes do governo com servidores. 

Em relação à cobrança dos 5% 
aos  liados quando o SINTSEF/CE 
ganha uma ação judicial, é neces-
sário avançar numa concepção e 
pratica sindical que  não venha 
cada vez mais penalizar o conjunto 
dos trabalhadores. 

Na Assembleia Estatutária que 
ocorreu no dia 13 de março de 
2010, um dos pontos polêmicos 
discutidos, foi a manutenção ou 
não do pagamento de 5% sobre 
os valores recebidos nas causas 
judiciais ganhas pelo SINTSEF/CE. 
Foram apresentadas duas pro-
postas sobre a referida cobrança. 
Uma  proposta de manutenção do 
pagamento dos 5% que  foi defen-
dida por integrantes da ex-chapa 
1 e outra proposta de extinção 
do pagamento dos 5% que foi 
defendida  por membros da nova 
diretoria. Inclusive, foi uma das 
propostas de campanha da nova 
direção. A plenária aprovou a pro-
posta de manutenção do paga-
mento do percentual de 5% sobre 
os valores recebidos das causas 
judiciais ganhas pelo SINTSEF/CE. 

Houve o seguinte desdobra-
mento: Que os valores arrecada-
dos com o percentual de cinco por 
cento nas causas judiciais ganhas 
pelo SINTSEF/CE sejam repassados 

metade para as Delegacias Sindi-
cais de Base, proporcionalmente 
ao número de  liados de cada 
Região. E os  liados que não pa-
garem o percentual de 5% SERÃO 
CONSIDERADOS INADIMPLENTES 
E SEUS DIREITOS DE FILIADOS 
SERÃO SUSPENSOS ATÉ A QUITA-
ÇÃO DO DÉBITO. Lembrando que, 
com a aprovação desta proposta 
de suspensão dos direitos dos 
 liados inadimplentes com o SINT-
SEF/CE, o  liado perde o direito de 
votar e ser votado para qualquer 
cargo do Sindicato até a quitação 
do débito. 

Faço a seguinte indagação: Será 
que  a lógica do sistema que já  
nos obriga a pagar tantas  taxas e 
outros impostos não é su cente? E 
que tipo de democracia queremos 
para os trabalhadores? 

Defendi juntamente com outros 
companheiros(as) na Reforma 
Estatutária em 2006, o pagamento 
de 3% (três por cento) dos  liados 
sobre as causas judiciais ganhas 
pelo SINTSEF/CE. A Proposta foi 
aprovada. Mas, um diretor da 
gestão da época, não aceitando 
a vontade da maioria do plenário 
apresentou um recurso de votação 
para ser rediscutido novamente o 
assunto. Houve então novamente 
duas defesas. Uma a favor do pa-
gamento de 5% e outra em defesa 
do pagamento de 3%. A manobra 
venceu! Foi aprovada a proposta 
de manutenção dos pagamentos 
dos 5%.

Não se faz a luta dos 
trabalhadores(as) com manobras 
casuísticas nos fóruns da categoria 
nem com  outras praticas capitalis-

tas que venham contrariar os prin-
cípios da democracia operaria nem 
com  a desquali cação de debates. 
Os trabalhadores vem enfrentando 
uma recessão e um achatamen-
to em seus salários. Além disso, 
contribuem mensalmente para o 
sindicato com o percentual de 1% 
(um por cento do seu  salário bru-
to, enquanto outros sindicatos  co-
bram até menos e sobre o liquido) 
e, quando ganharem uma ação na 
justiça ainda  terem que contribuir 
com 5%, fora outros descontos 
que são retirados. A arrecadação 
hoje do   SINTSEF/CE sendo bem 
planejada e bem administrada é 
su ciente para encaminhar as lutas 
da categoria. 

A luta da classe trabalhadora 
é feita com a consciência política 
e ideológica de cada servidor e 
com mobilização permanente da 
categoria. Não se pode colocar 
o dinheiro e outros patrimônios 
como prioridades da luta emanci-
patória dos trabalhadores. 

Portanto, é papel do dirigente 
sindical, construir uma consciência 
anticapitalista para fazer a rup-
tura com o sistema. A qualidade 
da luta dos trabalhadores não se 
mede pela quantidade de dinheiro 
arrecadado pelo sindicato, mas 
pelo alto nível de consciência po-
lítica desenvolvida pela entidade 
sindical através de investimentos 
na sua Formação Política.

Abaixo o capitalismo!
Viva o socialismo!                                                 

Ru no Antônio Linhares
Coordenador de Formação Política 
Sindical  - SINTSEF/CE

O Jornal do SINTSEF/CE é uma publicação mensal de responsabilidade da Di-
reção Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal 
no Estado do Ceará. As matérias assinadas não re etem, necessariamente, a 
opinião da entidade. Jornalista responsável: Luciana Barroso JP CE 2117. Pro-
jeto Grá co: Orlane Rocha. Tiragem: 10 mil exemplares. Impressão e edito-
ração: Expressão Grá ca (3464.2222). DIREÇÃO COLEGIADA: COORDENAÇÃO 
GERAL: Carlos Alberto Nascimento Nogueira, Luciano de Andrade Filgueiras 
Filho; COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA: Elias Gomes de Andrade, Francisco 
Gonçalves Vieira, José Amorim Neto; COORDENAÇÃO DE FINANÇAS: Antonio 
Alfredo Moreira da Silva, José Valmir Braga; COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO 
POLÍTICA E SINDICAL: Ana Maria de Fátima Afonso Braga, Onidracir Ribamar 
Soares do Rosário, Ru no Antonio Linhares; COORDENAÇÃO JURÍDICA: Ed-
mundo Coutinho de Andrade, José Maria Pereira, Rutenes Lopes Fernandes; 
COORDENAÇÃO SÓCIO-CULTURAL: Francisco Hélio Sampaio Furtado, Lucival-
do Farias Maciel, Maria José Colaço Rocha; COORDENAÇÃO DE APOSENTADOS 
E PENSIONISTAS: Enoque Assis de Lima, Francisco Soares da Silva, Antonio Bar-
ros Rodrigues; COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO: Francisco Adriano Duarte 
Fernandes, José Artur Camurça Torres, Vera Cândido; COORDENAÇÃO DE OR-
GANIZAÇÃO E SINDICALIZAÇÃO: José Cleiton Ferreira da Silva, José Nogueira 
Gomes Neto, Jucilene Viana de Sousa; COORDENAÇÃO DE SAÚDE DO TRABA-
LHADOR: Maria Lúcia Pereira da Silva, Rosângela Vasconcelos de Azevedo.

Sindicato na luta dos pedevistas
O SINTSEF/CE tem disponibilizado total apoio aos 

pedevistas cearenses. Estes companheiros, vítimas do 
famigerado Plano de Demissão Voluntária, lutam pela 
readmissão no Serviço Público Federal. Através do 
MOPEF-CE, os pedevista vem se reunindo frequente-
mente para dar voz à luta. A pedido do movimento, o 
SINTSEF/CE viabilizará a ida de um representante dos 
pedevistas à Brasilia, para acompanhar o trâmite dos 
PLs 4293/08 e 7546/10, que tratam do tema.

13699 - Jornal Sind Trab Serv Publ Fed Ceara.indd   2 11/08/2010   09:06:05

3
JULHO | 2010 JORNAL SINTSEF WWW.SINTSEF-CE.ORG.BR 

especí cas

No último dia 6 de agosto, os 
servidores do Ministério do Tra-
balho completaram quatro meses 
da paralisação, iniciada em 6 de 
abril. Antes disso, os trabalhado-
res do MTE já tinham cruzado os 
braços em manifestação no  nal 
do ano passado durante quase 
dois meses. A luta principal é em 
defesa de um plano especí co 
para o setor, fruto de um compro-
misso  rmado pelo governo com 
a categoria. No entanto, mesmo 
com tanto tempo e consequen-
temente prejuízos à população, o 
governo não se sensibilizou com 
as questões dos servidores.

Para marcar os 120 dias de 
greve os servidores realizaram 
uma vigília na Esplanada dos Mi-
nistérios, em Brasília, no dia 5 de 
agosto, além de um ato em frente 
ao Ministério do Planejamento 
com entrega de  ores no local. O 
gesto foi uma forma de manifes-
tar o lamento dos trabalhadores 

que lutam, mas ainda não conse-
guiram ver atendidas suas reivin-
dicações mais urgentes. A vigília 
se estendeu até a noite quando 
os servidores acenderam 250 
velas, simbolizando que a luta da 
categoria está viva e continua.

No Ceará, os servidores do 
MTE  zeram uma “doce manifes-
tação”: distribuiram chocolates 
para a população, com frases 
sobre a greve.

Os estados paralisados (AC, 
AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, 
MT, RJ, SP, PE, PI, PR, RO, SE, TO, 
RN) e o Distrito Federal lançaram 
uma campanha de mídia uni ca-
da, intitulada: O MTE agoniza. A 
categoria espera chamar atenção 
de toda a sociedade para o pro-
blema que os servidores enfren-
tam para cumprir a missão do 
Ministério do Trabalho e atender 
mais de 70 milhões de trabalha-
dores brasileiros.

A principal reivindicação da 

categoria é a implantação de um 
plano de carreira especí co. A 
péssima condição salarial do MTE 
provoca grande rotatividade e 
evasão de servidores.

No dia 6, representantes do 
Comando de Greve reuniram-
-se com o presidente do Senado, 
José Sarney, que comprometeu-se 
a conversar com o presidente Lula 
sobre o assunto. O senador pro-
meteu ainda, enviar um ofício ao 
ministro do Planejamento, Paulo 
Bernardo, para que esse canal de 
entendimento seja aberto. 

Diante das insistentes declara-
ções do Planejamento contrárias 
à aprovação de um plano de car-
reira especí co, os servidores ela-
boraram uma proposta capaz de 
superar as limitações do governo 
e atender necessidades urgentes 
dos servidores. Até o momento, o 
Planejamento ainda não se posi-
cionou sobre a proposta apresen-
tada pelos trabalhadores.

No Ceará, os servidores do MTE  realizaram uma manifestação irreverente para marcar os 120 dias de greve

120 dias de greve e nenhuma proposta é 
apresentada aos servidores do MTE

nota de pesar

Ondil Monteiro Nogueira
13/10/1961 - 25/07/2010
Funasa

Expedito Gomes de Matos
15/09/1923 - 26/07/2010
Funasa

Gonçalo Rodrigues de Oliveira
02/05/1927 - 27/07/2010
Ministério dos Transportes

O SINTSEF/CE comunica e lamenta os falecimento de três  liados no último mês de julho.
Queremos registrar nosso pesar e manifestar nosso apoio às famílias neste momento de dor. 
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Reestruturação do DNOCS: Reunião adiada
Os servidores do DNOCS, que aguardam ansiosos pelo processo de reestruturação do órgão, terão que 

esperar um pouco mais. Estava agendada para o dia 5 de agosto, reunião entre a Condsef e o ministro de 
Integração Regional, João Reis Santana Filho, para discutir o assunto. No entanto, uma mudança na agenda 
do ministro fez com que o mesmo suspendesse o encontro. Nova data ainda não foi marcada. O DNOCS, 
que completou cem anos em 2009, precisa de reestruturação urgente. É o que defendem os servidores. O 
órgão teve sua missão alterada ao longo dos anos, mas nunca passou por um processo de reorganização. 
Os trabalhadores seguem no aguardo de novas informações sobre a sonhada reestruturação.

Servidores aguardam 
reunião sobre Secretaria de 
Saúde Indígena

No último dia 29 de julho, a CONDSEF en-
caminhou às suas entidades  liadas, minuta da 
proposta que cria a Secretaria de Saúde Indígena 
na estrutura do Ministério da Saúde. Mesmo 
tendo sido criado um grupo de trabalho insti-
tucional para construir todas as etapas dessa 
proposta, o referido documento foi elaborado 
sem a participação dos servidores. Infelizmente, 
as representações dos servidores foram excluí-
das destes debates, por interesses alheios.

A CONDSEF  segue tentando, insistentemen-
te, marcar uma reunião com o Dr. Antônio Alves, 
responsável no Ministério da Saúde em conduzir 
estes debates. Porém, ainda não houve retorno. 

SRH promete suspender 
descontos de setores que 
pararam em 2010

Para ouvir
O servidor da Funasa e  liado do SINTSEF/CE, 

Derneval Silva, lançou CD gospel este ano. Vale a 
pena conferir a obra de nosso  liado artista.

O secretário Duvanier Ferreira informou à 
CONDSEF que suspendeu os descontos dos dias 
parados dos setores do serviço público que  ze-
ram greve. No entanto, o secretário condicionou 
a retirada dos descontos ao envio, pela CONDSEF, 
de uma proposta de reposição dos dias parados 
dos setores: Área Ambiental, INEP, FNDE, INCRA 
e SPU. A partir de então, a confederação reuniu-
-se com representantes dos setores para juntos 
elaborarem a proposta.

A Confederação quer que a decisão se esten-
da aos setores que realizaram paralisações em 
anos anteriores a 2010 e também sofreram corte 
de ponto. É o caso de servidores do Dnit, Funai, 
Funasa, etc.

Em reunião ocorrida no Ministério do 
Planejamento no dia 14 de julho, a CONDSEF 
questionou o secretário Duvanier Ferreira sobre 
duas questões inerentes aos civis dos órgãos 
militares. A primeira diz respeito ao Plano de 
Cargos e Carreira de Tecnologia Militar (PCCTM) 
e a segunda aos celetistas do Hospital das Forças 
Armadas (HFA).

O secretário informou que está sendo 
providenciada a Regulamentação da Grati cação 
de Quali cação do PCCTM. Aproveitando o tema, a 
CONDSEF questionou o secretário sobre o notório 

fazer das atribuições peculiares às organizações 
militares. Desde que não haja qualquer problema de 
caráter jurídico, Duvanier informou que o governo 
é favorável e irá considerar, nestes casos, o notório 
fazer caracterizado quando toda a experiência do 
servidor foi adquirida ao longo de seus anos de 
trabalho.

A SRH informou ainda que, em breve, o governo 
vai regulamentar as progressões dos celetistas do 
Hospital das Forças Armadas. A regulamentação 
deve garantir o período que os trabalhadores 
 caram estacionados e sem progressão.

SRH discute pautas dos trabalhadores civis 
em órgãos militares
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Assédio Moral é tema de debate
Entre os dias 12 e 15 de julho, 

o SINTSEF/CE através de sua co-
ordenadora Rosângela Vasconce-
los e da delegada Ana Lúcia Cos-
ta, participou, no Rio de Janeiro, 
da 1ª Conferência Internacional 
sobre Assédio Moral e outras 
Manifestações de Violência no 
Trabalho: Ética e Dignidade dos 
Trabalhadores.

Durante a conferência se che-
gou a conclusão, de acordo com 
relatório das participantes, que o 

papel dos sindicatos é o de aju-
dar o trabalhador a se fortalecer, 
prevenindo assim a instalação do 
assédio.

Sobre o tema o SINTSEF/CE 
realizará seminário, em parceria 
com os Correios, nos próximos 
dia 20 e 21 de agosto. Na oca-
sião, será lançada cartilha organi-
zada pela entidade, para escla-
recer sua base sobre as questões 
referentes ao assédio moral. O 
encontro contará com a presença 

da Dra Margarida Barreto, espe-
cialista na temática.

Recadastramento de aposentados e 
pensionistas será adiado

Os bancos que vão participar 
do processo de recadastramento 
dos servidores aposentados e 
pensionistas da União ainda não 
fecharam os detalhes do processo 
com o governo e o levantamento 
não começou no início de agos-
to, como havia sido anunciado 
anteriormente. Os últimos deta-
lhes ainda estão sendo de nidos 
com a Secretaria de Recursos 
Humanos (SRH) do Ministério do 
Planejamento. Para que não haja 
 las desnecessárias no processo, 
os servidores serão comunicados 
previamente, seja no contra-
cheque ou em outros canais, da 
melhor data para comparecer às 

agências bancárias.
A complexidade do recadastra-

mento forçou o governo federal 
a marcar uma nova data para o 
início da operação. Segundo a 
SRH, há atraso nos processos de 
logística para a realizar a atuali-
zação de dados. Como o decreto 
não  xa um prazo, pode ocorrer 
atraso. A data  cará maleável.

Enquanto não há de nição, o 
servidor pode se preparar para o 
processo. O procedimento tam-
bém deverá ser feito por quem 
atualizou as informações recente-
mente. Todos deverão se dirigir a 
uma agência do Banco do Brasil 
ou da Caixa Econômica Federal. 

Será necessário apresentar identi-
dade, comprovante de residência 
e contracheque. A atualização 
também poderá ser feita por 
procuração.

Não estão de nidos os crité-
rios de convocação da primeira 
chamada. De acordo com o cro-
nograma inicial do Planejamento, 
poderá ser data de nascimento 
ou ordem alfabética do primeiro 
nome, número de conta ou faixa 
etária. Os inativos e pensionistas 
que não participarem do processo 
terão o pagamento suspenso em 
2011. Se o interessado não com-
parecer nas outras chamadas, terá 
o benefício excluído.

A saúde do servidor público 
será debatida no  nal de agosto, 
em Brasília, em dois seminá-
rios paralelos promovidos pelo 
Ministério do Planejamento: o 3º 
Encontro Nacional de Atenção à 
Saúde do Servidor e o 2º Fórum 
de Saúde Mental. O evento terá 
como tema Saúde do Servidor 
- Nosso compromisso, nossas 
conquistas, nossos desa os e será 
realizado entre os dias 31 de 
agosto e 3 de setembro.

A programação do debate 
prevê as seguintes mesas re-
dondas sobre violência, saúde 
mental, perícia, envelhe-
cimento, direitos, 
epidemiologia, 
informação e co-
municação, dentre 
outros. Serão 
realizadas, ainda, 
nove o cinas com 
diversos seguintes 
temas.

Informações complementares 
www1.siapenet.gov.br/saúde.

Saúde do servidor em debate
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Órgão Número Mês Objeto RPV

Comando do Exército 96.0015826-6 Março 28,86% N°422075

UFC 2002.81.12847-1 Abril Aux. Alimentação N°422079

Base Aérea 97.11305-1 Maio Inativos N°422066

Ministérios 97.871-1 Maio 3,17% N°431981

Ministérios 97.871-1 Maio 3,17% N°438475

Ministérios 97.871-1 Maio 3,17% N°438477

Ministérios 97.871-1 Maio 3,17% N°438474

Ministérios 97.871-1 Maio 3,17% N°438476

Ministérios 97.871-1 Maio 3,17% N°441216

Min Comunicações 99.14870-3 Maio Seg.Inativos N°432686

EAF Iguatu 0000093342004 Abril 3,17% N°430674

Minis. Transportes 0013108751997 Abril Seg.Inativos N°429627

INCRA 0004335801993 Maio Dif. Remuneração N°436244

Min Comunicações 99.14870-3 Maio Seg.Inativos N°432686

INCRA 93.004335-8 Junho Dif. Remuneração N°449088

Marinha 97.0022953-0 Junho Seg.Inativos N°449507

FUNASA 0016462451996 Julho 28,86% N°461179

EAF Iguatu 97.0025067-9 Agosto 28,86% N°465353

M Agricultura 96.0015821-5 Agosto 28,86% N°465232

SUDENE 97.7999-6 Agosto 28,86% N°468942

Órgão Número Mês Objeto Precatório

Policia Federal 94.002554-8 Abril 28,86% N°72361 

MIN. TRABALHO 96.0015808-8 Abril 28,86% N°72045 

FUNASA 2005.81.7036-0 Abril REP. ERARIO N°71830 

DEMEC 96.15807-0 Abril 28,86% N°71945 

INCRA 93.001267-3 Abril 26,06% N°69527 

SUNAB 96.0015814-2 Abril 28,86% N°70585 

EAF CRATO 96.0015812-6 Abril 28,86% N°71040 

FUNASA 98.1446-2 Abril 28,86% N°74198 

LBA 94.2562-9 Abril 28,86% N°72041 

DNER 97.24885-2 Abril 28,86% N°71911 

M.TRANSPORTES 97.9890-7 Abril 28,86% N°71517 

M.TRANSPORTES 97.9890-7 ABRIL 28,86% N°71516 

M.EDUCAÇÃO 97.7998-8 Abril 28,86% N°69956 

SUDENE 96.36953-4 Abril SEG.INATIVOS N°69687 

M.EXERCITO 97.7993-7 Abril 28,86% N°74312 

M.FAZENDA 96.15820-7 Abril 28,86% N°72650 

C.EXERCITO 95.24697-0 Abril ANUENIO N°73488 

FUNASA 96.16462-2 Abril 28,86% N°73956 

M.SAÚDE 96.15816-9 Abril 28,86% N°74195 

Nova coordenação jurídica informa 
processos pagos em 2010
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Nova coordenação jurídica informa 
processos pagos em 2010
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No último dia 30 de julho, o SINTSEF/CE realizou reunião de 
aposentados e pensionistas da Região Metropolitana de Fortaleza. 
A reunião discutiu temas diversos relacionados ao setor e exibiu 
vídeo sobre meio ambiente.

Ao  nal do encontro, teve início a primeira noite cultural da nova 
gestão do sindicato. O projeto, desenvolvido pelas coordenações 
de formação política e sindical, sócio-cultural, administrativa e de 
aposentados e pensionistas, tem por objetivo realizar eventos de 
natureza cultural para os  liados da entidade.

A festa contou com a apresentação de chorinho do grupo Mis-
tura e Manda e as participações especiais do grupo Quarentões do 
Forró e do saxofonista Antônio Maciel (Toinho do Sax), servidor da 
Funasa,  liado ao SINTSEF/CE.

A festa foi cuidadosamente preparada. A decoração trouxe car-
tazes com informações e personalidades ligadas ao gênero musical. 
Além dos aposentados e pensionistas, vários  liados e diretores 
prestigiaram o evento.

Em agosto, a reunião de aposentados e pensionistas será subs-
tituida por um passeio, mantendo a ideia de trazer mais cultura e 
entretenimento a estes  liados.

Reunião de aposentados e pensionistas 
termina com animada noite cultural

Aposentados e pensionista da RMF farão 
passeio cultural em agosto

As coordenações sócio-cultural e de aposentados e pensionistas do SINTSEF/CE realizarão no mês de 
agosto um passeio com os aposentados e pensionistas da Região Metropolitana de Fortaleza. O roteiro 
contempla pontos de relevância histórica para o nosso município. Saíndo da sede do SINTSEF/CE às 14 
horas, do dia 27 de agosto, o ônibus percorrerá o seguinte itinerário: Forte de Nossa Senhora da Assunção, 
Passeio Público, Lagoa de Messejana, Casa José de Alencar e Centro das Tapioqueiras. A excursão substi-
turá a reunião que ocorre com o setor todos os meses. É uma maneira de não tornar os temas discutidos 
exaustivos. Informes de interesse geral que se façam necessários serão dados ao longo do percurso. Essa 
atividade é especí ca para os aposentados e pensionistas da Região Metropolitana de Fortaleza. No inte-
rior cada delegacia organizará encontros culturais que contemplem os aposentados e pensionistas de cada 
região.  

Apresentação do grupo Mistura e Manda

Quarentões do forró mudam o ritmo

Coord. administrativa marca presençaO Chorinho foi a alegria da noite cultural Toinho do Sax,  liado da Funasa

Reunião exibe vídeo sobre meio ambiente
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Limoeiro do Norte recebe Conselho de 
Delegados Sindicais de Base

No último dia 17 de julho, 
ocorreu em Limoeiro do Norte, 
Região do Vale do Jaguaribe, 
reunião do Conselho de Delega-
dos Sindicais de Base (CDSB) do 
SINTSEF/CE. 195 delegados parti-
ciparam do encontro que discutiu 
análise de conjuntura, apresentou 
os informes gerais e construiu o 
calendário das próximas reuniões 
do conselho, em 2010. A mesa do 
evento foi composta por Luis Car-
los Macêdo (coordenador), Hélio 
Alves (relator) e Lúcia Maria (se-
cretária). Na ocasião, o professor 
Gilvan Rocha ministrou palestra 
sobre conjuntura nacional e inter-
nacional, com foco nas eleições 
que o país terá este ano.

Dentre os informes destaca-se 
aquele dado pelo coordenador 

geral do sindicato, Luciano Filguei-
ras sobre o Boletim “Movimento 
Unidade e Luta”, distribuído na 
reunião do CDSB do mês de junho. 
De acordo com Luciano, a CUT, 
através do presidente Jerônimo 
Nascimento, informou que não 
teve conhecimento do referido bo-
letim, discordava do conteúdo do 
mesmo e da colocação do logoti-
po da CUT no pan eto em ques-
tão. Ofício da entidade con rma a 
fala do presidente.

Outros destaques nos 
informes: O delegado 
Afonso Barbosa comunicou 
que concluiu o Curso de 
Formação de Formado-
res (FFD) organizado pela 
CUT/Nacional. A delegada 
Sandra Mota retratou a 

situação dos servidores do INCRA 
que tem realizado constantes 
paralisações em busca da reestru-
turação da carreira, mas tem sido 
ignorados pelo governo. O coor-
denador jurídico do SINTSEF/CE, 
Edmundo Coutinho, apresentou 
os informes jurídicos em relação a 
RPV´s, precatórios, indenização de 
campo, dentre outros.

Ficou encaminhado discussão 
do calendário de reuniões do ano 
de 2011 na reunião do conse-
lho que ocorre dia 14 de agosto.
Foi aprovado ainda, que a partir 
daquela reunião do conselho não 
será mais permitida a participação 
de não-delegados nos referidos 
encontros.

Houve ainda outros encami-
nhamentos de ordem estrutural 
e administrativa do sindicato, a 
serem cumpridos pela entidade.

Direção segue com visitas à base no interior
Dando continuidade às visitas 

da direção do SINTSEF/CE ao inte-
rior, os diretores Luciano Filguei-
ras, Edmundo Coutinho, Carlos 
Alberto (Carlão) e o conselheiro 
 scal Claudionor da Costa, estive-
ram entre os dias 4 e 6 de agosto, 
na Região do Vale do Jaguaribe. 
Na ocasião, foram repassados 
informes gerais e jurídicos à base, 
principalmente sobre a redistri-
buição dos servidores da Funasa 
e a greve do MTE. Aracati, Rus-
sas, Limoeiro do Norte e Pereiro 
foram visitados nos dias 4 e 5 pela 
comissão da entidade. No dia 6, os 

diretores Elias Gomes e Ana Braga, 
servidores do DNOCS, somaram-
-se a comitiva em passagem pelo 
município de Morada Nova, em 
encontro com  liados do DNOCS 
naquela cidade. A coordenação 
da Delegacia Regional do Vale do 
Jaguaribe também esteve presente 
nos encontros. Os coordenadores 
Antônio Félix (Didi) e Eraldo Girão 
acompanharam a comitiva na 
maior parte do tempo. O diretor 
José Cleiton, que reside no Vale do 
Jaguaribe, marcou sua presença 
nas visitas.

No início de julho, o sindicato 

visitou a Região Norte, contem-
plando os municípios de Sobral, 
Forquilha, Jaíbaras, Santa Quitéria, 
Varjota, Ipú, Tianguá, Granja e 
Camocim. Os próximos encontros 
serão nas regiões do Centro-Sul e 
Inhamúns, com data a de nir.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSELHO DE 
DELEGADOS SINDICAIS DE BASE DO ANO DE 2010

DATA REGIÃO
14 AGOSTO FORTALEZA
11 SETEMBRO FORTALEZA
09 OUTUBRO INHAMUNS
20 NOVEMBRO SERTÃO CENTRAL
DEZEMBRO SUSPENSO

– CONGRESSO DA CONDSEF

Encontro em Limoeiro do Norte 

Ampla participação de delegados marcou o encontro em Limoeiro
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