
GREVE no Ceará

A PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS FILIADOS AO 
SINTSEF/CE ACONTECE DIA 12 DE JULHO, ÀS 15h, NA SEDE DO SINDICATO.

Os servidores do INCRA (foto), em GRE-
VE, realizaram atos dias 8 e 17 de maio. 
Os servidores do IBAMA realizam assem-

bléia no dia 8/5 e decidiram entrar GREVE. A FU-
NAI continua firme na paralisação. Em todos os 
casos, o maior problema são acordos não cumpridos 
pelo governo federal em 2005, relativos ao PCC.

Ato em Brasília dia 11/4

Um show de democracia. Entre 
os dias 29 de maio e 2 de junho 

de 2006, ocorrerão as eleições para 
a Direção Colegiada, Conselhos Fis-
cal e para as direções das Delegacias 
Sindicais de Base do SINTSEF/CE. 
Conheça todas as chapas, veja quem 
pode participar e ainda como e onde 
votar. A Comissão Eleitoral já está 
trabalhando para garantir um pleito 
tranqüilo e participativo. Afinal, as 
eleições só terão validade se participa-
rem da votação no mínimo (50% + 1) 
dos filiados em condições de votar.

SINTSEF/CE realiza eleições para Direção 

Colegiada, Conselho Fiscal e Coordenações Regionais

Págs. 4 e 5

Ato conjunto dos servidores do INCRA, 
IBAMA e FUNAI em GREVE no Ceará

Págs. 2 e 3
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As eleições gerais do SINTSEF/CE, 
que ocorrerão entre os dias 29 de maio 
e 2 de junho de 2006, vêm consoli-
dar a tradição de democracia e inde-
pendência do nosso Sindicato. Desde 
a sua fundação, a nossa entidade vem 
se fi rmando no meio sindical cearense 
como um foco de resistência, a partir 
de uma visão institucional de decisões 
voltada, prioritariamente, para os ser-
vidores.

 Dentro da estrutura do SINT-
SEF/CE, os fi liados têm vez e voz ga-
rantidas. O Congresso da entidade 
– realizado de dois em dois anos –, as 
assembléia gerais, o Conselho de De-
legados Sindicais de Base, são instân-

cias que têm poder superior à própria 
Direção Colegiada, o que evidencia 
uma forte preocupação de colocar nas 
mãos da base a responsabilidade pela 
condução dos destinos do Sindicato.

 Nas eleições, não será dife-
rente. Temos novamente um processo 
transparente, honesto e aberto à parti-
cipação de todos os servidores federais 
sindicalizados. Afi nal, de nada adianta 
a estrutura física se os trabalhadores 
não participam. Portanto, engaje-se, 
discuta e participe das eleições 2006 
do SINTSEF/CE. A instituição está, 
como sempre, em nossas mãos.

 A Direção Colegiada

Eleições Sindicais
Democracia e Independência do SINTSEF/CE

Seminário e Plenária da CONDSEF discutem 
PCC da Seguridade Social e Trabalho

A CONDSEF realizou, em seu 
auditório, nos dias 8 e 9 de 
maio, um seminário conjunto 

com CNTSS e FENASPS, para discutir 
as diretrizes gerais do Planos de Cargos 
e Carreiras para o serviço público, com 
a intenção de construir o PCC da Se-
guridade Social e Trabalho. O evento 
contou com as presenças dos diretores 
do SINTSEF/CE José de Assis e Luís 
Carlos Macêdo. 

No 1º dia (8/5), houve a apresen-
tação da antiga proposta da COND-
SEF e, posteriormente, da proposta 
do novo assessor jurídico da Confe-
deração, Luís Fernando (ex-secretário 
de recursos humanos do MPOG), que 
reformula a proposta anterior. No 2º 
dia, houve uma discussão com as três 
entidades – CONDSEF, CNTSS e FE-
NASPS. No dia 10/5, as três entida-
des se reúnem novamente à tarde para 

unificarem a proposta. Até o final do 
mês, esta proposta unificada deverá ser 
apresentada na Mesa de Negociação da 
Saúde pelo GT da Seguridade Social e 
Trabalho. A proposta tem de ser finali-
zada obrigatoriamente até 30 de junho, 
sob pena de, por ser um ano eleitoral, 
as discussões serem suspensas.

Plenária da CONDSEF - No dia 
10 de maio, pela manhã, ocorreu a Ple-
nária Extraordinária da base da CON-
DSEF da Seguridade Social e Trabalho, 
no auditório do SINDSEP-DF. Partici-
param do evento, como delegados, re-
presentando o SINTSEF/CE, os com-
panheiros José de Assis, Luís Carlos 
Macêdo e André Luiz Rocha (DRT), 
para discutir o que fazer com relação 
ao PCC do setor. Nos encaminhamen-
tos, foi aprovada uma manifestação dia 
30 de maio, em Brasília, e GREVE do 
setor em junho.
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Em reunião, dia 19 de maio, entre 
representantes da CONDSEF e o 
secretário de Recursos Humanos 

do MPOG, Sérgio Mendonça, os servi-
dores foram informados que o governo 
mantém suspensos todos os acordos da 
greve de 2005. O governo federal retro-
cedeu nas negociações com os servidores 
públicos federais em greve e reduziu a 
margem de reajuste em 2006. Na reu-
nião, o Ministério do Planejamento in-
formou que o Palácio do Planalto deve 
enviar ao Congresso nas próximas sema-
nas medida provisória destinando apenas 
R$ 412 milhões do orçamento da União 
para o reajuste do Plano de Classifi cação 
de Cargos. A verba está aquém do que 
foi proposto pelo próprio governo, que 
havia se comprometido a reservar pelo 
menos R$ 700 milhões para o reajuste. 
Além disso, pela nova proposta, o reajus-
te dos servidores não será mais retroativo 
a fevereiro, mas passará a valer a partir 
de 1º de julho. 

Sobre os órgãos em GREVE atu-
almente, o governo afi rma que sequer 
havia proposta construída. Porém, em 
relação aos servidores da Seguridade So-
cial, Mendonça garantiu o cumprimento 
do acordo de 2005, com 5% em janeiro; 
3% em março de 2006 e 6,42% em de-
zembro de 2006.

O comando da greve avalia que o de-
bate com o Ministério do Planejamento 
está encerrado, pois é possível que, da 
próxima vez, sequer haja alguma propos-
ta de reajuste. A partir de agora, serão 
buscados outros mecanismos de nego-
ciação, seja com a Casa Civil ou com a 
Secretaria-geral da Presidência. O gover-
no joga com o trunfo de o prazo para 
aprovação do reajuste estar se esgotando. 
Como 2006 é ano eleitoral, a legislação 
proíbe que servidores tenham os salários 
reajustados após 1º de julho. O governo 
sabe que os servidores não podem fi car 
mais um ano sem reajuste, e espera que 
se aceite qualquer coisa a qualquer cus-
to.

Uma das estratégias que o comando 
da greve vai seguir é de unir os servidores 
para pressionar o governo federal. Para 
o dia 1º de junho está sendo organizada 
uma grande manifestação envolvendo 
servidores em greve de todo o País.

Governo suspende 
acordos de 2005
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Piquete no INCRA, dia 17 de maio

Ato conjunto dos servidores do INCRA e MST 
reúne cerca de 500 pessoas na José Bastos
Os servidores do INCRA, em 

GREVE, realizaram ato dia 
8 de maio, em conjunto com 

trabalhadores do MST, pela manhã, 
em frente à sede do órgão. Cerca de 
500 manifestantes obstruíram o trân-
sito na José Bastos. Todos os dias, os 
servidores estão realizando palestras, 
assembléias e debates políticos, no 
auditório do órgão. A grita dos ser-
vidores do INCRA é a mesma dos 
trabalhadores de outros órgãos: o go-
verno Lula prometeu e não cumpriu 
o acordo firmado ao final da GREVE 
de 2005. 

Na oportunidade, a União com-

No Ceará, os servidores do IBAMA 
realizaram assembléia dia 8/5, às 
8h30, na sede do órgão, e decidiram 

entrar em GREVE. A paralisação também é 
motivada pelo não cumprimento de acordos 
de greves passadas. Servidores do Ibama, que 
haviam realizado sua última greve em 2004, 
buscam a reestruturação da carreira. 

A categoria reclama que mesmo com o 
envio de um aviso da ministra Marina Silva 
ao Ministério do Planejamento nenhuma 
providência foi tomada pelo governo para 
aprovação defi nitiva dos pontos emergen-
ciais da pauta dos servidores. Uma das prin-
cipais reivindicações no Ibama é incluir os 
aposentados do órgão na carreira.

Multa em Brasília – Representantes do 
comando de greve do Ibama se reuniram dia 
5 de maio na sede da CONDSEF, em Brasí-
lia, para analisar a intimação entregue à en-
tidade a pedido da presidência do órgão. De 
acordo com o documento, recebido dia 4/5, 
primeiro dia de GREVE nacional, pela dire-
ção da CONDSEF, a justiça cobraria uma 
importância de dez mil reais por dia caso os 
portões do Ibama fossem obstruídos pelos 
grevistas. A assessoria jurídica da Confedera-
ção orientou a categoria, que decidiu man-
ter o piquete em frente ao Ibama para atrair 
mais servidores para a GREVE, que já atinge 
quase todos os estados do Brasil, à exceção 
da Paraíba. A CONDSEF decidiu intensifi -
car as ações de pressão junto ao governo.

Servidores do 
Ibama do Ceará 
entram em GREVE

Servidores do AGU se incorporam à luta 
pelo PCC

 Os servidores da AGU so-
maram-se aos do INCRA, IBAMA e 
FUNAI e também decretaram GRE-
VE de 24 horas dia 17 de maio. Na 
pauta, a luta pela implementação 
do Plano de Cargos e Carreiras e o 
protesto pelo não cumprimento dos 
acordos por parte do governo federal, 
fechados desde o ano passado.

Funai: Planejamento diz 
que carreira só em 2007
 A GREVE continua firme e 
forte na FUNAI do Ceará. Os ser-
vidores estão parados há mais de 40 
dias.Em Brasília, a CONDSEF foi ao 
Ministério do Planejamento (MPOG), 
dia 4 de maio, para discutir a car-
reira reivindicada pelos servidores da 
Fundação Nacional do Índio (Funai), 
em greve desde o dia 15 de março. 
Diretores da entidade foram recebi-
dos por uma técnica responsável pela 
elaboração dos Planos de Carreira 
dentro do MPOG. Mais uma vez o 
Planejamento voltou a dizer que a 
carreira que deve abranger diversos 

prometeu-se a corrigir as distorções do 
Plano de Carreira do INCRA através 
da criação de uma gratificação (GDA-
RA). De fato, a gratificação foi criada, 
mas a diferença entre o nível médio e 
o superior continua enorme, além de 
não ter sido respeitada a paridade en-
tre ativos e aposentados. Além disso, 
os servidores querem a recomposição 
da força de trabalho no órgão com a 
efetivação dos 4.500 concursados em 
dezembro de 2005 (só 1.300 foram 
chamados). Finalmente, reivindicam 
a garantia das condições para a reali-
zação de uma reforma agrária ampla, 
participativa e sustentável.

Ceará em Greve!

Os servidores do Incra realizaram 
nova manifestação no dia 17 de maio, 
a partir das 9h. Os trabalhadores fi-
zeram um grande piquete em frente 
ao órgão no sentido de fortalecer o 
movimento.

órgãos que trabalham com popula-
ções indígenas só deve ser concluída 
em 2007. 
 Os servidores da Funai man-
têm uma greve nacional – inclusive 
no Ceará – motivada pelo que con-
sideram uma quebra de compro-
misso do governo. A categoria, que 
também participou de uma greve em 
2005, já considerava certa a carreira 
para setor. Hoje, os cerca de dois 
mil funcionários da Funai, entre ati-
vos e aposentados, são regidos pelo 
chamado Plano de Classificação de 
Cargos (PCC - Lei nº 5.645/70).
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Chapas para Direção Colegiada e 
Conselho Fiscal do SINTSEF/CE

As eleições do SINTSEF/CE 
acontecem entre os dias 29 de 
maio e 2 de junho de 2006. Na 

oportunidade, serão escolhidas a nova 
Direção Colegiada e o novo Conselho 
Fiscal da entidade. Além disso, simulta-
neamente, os servidores do interior es-
tarão elegendo as novas direções das sete 
Delegacias Sindicais de Base. A Comissão 
Eleitoral já está trabalhando para garantir 
um pleito tranqüilo e participativo. A nal, 
as eleições só terão validade se participa-
rem da votação no mínimo (50% + 1) 
dos  liados em condições de votar.

Quem pode votar
Para os cargos do Sindicato poderão 

votar os  liados até 20 de março e serem 
votados aqueles com prazo mínimo de 12 
meses de  liação. Só poderão concorrer 
a cargo diretivo na nossa entidade os  li-
ados que optarem pelo sindicato geral.

Onde votar
Serão localizadas urnas  xas na sede 

do SINTSEF/CE, nas sedes das Del-

egacias Sindicais, nos locais de trabalho, 
quando o número de  liados aptos a votar 
for maior ou igual a 50, além de urnas itin-
erantes para os demais locais. Os  liados 
em trânsito fora do seu domicílio eleito-
ral, votarão em separado em qualquer 
urna. São válidos para identi car o eleitor 
às carteiras de identidade, funcional, mo-
torista, ou qualquer outro documento que 
contenha foto. Os  liados aposentados, 
pensionistas e demitidos votarão:
a) na capital: no órgão de origem, facul-

tada a votação, em separado, na sede 
do sindicato;

b) no interior: nas sedes das Delegacias 
Sindicais, facultada a votação, em sepa-

rado, no órgão de origem.
c) quando os  liados ativos, aposentados, 

pensionistas e demitidos estiverem 
doentes, devem comunicar, por es-
crito, com antecedência, à Comissão 
Eleitoral, para que as urnas itinerantes 
possam ser levadas às suas residências.
Posse
A Direção Colegiada e o Conselho 

Fiscal tomarão posse no dia 16 de junho 
de 2006 e as Coordenações das Delega-
cias Sindicais de Base terão um prazo 
para tomada de posse até no máximo 
de 15 dias após a posse da Direção Co-
legiada. Veja, nesta e na outra página, a 
relação das chapas inscritas.

CHAPA 1 – AUTONOMIA E 
LIBERDADE DO SINTSEF/CE
DIREÇÃO COLEGIADA
Coordenação Geral:
Luís Carlos de Alencar Macêdo (FUNASA/CORE 
– Fortaleza)
Roberto Luque de Sousa (M. Fazenda – Fortaleza)
Coordenação Jurídica:
Ednir Alberto de Carvalho Lima (aposentado/ex-
SUDENE – Fortaleza) 
Francisco Gomes de Sousa (M. Fazenda – Fortaleza)
Coordenação de Imprensa: 
Asevedo Quirino de Sousa (FUNASA – Crato)
Nazareno Helano Rocha Furtado (FUNASA/Micro 
– Maracanaú)
Sandra Lúcia da Silva Mota (INCRA – Fortaleza)
Coordenação de Formação Política: 
João Batista de Oliveira (FUNASA – Sobral)
Jorge Luis de Oliveira (BAFZ – Fortaleza)
José Afonso Barbosa da Costa (FUNASA/Micro 
I–SER V – Fortaleza)
Coordenação de Finanças:
Antonio Alfredo Moreira da Silva (BAFZ – Fortaleza)
José de Assis (FUNASA – Maracanaú)
Coordenação Cultural: 
Elizeu Lima Sousa (CONAB – Fortaleza)
Luzimar Alves de Oliveira (FUNASA – Iguatu)
Coordenação de Aposentados e Pensionistas:
Geraldo Pereira da Costa (aposentado/DNOCS 
– Fortaleza)
João Eudes Moreira Rodrigues (Aposentado/UFC 
– Fortaleza)
José Murilo Maciano (Aposentado/FUNASA 
– Crateús)

Coordenação Administrativa: 
Aluísio Bastos Pereira (aposentado/DNOCS 
– Fortaleza)
Benedito Batista de Holanda (FUNASA/CORE 
– Fortaleza)
SUPLENTES:
Argemiro Medeiros Cavalcante (DNOCS – Morada 
Nova)
Carlos Eugênio Pereira Soares (FUNASA – Canindé)
Francisco Teles da Silva (M. Defesa – Fortaleza)
Rômulo George de Sales e Silveira (IBAMA – For-
taleza)

CONSELHO FISCAL
Albanizo Fernandes de Sousa (FUNASA – Itapi-
poca)
Edmilson Canafistula (FUNASA – Graça)
Francisco Germano Moreira (DNOCS – Icó)
Francisco Pereira Chaves (INSS – Crato)
José Amorim Neto (Min. Da Agricultura – Fortaleza)
José Ribamar dos Santos Lima (FUNASA/Centro 
de Zoonose Conj. Ceará – Fortaleza)
Ozanita Moreira (M. Saúde – Maracanaú)
SUPLENTES:
Francisco Tarcíso dos Santos (FUNASA – Brejo 
Santo)
Luiz Haroldo Rodrigues Monteiro (DNOCS – Tauá)
CHAPA 2 – RENOVAÇÃO, 
COMPROMISSO E LUTA
DIREÇÃO COLEGIADA
Coordenação Geral
Luciano de Andrade Filgueiras Filho – FUNASA
Ru no Antonio Linhares – Min.Fazenda
Coordenação de Finanças
José Valmir Soares de Sousa – Min.Fazenda
Silvio Augusto R.Torquato – HGF-Min.Exército
Coordenação de Formação Política e Sindical

Francisco Soares da Silva – DNIT
Raimundo José Aguiar Ribeiro – IBGE
José Laires Almeida Juvêncio – FUNASA
Coordenação Jurídica
José Valmir Braga – FUNASA
Rutenes Lopes Fernandes – Min.Agricultura
Coordenação Cultural
Tarcísio Fonseca de Paula – Min.Agricultura
Carlos Alberto Nascimento Nogueira – FUNASA
Coordenação de Aposentados e Pensionistas
Raimundo Alves de Araújo – FUNASA
Elias Gomes de Andrade – DNOCS
Lucivaldo Farias Maciel – FUNASA
Coordenação Administrativa
Francisco Gonçalves Vieira – FUNASA
José Wilson Barbosa – CEFET
Coordenação de Imprensa e Divulgação
Flávia Teixeira Sabóia – FUNASA
Denerval da Silva Lins – FUNASA
Antônio Carlos Santana dos Santos – 
FUNASA
SUPLENTES
Antonio Frota Medeiros – Min.Fazenda
João Pereira dos Santos – CONAB
José Arlindo Lemos da Silva – FUNASA
Aricildo Cesídio Gomes - CONAB

CONSELHO FISCAL
Álvaro Teixeira de Oliveira – Min.Agricultura
Douglas Augusto Pinto Júnior - DNOCS
José Jader Lins – CONAB
Francisco Martins Henriques - CONAB
Antonio Nilton Martins de Oliveira – FUNASA
Daniel da Cruz de Oliveira – FUNASA
Francisca Constância de S.Costa – FUNASA
SUPLENTES
Antônio Sá de Oliveira – Com.Exército
Regina Lúcia Feitosa Dias- IBGE
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Chapas para as Direções das Delegacias 
Sindicais de Base do SINTSEF/CE

Região do Cariri
CHAPA 1 - COMPROMISSO E 

LIBERDADE DO SINTSEF/CE
COORDENAÇÃO GERAL
- Francisco José de Sá Macêdo
COORDENAÇÃO DE FINANÇAS
- Vicente Ferreira Lima Filho
COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO 
POLÍTICA E SINDICAL
- José Rotielio e Silva
COORDENAÇÃO JURÍDICA
- Antonio Aurismar Pereira de Morais
COORDENAÇÃO DE APOSENTA-
DOS E PENSIONISTAS E CUL-
TURAL
- José Atailde Figueiredo
COORDENAÇÃO ADMINISTRA-
TIVA
- Antonio Lopes de Oliveira
COORDENAÇÃO DE IMPRENSA E 
DIVULGAÇÃO

- Antonio Teles Esmeraldo
CHAPA 2 - OPÇÃO CERTA

COORDENAÇÃO GERAL
Ivanilde Ferreira dos Santos
COORDENAÇÃO DE FINANÇAS
- José Ailton Araujo Ribeiro
COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO 
POLÍTICA E SINDICAL
- José de Menezes
COORDENAÇÃO JURÍDICA
- Antonio Almeida Pinheiro
COORDENAÇÃO DE APOSENTA-
DOS E PENSIONISTAS E CUL-
TURAL
- José Newton Gama
COORDENAÇÃO ADMINISTRA-
TIVA
- Elizaldo Sergio Cordeiro
COORDENAÇÃO DE IMPRENSA E 
DIVULGAÇÃO
- Marcelino Gomes De Nascimento

CHAPA 1 - UNIR PARA 
MANTER ACESA A CHA-
MA DA REISTÊNCIA
COORDENAÇÃO GERAL
- Afonso Celso Gadelha 
COORDENAÇÃO DE FINANÇAS
- José Artur Camurça Torres
COORDENAÇÃO DE FORMA-
ÇÃO POLÍTICA E SINDICAL
- Francisco Hélio Sampaio Furtado
COORDENAÇÃO JURÍDICA
- José Ribeiro de Lima 
COORDENAÇÃO DE APOSEN-
TADOS E PENSIONISTAS E 
CULTURAL
- Raimundo Marcelino da Silva 
COORDENAÇÃO ADMINISTRA-
TIVA
- Robson da Costa Cavalcante 
COORDENAÇÃO DE IMPRENSA 
E DIVULGAÇÃO
- Flávio Augusto Lopes Cunha 

CHAPA 2 - UNIDOS RE-
SISTIREMOS
COORDENAÇÃO GERAL
- Eliezer da Silva 
COORDENAÇÃO DE FINANÇAS
- Francisca Gilvanice de Castro 
Furtado
COORDENAÇÃO DE FORMA-
ÇÃO POLÍTICA E SINDICAL
- Francisco Costa do Nascimento
COORDENAÇÃO JURÍDICA
- José Maria de Oliveira 
COORDENAÇÃO DE APOSEN-
TADOS E PENSIONISTAS E 
CULTURAL
- José Leandro de Brito
COORDENAÇÃO ADMINISTRA-
TIVA
- Pedro Antonio da Silva 
COORDENAÇÃO DE IMPRENSA 
E DIVULGAÇÃO
- Antonio José Barbosa

Região Maciço de Baturité

CHAPA 1 - PARTICIPA-
ÇÃO LUTA E TRABALHO
COORDENAÇÃO GERAL
- José Evandir Rodrigues 
COORDENAÇÃO DE FINANÇAS
- José Zezito dos Santos 
COORDENAÇÃO DE FORMA-
ÇÃO POLÍTICA E SINDICAL
- Valdir Gonçalves Lima 
COORDENAÇÃO JURÍDICA
- Francisco Firmino Neto
COORDENAÇÃO DE APOSEN-
TADOS E PENSIONISTAS E 
CULTURAL
- José Sampaio de Sousa 
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
- Maria do Socorro Alves Costa 
COORDENAÇÃO DE IMPRENSA 
E DIVULGAÇÃO
- Francisco Horácio Maia de Sousa

Região do Vale do Jaguaribe Região Norte
CHAPA 1 - LIBERDADE E 
AUTONOMIA SINDICAL
COORDENAÇÃO GERAL
- Antonio Cardoso da Silva
COORDENAÇÃO DE FINANÇAS
- Gerardo Carneiro da Rocha 
COORDENAÇÃO DE FORMA-
ÇÃO POLÍTICA E SINDICAL
- Antonio Jorge da Costa 
COORDENAÇÃO JURÍDICA
- Francisco de Freitas Filho
COORDENAÇÃO DE APOSEN-
TADOS E PENSIONISTAS E 
CULTURAL
- Francisco José Trindade Ripardo
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
- Francisco José Alexandre Sousa
COORDENAÇÃO DE IMPRENSA 
E DIVULGAÇÃO
- Arnaldo de Brece Sousa Alves

Região Sertão Central
CHAPA 1 - TRANSPARÊN-
CIA E AÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL
- Sandra Lúcia Lopes Venâncio de 
Oliveira
COORDENAÇÃO DE FINANÇAS
- Antonio Aucir Pereira de Paiva
COORDENAÇÃO DE FORMA-
ÇÃO POLÍTICA E SINDICAL
- José Weimar Menezes Lino
COORDENAÇÃO JURÍDICA
- João Batista Costa 
COORDENAÇÃO DE APOSEN-
TADOS E PENSIONISTAS E 
CULTURAL
- Francisca Gomes dos Santos 
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
- Paulo Roberto de Barros
COORDENAÇÃO DE IMPRENSA 
E DIVULGAÇÃO
- Joáo Bosco Nicolau

Região Inhamus
C H A P A  1  -  O R G A N I Z A R  E 
T R A B A L H A R  C O M  A U T O -
N O M I A  E  L I B E R D A D E
COORDENAÇÃO GERAL
-  Antonio Evani ldo Fernandes De 
Sousa 
COORDENAÇÃO DE FINAN-
ÇAS
-  Josemar Mar t ins  Lima 
COORDENAÇÃO DE FORMA-
ÇÃO POLÍTICA E SINDICAL
-  Edmilson Fer re ira  da S i lva 
COORDENAÇÃO JURÍDICA
-  Francisco Tadeu Bezer ra  Caval-
cante 
COORDENAÇÃO DE APOSEN-
TADOS E PENSIONISTAS E 
CULTURAL
-  Raimundo Nonato de Ol ive ira 
COORDENAÇÃO ADMINIS-
TRATIVA
-  Antonio do Santo Rufino
COORDENAÇÃO DE IMPREN-
SA E DIVULGAÇÃO
-  Francisco Car los Alves Camelo

Região Centro Sul
CHAPA 1 - COMPROMISSO 
COM A LUTA
COORDENAÇÃO GERAL
- Valmir Torres da Silva 
COORDENAÇÃO DE FINANÇAS
- Cícero Dias de Lima 
COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO 
POLÍTICA E SINDICAL
- Francisco Ernaldo de Carvalho
COORDENAÇÃO JURÍDICA
- Francisco Vital de Carvalho
COORDENAÇÃO DE APOSENTA-
DOS E PENSIONISTAS E CUL-
TURAL
- Francisco Ferreira da Silva 
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
- Aécio Fábio Araújo Soares 
COORDENAÇÃO DE IMPRENSA 
E DIVULGAÇÃO
- Cícero Emídio da Silva 
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Delegação do SINTSEF/CE no 5º Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas

Audiência da 
Comissão de Trabalho 
para discutir PCC do 
DNOCS não acontece

A audiência pública da Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço 
Público (CTASP) prevista para 

ocorrer dia 10/5, à tarde, na Câmara dos 
Deputados, não ocorreu. O objetivo era 
discutir o Plano de Cargos e Carreiras dos 
servidores do DNOCS. Pelo SINTSEF, 
compareceram os diretores Luís Carlos 
Macêdo e Aluísio Bastos. Faltaram os mi-
nistros do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Paulo Bernardo Silva; da Integra-
ção Nacional, Pedro Brito do Nascimento; 
e até mesmo o presidente da CUT, João 
Antônio Felício. Foi marcada então uma 
nova audiência para o dia 30 de maio. 

Na oportunidade, o deputado federal 
João Fontes (PDT-SE), afi rmou que, du-
rante o governo Lula, os ministros que fo-
ram convocados para audiências públicas 
para discutir PCCs de servidores federais 
nunca compareceram. Só vêm quando in-
timados por CPIs. Não por acaso, os servi-
dores do Poder Judiciário, com um pouco 
de pressão, tiveram atendidas suas reivin-
dicações. Ainda segundo o deputado, com 
a onda de denúncias de corrupção, com 
medo, o governo atende rapidamente es-
ses pedidos.

Grevistas fazem ato 
em Brasília exigindo 
negociação com o 
governo

Motivada pelas últimas atitudes 
do governo, consideradas tru-
culentas pelos servidores em 

greve, a Confederação dos Trabalhadores 
no Serviço Público Federal (CONDSEF) 
coordenou uma manifestação na Esplana-
da dos Ministérios, dia 11 de maio. O ato 
reuniu cerca de quinhentos servidores. A 
manifestação terminou em frente ao Pla-
nejamento e foi um protesto contra a falta 
de diálogo do governo com as categorias 
em greve. Diversas denúncias vêm sendo 
feitas à Confederação por servidores que 
se sentem acuados e intimidados por par-
ticiparem do movimento grevista. A enti-
dade lamenta que o diálogo esteja sendo 
difi cultado por parte do governo.

Aos Delegados(as) à Plenária da CONDSEF

O 5º Encontro Nacional de Aposentados e 
Pensionistas, realizado nos dias 12 e 13 de no-
vembro de 2005, em Luziânia/GO, que contou 
com a participação de 104 Delegados(as) dos vá-
rios Sindicatos da base da CONDSEF, os quais 
debatemos vários assuntos, entre eles, aquele que 
mais polêmica tem causado em torno da questão 
salarial posta pelo governo federal. 

Não é de agora, que sempre vimos assistindo 
a peça teatral montada pelo governo, cujo drama 
sempre foi infernizar por completo o segmento da 
categoria dos trabalhadores, no âmbito federal, 
quando ele insiste em desrespeitar a Constituição 
Brasileira, no tocante a questão da paridade entre 
os trabalhadores em atividade e os aposentados e 
Pensionistas.

Todos nós estamos cientes do último  reajuste 
concedido através de uma gratifi cação denomina-
da GDATA, onde o governo começou, de forma 
bastante clara,  insultar os Aposentados e Pensio-
nistas, quando lhes concede apenas 30 pontos de 
uma tabela em que os ativos aparecem com 60 
pontos, uma diferença de 50% de desvantagem 
para o segmento. Não achamos nisso um acordo, 
mas sim, um desacordo; uma verdadeira discri-
minação com aqueles que deram tudo de si para 
construir esta nação.  Não pretendemos ser paria 
de ninguém, nem tão pouco sermos impingidos 
de desocupados, porque continuamos a fazer par-
te de todas as políticas internas deste país, colabo-
rando para o seu crescimento.

Em todos os momentos da NOSSA HIS-
TÓRIA, estamos sempre aparecendo como bo-
des expiatórios, responsáveis pela fragilidade da 
economia da nação, pela quebra da Previdência 
Social e até submetidos a pagarmos a conta da 
previdência, aquela que não devemos, porque já 
pagamos, no passado. Tudo isso senhores e mais 
outras coisas que na certeza estão por vir, são fru-
tos amargos de um governo que quer continuar à 
serviço da dívida externa, do capital e da burgue-
sia. Esta denúncia que ora estamos fazendo, nada 
mais é do que um traço de revolta, indignação  e 
de sentimento. Estamos com vergonha de perten-
cermos à dita sociedade brasileira.

Bem que fomos enfáticos e advertimos, quan-
do aprovamos e relatamos  no documento fi nal 
desse  encontro,  estampado que está no 14º ítem  

do Plano de Lutas, “INTENSIFICAR A LUTA, 
ORGANIZANDO CARAVANAS DE APO-
SENTADOS E PENSIONISTAS A BRASÍLIA, 
COM MARCHA E ACAMPAMENTO, COM 
SOLICITAÇÃO ANTECIPADA DE UMA 
AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE, LULA, 
COM ATIVIDADES POLÍTICAS JUNTO 
AOS PARLAMENTARES. ELEGER UMA 
COMISSÃO DE APOSENTADOS, PENSIO-
NISTAS E DIREÇÃO DA CONDSEF PARA 
FALAR COM O PRESIDENTE SOBRE AS 
NOSSAS REIVINDICAÇÕES, COMO 
PARIDADE, ISONOMIA, PLANO DE 
SAÚDE, ETC”. No entanto os nossos re-
presentantes teimam em deixar primeiro a coisa 
acontecer, para depois chorar o leite derramado. 
Faz-se ainda necessário esclarecer que somos, na 
base, mais de 60% dos fi liados, e lembrar, que os 
companheiros da ativa não se dão conta de que 
estão cavando a sua própria sepultura, pois, os 
mesmos, serão os futuros aposentados. 

Não vamos querer com isso jogar a culpa 
somente na CONDSEF, mas é preciso compre-
ender que essa Confederação fechou um acordo 
conosco em não aceitar quaisquer negociações 
sem que a paridade estivesse em primeiro plano. 
Isso tem sido um grito constante da Confederação 
ao ouvido do Poder Executivo, entendemos, más 
continuamos insistindo de que nenhum acordo 
dessa forma pode ser aceito. Por onde anda os 
ESTATUTOS DO IDOSO, que segundo a te-
oria, é a de respeito aos mais velhos. Onde anda 
o conhecimento e a inteligência dos homens que 
ora ocupam o poder público? Parece-nos até, que 
a prática é dos homens, mas a teoria é dos polí-
ticos.

Por fi m, queremos deixar claro, que ainda 
acreditamos que os valores nobres do respeito, da 
justiça e da solidariedade, não desapareceram do 
íntimo de todos aqueles representantes verdadei-
ramente comprometidos com a justiça social e, 
por extensão, pela construção de um país mais 
justo, democrático e sem discriminação... 

PELO ATENDIMENTO DAS REIVINDI-
CAÇÕES!

. PARIDADE JÁ!

. BASTA LULA!

. FORA O FMI!
Coordenação de Aposentados e Pensionistas

Manifesto dos aposentados e 
pensionistas do SINTSEF/CE, 
filiados à CONDSEF
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arte de iludir ou 
de desiludir?

opinião
Política:

Antes de tentar responder esta indagação, 
vejamos como alguns  lósofos do passado pen-
saram a Política:

Sócrates(1) concebeu a política como “a vir-
tude ou arte de persuadir as massas e multidões, 
narrando-lhes mitos em vez de instruí-las”; Aris-
tóteles(2) entendeu a polis (cidade) como uma 
comunidade política que visa o bem de todos os 
homens, pois o homem é por natureza um animal 
político; Etienne la Boétie(3) mostrou o absurdo 
da obediência de milhões a um só e não se revolta-
rem, pois, para ele, a história das associações políti-
cas é a história da própria Servidão Voluntária; 
Hobbes(4) fez “apologia” do Estado (Grande 
Leviatã) ao qual o homem cede e transfere o seu 
direito de ser governado a um soberano, cuja au-
toridade é conferida pela multidão, pois, pare ele, 
ou os homens se organizam em sociedade ou se 
destroem mutuamente (a guerra de todos contra 
todos); Espinosa(5) preocupou-se com a questão 
da liberdade na sociedade, questionando a legit-
imidade do poder que se instituiu no momento 
em que os homens decidiram organizar-se numa 
comunidade política; Locke(6) acreditou que a 
preservação da liberdade só se dá a partir de um 
contrato feito livremente pelos homens, submet-
endo-os à lei da maioria; Rousseau (7) declarou 
que o fundamento da associação política se ba-
seia no Contrato (social) que institui  a sociedade 
política, e, assim, o cidadão; e, por  m, Marx(8) 
que a rmou politicamente que “os homens fa-
zem sua própria história, mas não a fazem como 
querem, nem sob as circunstâncias de sua escolha, 
mas sob aquelas que se defrontam diretamente, 
legadas e transmitidas pelo passado, embora a 
tradição das gerações mortas oprima como um 
pesadelo o cérebro dos vivos”.  

Apresentadas, então, estas concepções a res-
peito da política como a ciência ou arte de organi-
zar a sociedade, desenvolverei uma micro-re exão 
para tentar responder a esta questão ambivalente: 
A política é a arte de iludir ou de desiludir?

Esta “dupla interrogação” é uma faca de dois 
gumes, e depende do gume escolhido para efeti-
var a emancipação do “homem” e, assim, realizar 
o  m histórico da “dominação de classes”. A 
política tanto pode ser um instrumento de liber-
tação humana, como instrumento de dominação 

de poucos sobre milhões. É aí que se desdobra 
a re exão sobre “o fazer política” na história da 
humanidade. E a História é a grande mestra que 
nos ensina sobre os erros políticos que não de-
vemos cometer novamente e nos dá um sentido 
utópico(9) (negador do “Agora” hostil/desuma-
no) para podermos entrever o futuro promissor 
da “humanização do homem”, latente no movi-
mento histórico (tendências sociais evolutivas), 
pois como diz Eric Hobsbawm(10), a História é 
maior que todos os historiadores (marxistas).

Comecemos, então, com a primeira indaga-
ção: a política é a arte de iludir? Ela pode ser usada 
como um instrumento de alimentar ilusões no 
povo desiludido, sofrido, sem esperança de uma 
vida melhor. Nesse sentido, há políticos que fazem 
da política uma “indústria ideológica eleitoreira” 
de produzir falsos sonhos e realizar seus interesses 
pessoais. Chamamo-los de demagogos(11), opor-
tunistas, carreiristas etc., pois manipulam bem as 
palavras, fazendo promessas “impossíveis” de 
efetivação. 

A prática política dos demagogos se pauta 
pela realização de interesses escusos e pela vai-
dade de seus egos; e o vínculo à comunidade é 
meramente eleitoreiro e paternalista. Bancam o 
“padrasto” dos abandonados, condenando-os a 
uma dependência existencial, isto é, fazendo deles 
pessoas acomodadas, dependentes de seus “fa-
vores políticos”. Na verdade, esses politiqueiros 
colocam “algemas da submissão” na consciência 
dos ingênuos, mutilando suas capacidades de re-
 exão crítica e (r)evolução pessoal. Tais algemas 
são como ideologia(s) aprisionadora (s) da mente 
humana (lavagem cerebral). Eles capturam a con-
sciência do cidadão comum através de sua visão 
política conservadora do status quo, estimulando 
a resignação e passividade dos “sem esperança”.

Há um discurso muito difundido por eles 
de que o problema do desemprego (capitalista) 
é conseqüência da educação (capitalista) precária 
(falta de quali cação pro ssional). Isto é uma 
mística (ilusão), porque nos USA e Europa há 
um “ótimo” sistema educacional, e nem por isso 
o desemprego estrutural nesses lugares – provo-
cado pelo modelo toyotista (12) (ou neofordista) 
de gestão organizacional e técnica do trabalho 
– foi superado pelo Neoliberalismo. É a ilusão 

de que a otimização da educação é a salvação da 
crise do desemprego capitalista. Eis um exemplo 
da retórica política da arte de iludir: “Educação 
como a redentora” da barbárie capitalista, apoiada 
pela retórica ilusória dos Direitos Humanos re-
strita à pura abstração formal das leis burguesas 
“inoperantes”.

A segunda indagação – a política como a arte 
de desiludir – tem a tarefa de denunciar as causas 
dos males sociais capitalistas e anunciar um novo 
movimento histórico (construído pelos renegados 
do capitalismo) que efetive a emancipação plena do 
homem. Os políticos deste naipe são geralmente 
pessoas que estão fora do campo de batalha parla-
mentar e atuam nos movimentos sociais onde há 
liberdade para manobras radicais no exercício da 
denúncia da (des) ordem socioeconômica capital-
ista e do anuncio de uma nova ordem negadora da 
caduca e cruel estrutura econômica de dominação 
de uma classe sobre “outras”. Os políticos extra-
parlamentares desmisti cam a “eternização da 
ordem capitalista” como produtora das desigual-
dades sociais, porém, anunciam a boa nova para 
os que clamam por justiça social.

Desiludimos politicamente o povo ao dizer-
mos que não há futuro para todos na ordem so-
ciometabólica do capital, pois o homem (despos-
suído) e a natureza são as principais vítimas da sua 
exploração, ou seja, esse sistema de produção e 
reprodução social só visa a lucratividade máxima 
para entesourar uma minoria, não respeitando os 
limites do homem e da natureza. Outra ilusão é a 
do crescimento econômico como gerador de mil-
hões de empregos. Falácia! Fortaleza tem 160mil 
desempregados. Se Lula baixasse hoje um decreto 
proibindo a demissão, esses 160mil só seriam 
absorvidos no mercado de trabalho se a cidade 
crescesse economicamente 10% ao ano, durante 
dez anos, sem considerar o aumento anual pro-
gressivo da força de trabalho jovem em busca do 
primeiro emprego.

Portanto, a política pode tanto iludir como 
desiludir, dependendo do agente político. Temos 
que optar pela prática de desfazer ilusões construí-
das pelos que se bene ciam do sistema destrutivo 
do tecido social: os vampiros da força de trabalho, 
da natureza.  

       Jorge Luís de Oliveira -BAFZ

1. Sócrates de Atenas (468-399 a.C.),  lósofo citado nos diálogos de Platão (429-347 a.C.).
2. Aristóteles de Estagira na Macedônia (384-322 a.C.), Obras: Ética a Nicômaco, Política etc.
3. Etienne la Boétie (1530-1563),  lósofo francês. Obra: Discurso da Servidão Voluntária.
4. Thomas Hobbes (1588-1679),  lósofo inglês. Obra: Leviatã (Monstro do caos da mitologia fenícia).
5. Baruch Espinosa (1632-1677),  lósofo judeu holandês. Obra: Tratado Teológico Político.
6. Jonh Locke (1632-1704),  lósofo inglês. Obra: Ensaio sobre o entendimento humano.
7. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778),  lósofo suíço. Obra: Do Contrato Social. 
8. Karl Marx (1818-1883),  lósofo alemão. Obras: O Capital, Miséria da Filoso a, Manifesto Comunsita.
9. Não confundir utopia com fantasia, mas sim concebê-la como um sonho possível de se realizar na história humana. “Quando sonhamos sozinhos é apenas um sonho, quando son-
hamos juntos é a realidade que acontece” (Raul Seixas?).
10. Historiador marxista irlandês contemporâneo.
11. Políticos, digamos, que exercitam a oratória falaciosa para excitar as paixões populares. Geralmente se travestem de modestos e humildes, até de salvadores da pátria.
12. Toyotismo é o modelo japonês de organização e gestão da produção e do trabalho aplicado nos anos 50 e aprimorado na década de 80, criado por Taichi Ohno. O que caracteriza esse 
modelo é o emagrecimento das fábricas com menos trabalhadores, com função polivalente, operando várias máquinas ao mesmo tempo.

Notas:
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Gestão “SINTSEF na Defesa de Direitos e Conquistas” 
se despede da Direção Colegiada do Sindicato

• A GREVE dos servidores permanece, 
com INCRA, ANVISA e FUNAI de 
braços cruzados. O SINTSEF/CE dá 
todo apoio aos companheiros.

• O SINTSEF/CE denuncia, junto ao 
Ministério Público, à Polícia Federal, 
ao MPOG e à imprensa, a máfi a das 
seguradoras que estão descontando, 
criminosamente, valores dos aposen-
tados e pensionistas, sem autorização.

• No dia 8 de abril de 2006, em assem-
bléia geral, foram eleitos os delegados 
para os Congresso Estadual e Nacio-
nal da CUT, para os quais o SINT-
SEF/CE elegeu, respectivamente, 22 e 
6 delegados.

No próximo dia 16 de junho, a ges-
tão “SINTSEF na Defesa de Direitos 
e Conquistas” estará se despedindo da 
Direção Colegiada do Sindicato, agra-
decendo aos filiados a parceria nas di-
versas atividades e manifestações reali-
zadas neste dois anos. A luta continua! 
Basta Lula! Fora o FMI! Nesta edição, 
as ações de 2006.

REALIZAÇÕES
DE 2006

• No dia 3 de janeiro, os diretores do 
SINTSEF/CE foram barrados na en-
trada do Hospital de Maracanaú. O 
problema chegou a ser discutido na 
audiência do dia 12 com o ministro da 
Saúde, Saraiva Felipe. O hospital fede-
ral, cedido à Prefeitura de Maracanaú, 
vem devolvendo servidores ao núcleo 
estadual do Ministério da Saúde em 
Fortaleza.

• No dia 12, servidores federais da Saú-
de no Ceará paralisaram as atividades. 
Uma manifestação foi realizada na Co-
ordenação Regional da Funasa. A para-
lisação, realizada em todo o Brasil no 
“Dia Nacional de Luta do Setor Saú-
de”, chamou atenção, principalmente, 
para os problemas decorrentes da falta 
de Equipamentos de Proteção Indivi-
dual.

• A Assembléia Geral realizada em 14 de 
janeiro discutiu o regimento eleitoral 
para a gestão 2006- 2008.

Manifestação dos servidores em Maracanaú

Condições precárias na UBV do Eusébio

•  No dia 16 de abril o SINTSEF/CE 
completa 17 anos, em meio a mais 
uma GREVE nacional dos servidores 
públicos federais.ma sindical.

• No dia 17, no Ceará, a GREVE co-
meçou com os servidores da FUNASA 
de Fortaleza, e, depois, alastrou-se por 
diversas cidades do interior. Os servi-
dores do Ministério da Fazenda tam-
bém engrossaram o movimento, assim 
como a ANVISA, INCRA e a FUNAI.

Assembléia dia 11/3, no SINTSEF/CE, decide pela GREVE

Carro do SINTSEF/CE barra a saída de carros da FUNASA 
na Av. Fco. Sá

Greve do INCRA

• No dia 9 de fevereiro, pela manhã, o 
SINTSEF/CE – representado pelo di-
retor Benedito Holanda – esteve no 
Ministério Público da União para uma 
audiência em relação à denúncia, feita 
anteriormente, sobre a revoltante situ-
ação dos 98 trabalhadores da UBV do 
Eusébio-CE.

Manifestações em Brasília

Servidora do Hospital de Maracanaú é inocentada 
Mais uma vitória do Departamento Jurídico do SINTSEF/CE. A servidora Maria das Mercês Batista,  liada ao Sindicato e lotada no Ministério 
da saúde, foi afastada de seus serviços pela gerente de recursos humanos e pela diretora do Hospital de Maracanaú, que alegaram “problemas de 
ordem técnica e disciplinar” para abrir um processo administrativo. Instaurada a Comissão de Sindicância, as testemunhas – inclusive as indicadas 
pela direção do Hospital – todas declararam que as acusações eram falsas. Em todos os momentos, o SINTSEF/CE esteve ao lado da servidora. A 
Advocacia Geral da União inclusive emitiu parecer favorável à servidora, orientando o arquivamento do processo, por falta de provas, e ordenando 
o retorno às atividades. Ao  nal, percebeu-se a injustiça, que causou enorme constrangimento a uma servidora que exercia com enorme zelo sua 
função junto aos enfermos. O SINTSEF/CE estará sempre vigilante, contra qualquer abuso que  ra a dignidade de seus  liados.


