
Servidores do Hospital de 
Maracanaú lutam contra 
autoritarismo

Servidores do Hospital paralisaram atividades

Em assembléia realizada dia 10/10, pela manhã, na sede 
do órgão, os servidores federais do Hospital de Mara-
canaú deliberaram pela deflagração de paralisações 
diárias de duas horas em protesto contra o autoritarismo 
da diretoria do local. Segundo denúncia dos funcionários, 
a servidora Maria das Marcês Batista foi arbitrariamente 
transferida do Hospital, sendo devolvida para os quadros 
do Ministério da Saúde. Além desse problema, há outras 
situações de ingovernabilidade que precisam ser verifica-
das e corrigidas. (pág. 8)

Carreira do PCC 
Fazendário: a vitória 
de quem aposta na unidade

Já estão a pleno vapor as assembléias para eleição dos delegados ao 8º Congresso 
do SINTSEF/CE, a realizar-se no período de 8 a 11 de dezembro de 2005, no Porto 
D´Aldeia Resort.. Os delegados podem ser eleitos, dentre os filiados, até o dia 30 de 
novembro de 2005. A eleição dar-se-á em assembléia nos locais de trabalho, partici-
parão com direito à voz e voto. O critério para eleger delegados seguirá a proporção 
de um para cada cinco filiados presentes na assembléia, ou fração igual ou supe-
rior a três. (pág. 3)
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Reunião dos aposentados e pensionistas da Região Metropolitana filiados ao SINTSEF/CE: 
dia 9 de novembro, às 15h, no auditório do Sindicato. Lembrando que foram eleitos três delegados 

(Eudes Rodrigues, Aluísio Bastos e Mª de Lourdes Negreiros, além de Geraldo Costa, que faz parte do 
Departamento de Aposentados da CONDSEF) ao V Encontro Nacional dos Aposentados e Pensionistas da 

CONDSEF, que ocorrerá dias 12 e 13/11, em Brasília-DF.

8º congresso do SINTSEF/CE em 
dezembro: assembléias elegem 
delegados

Rua 24 de Maio, 1201 - Centro - Cep: 60.020-031 - Fortaleza-CE - PABX: 3254.4100 - imprensa@sintsef-ce.org.br - Fundado em 16/04/1989, no 1º Congresso Estadual da Categoria

No dia 21/10, o Congresso Nacional aprovou a criação 
da Receita Federal do Brasil. Com isso, foi aprovado, 
no bojo da matéria, o tão sonhado Plano de Cargos 
e Carreiras dos servidores do PCC do Ministério da 
Fazenda. É uma luta que vem sendo encampada pela 
CONDSEF desde abril de 2005, quando foi criado um 
Grupo de Trabalho (GT) que elaborou, democratica-
mente, uma proposta de carreira. (pág. 7)

CONDSEF reuniu, dia 20/8, 66 fazendários de 16 estados para 
elaborar proposta de PCCS



No dia 28 de outubro, “comemo-
ra-se” o Dia do Servidor. Porém, con-
cretamente, fica evidente que será 
uma data que marcará o profundo 
descaso do governo federal para com 
a categoria. Lula, egresso do movi-
mento sindical, traiu os trabalhadores 
que nele acreditaram e aprofundou o 
processo de desmonte do serviço pú-
blico. Fomos insultados pela reforma 
da Previdência, pelos “reajustes” de 

Dia do servidor: dia da vergonha 
para o governo federal

1% e 0,1% e pela inabilidade e falta 
de vontade na hora das negociações.

Segundo pesquisa do Dieese – De-
partamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos –, o fun-
cionalismo público – estadual, muni-
cipal e federal – foi responsável por 
61% do total das greves deflagradas 
em 2004. A maior parte das paralisa-
ções reivindicava avanços nas relações 
trabalhistas, ou seja, foram para intro-

duzir novas demanadas ou ampliar 
direitos assegurados na Constituição. 
São dados que comprovam que o ser-
vidor público não luta apenas por au-
mento salarial, mas pela defesa de um 
serviço público de qualidade.

A greve é um instrumento de luta 
e reivindicação do trabalhador. Entra-
mos em greve este ano para cobrar o 
cumprimento dos 13 pontos assumi-
dos pelo presidente Lula com os ser-
vidores; a reposição de nossas perdas 
salariais, conseqüência de planos eco-
nômicos e arrochos; e para viabilizar 
a implantação dos nossos Planos de 
Carreira. E são estas as razões que 
nos levaram à Esplanada dos Minis-
térios na quarta-feira, dia 19/10, em 
mais uma Marcha a Brasília. 

Os servidores mostram que a 
mobilização continua forte e prepa-
rada para uma nova greve, se for o 
caso. Está na hora de o governo, no 
mês dos trabalhadores do serviço pú-
blico, ter vergonha na cara e cumprir 
os acordos feitos com a categoria.

A DIREÇÃO COLEGIADA
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Governo ignora 
negociações e 
CONDSEF realiza 
nova Marcha a 
Brasília

Em um protesto organizado pela 
Coordenação Nacional das Entida-
des de Servidores Públicos Federais 
(CNESF), cerca de 1.000 servidores 
da União reclamaram, dia 19/10, do 
não cumprimento, por parte do go-
verno, de vários acordos firmados 
com a categoria durante as greves 
deflagradas entre junho e julho deste 
ano. Os manifestantes percorreram 
a Esplanada e entregaram um ofício 
no Ministério do Planejamento solici-
tando a reabertura das negociações. 
O secretário de Recursos Humanos 
do ministério, Sérgio Mendonça, re-
conheceu que as negociações estão 
atrasadas. 

Os servidores se reuniram des-
de as 10 horas em frente à Catedral. 
Uma hora e meia depois, saíram em 

passeata percorrendo vários ministé-
rios. O protesto terminou por volta 
das 14h30. O secretário de Recursos 
Humanos alegou que assim o orça-
mento estiver definido, irá chamar 
todas as entidades para retomar as 
discussões. Para 2006, o governo 
disponibilizou na proposta de orça-
mento R$ 1,5 bilhão para custear 

aumento de servidores. Há ainda 
outros R$ 437 milhões, comprome-
tidos com negociações já fechadas 
com servidores do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) e da seguri-
dade social. R$ 1,5 bilhão é pouco, e 
os servidores estão tentando aumen-
tar esse valor com base no aumento 
de arrecadação do governo.

A Coordenação Nacional das Entidades dos Servidores Federais (CNESF) realiza na 
Esplanada dos Ministérios ato unifi cado dos servidores federais, cobrando ações do 
governo e cumprimento de acordos. 
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Já estão a pleno vapor as assembléias para eleição 
dos delegados ao 8º Congresso do SINTSEF/CE, a re-
alizar-se no período de 8 a 11 de dezembro de 2005, 
no Porto D´Aldeia Resort. O evento, maior instância 
de deliberação do nosso Sindicato, vai se pautar pe-
los seguintes assuntos: análise de conjuntura nacional 
e internacional; balanço da organização e da luta dos 
trabalhadores; estratégias políticas do SINTSEF/CE 
junto ao movimento sindical, popular e estudantil; pla-
no de lutas e; convocação de Assembléia Estatutária.

Os delegados e os observadores que participa-
rem efetivamente do 8º Congresso do SINTSEF/CE, 
eleitos nos locais de trabalho, terão custeadas  todas 
as suas despesas  com deslocamento, hospedagem e 
alimentação no local da realização  do Congresso. O 
credenciamento dos delegados será realizado no local 
do Congresso, no dia 8 de dezembro, das 8h às 14h.

Como ocorrem as eleições de delegados
Os delegados podem ser eleitos, dentre os filiados, 

até o dia 30 de novembro de 2005. A eleição dar-se-á 
em assembléia nos locais de trabalho, participarão com 
direito à voz e voto. O critério para eleger os delega-
dos seguirá a proporção de um para cada cinco filiados 
presentes na assembléia, ou fração igual ou superior a 
três. Os suplentes serão eleitos na mesma assembléia. 
Para eleger os delegados nos locais de trabalho faz-se 
necessário o quorum mínimo de cinco filiados, presen-
tes à assembléia. 

Os filiados da capital, aposentados e pensionistas, se-
rão eleitos em assembléia específica na sede do SINT-
SEF/CE. No interior do Estado serão eleitos em assem-
bléias específicas nas regiões das respectivas Delegacias 
Sindicais de Base. Os filiados demitidos deverão concor-
rer à eleição de Delegados na mesma assembléia dos 
ativos, nos órgãos a que estejam vinculados. 

As assembléias deverão ser convocadas pelos de-
legados sindicais de base, ou pelos coordenadores 
das Delegacias Sindicais de Base, devendo a realiza-
ção das mesmas ser comunicada à Coordenação Or-
ganizadora do Congresso, com antecedência mínima 
de três dias úteis.

A importância do Congresso
O SINTSEF/CE, ao longo de 16 anos de história, 

consolidou-se como um sindicato classista, de luta 
e independente de governos e patrões, solidário ao 

conjunto dos trabalhadores, democrático e fiel às decisões 
tomadas pelos filiados em suas instâncias. O Congresso é 
a maior prova da autonomia dos trabalhadores em relação 
aos destinos da entidade.

Nosso Sindicato tem lutado para não se tornar um sindi-
cato burocratizado e aparelhista. Para evitar tal coisa, inves-
te-se na ampliação do processo democrático de participação 
da base em todos os fóruns de discussão do sindicato, pos-
sibilitando uma participação ativa dos filiados na vida política 
da entidade. Exemplo disso são as assembléias mensais nas 
Delegacias Sindicais de Base, várias assembléias e encontros 
nos locais de trabalho, possibilitando a categoria debates so-
bre assuntos de seu interesse.

O Congresso é o auge desse processo. É nele que 
os trabalhadores filiados de todos os órgãos podem ex-
pressar seus desejos, críticas, sugestões e perspectivas. 
É a forma pela qual a construção da nossa entidade se dá 
coletivamente.

8º congresso do SINTSEF/CE em dezembro: 
assembléias elegem primeiros delegados
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As matérias assinadas não refletem, nacessariamente, a opinião da entidade. Jornalista responsável: Demétrio Andrade – Mtb CE00974JP. Tiragem: 13 mil exemplares. Impressão e editoração: 
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Formação Política: José de Assis (FUNASA - Micro de Maracanaú), Francisco Gomes (Min. de Fazenda) e Afonso Barbosa (FUNASA – Micro I – Secretaria Executiva Regional V); Coordenação 
de Finanças: Alfredo Moreira (Base Aérea) e Josemar Martins (CONAB - Crateús); Coordenação Cultural: Rômulo George (IBAMA - Superintendência) e Germano Moreira (DNOCS - Icó); 
Coordenação de Aposentados e Pensionistas: Geraldo Costa (aposentado DNOCS), Carlos Eugênio (FUNASA – Canindé) e Aírton Cardoso (DNIT -Fortaleza); Coordenação Administrativa: 
Aluísio Bastos (aposentado DNOCS) e Benedito Holanda (FUNASA - CORE). SUPLENTES: José Newton Gama (FUNASA - Crato), Francisco Martins Henriques (CONAB - SUREG) e Lúcia 
Pereira (DRT). CONSELHO FISCAL: Fátima Girão (FUNASA - Micro Olavo Bilac), Francisco Chaves (INSS - Crato), José Ribamar (FUNASA - Centro de Zoonose - Conj. Ceará), José Pinheiro 
(FUNASA -Iguatu), José Amorim (Min. Da Agricultura), Maria de Fátima Ribeiro(DNOCS - Jaibaras) e Mauro Feliciano (Min. da Fazenda). SUPLENTES: Raimundo Cândido (CONAB – Juazeiro 
do Norte) e José Araújo (DNOCS -Amanari).
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Ex-petista acusa Delúbio de usar 
FAT para financiar PT nos anos 90

Militante do PT de 1980 a 1995, o 
editor César Queiroz Benjamin, 
de 51 anos, situa no início 

dos anos 90, com a atuação do então 
representante da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), Delúbio Soares, no 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
o início da mudança que levou o partido 
à atual crise. De acordo com Benjamin, 
com repasses do FAT para sindicatos 
Delúbio Soares fortaleceu a tendência 
Articulação, da qual fazem parte o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o 
deputado José Dirceu (SP), que assim 
dominou a máquina partidária.

Na direção do PT, conta ele, Delúbio, 
com aval do hoje presidente e do ex-
ministro da Casa Civil, formou com 
outros petistas o grupo conhecido como 
“os operadores”, cujo objetivo prioritário 
era dinheiro. “Então esse grupo consolida 
a sua hegemonia”, diz Benjamin, que não 
apresenta provas, mas alega que no PT 
“todos sabiam” do que ocorria. Ele deixou 
o partido há uma década, denunciando 
o que chamou de “ovo da serpente”, a 
entrada maciça na legenda de dinheiro 
de bancos e empreiteiras. Hoje, acha que 
suas previsões se confirmaram e avalia 
que Lula sabia das irregularidades. “Eu, 
que já estava fora do PT, sabia. Como o 
Lula poderia não saber?”

O senhor acha que 
as previsões que 
fez ao sair do PT se 
cumpriram?

Vamos situar a saída. Na campanha de 
1994, eu era da direção e da coordenação 
da campanha. E depois ficou claro que 
tinha havido uma série de financiamentos 
que desconhecíamos. De bancos e 
empreiteiras, para a campanha do Lula.

Eram financiamentos 
ilegais?

Do ponto de vista partidário não eram 
legais. Porque tanto a direção quanto a 
militância nunca souberam disso. Tentei 
discutir na direção nacional, não houve 

possibilidade, e resolvi levar ao Encontro 
Nacional do PT de 1995, que era o 
primeiro na seqüência da eleição. E aí ficou 
claro para mim que já estava havendo no 
PT o início do esquema que agora vem à 
luz, inclusive com os mesmos personagens. 
Eu tive a percepção de que isso continha 
um perigo extraordinário, que era a 
entrada no PT, pesadamente, de esquemas 
de financiamento que teriam um impacto 
grande na vida interna do partido. O Dirceu 
foi eleito para a presidência, esse grupo que 
agora está nas manchetes assume cargos-
chave, e fica claro que o partido tinha tido 
uma inflexão para pior. Ser direção passava a 
ser gerenciar interesses. E saí, eu me lembro 
que no meu pronunciamento no Encontro 
Nacional disse que estávamos diante do 
ovo da serpente que ia nos devorar. Então, 
quando vejo essa situação atual, tenho 
consciência de que não começou agora e 
é a expressão de uma prática continuada 
e sistêmica, que foi introduzida através do 
Lula e do Zé Dirceu.

Pode-se dizer que o 
processo de corrupção 
começou em 1994?

Talvez tenha começado antes.

Quando?
Há notícias de processos semelhantes 

no Fundo de Amparo ao Trabalhador. 
Não por coincidência o representante da 
CUT no FAT chamava-se Delúbio Soares 
e se multiplicaram notícias de esquemas 
de financiamento heterodoxos.

O que houve?
Até essa época, a Articulação, que 

é o grupo do Lula e do Dirceu, ainda 
disputava a hegemonia no PT cabeça 
com cabeça. A minha interpretação é 
a de que esse grupo usou esquemas 
de financiamento heterodoxos para 
fortalecer a Articulação. Porque o FAT 
faz convênios com sindicatos. E assim 
fortaleceu as finanças da Articulação, 
que passa a manejar poder financeiro 
que é uma arma nova na luta. Passa a 
ter capacidade de financiar candidaturas, 
trazer pessoas, estabelecer pontes. 
Delúbio se tornou figura paradigmática. 
Foi tesoureiro da CUT, foi para o PT 
como tesoureiro. E esse grupo começa a 
ser conhecido como “os operadores”.

Quem eram Delúbio, 
Sílvio?

Silvio Pereira, depois Marcelo Sereno... 
Esse grupo estabelece influência crescente 

no PT e na CUT. Ser da Articulação 
significava fazer campanhas muito caras. 
E se combina com o esvaziamento da 
militância. Então esse grupo consolida 
a hegemonia. Passa a operar em vários 
esquemas. Santo André é um deles. 
Passa a procurar maneiras de levantar 
dinheiro. E com a chegada ao governo 
federal as práticas ganham escala e um 
potencial de crescimento e visibilidade 
muito maior.

E o presidente Lula 
nisso tudo?

O Lula garante que foi traído, que não 
sabia. Mas eu não acredito nisso. Foram 
práticas sistemáticas durante mais de dez 
anos, do grupo que era mais próximo do 
próprio Lula. Me parece completamente 
inverossímil que ele fosse o único a não 
saber. Todos sabíamos. Eu, que já estava 
fora do PT, sabia. Como o Lula poderia 
não saber?

Qual é o efeito disso?
O principal legado é que a liderança 

do Lula dissolveu por dentro os valores 
da esquerda. Se você pegar para trás, 
Luiz Carlos Prestes morre pobre. 
Nunca tínhamos tido uma liderança que 
disseminasse o antivalor.

O que é isso?
O grande legado do Lula é essa 

disseminação do antivalor. O valor da 
esperteza, o valor de se dar bem, de não 
estudar, ter orgulho de não estudar... Eu 
diria que o Lula sempre foi um grande 
guarda-chuva para os oportunistas no PT. 
Uma coisa é o partido ter um líder que 
é honesto, honrado. Então, quem quer 
ser picareta fica meio acuado. Pode até 
querer ser picareta, mas não é a regra. 
Outra coisa é você estar num ambiente 
em que veio de cima o exemplo. Então, 
sob a liderança do Lula, eu diria que se 
formou a pior geração de militantes da 
esquerda brasileira de toda a sua história: 
pragmática, oportunista, individualista, 
carreirista.

Foram matando a 
militância?

Foram matando a militância e 
fazendo a ascensão dos carreiristas, dos 
oportunistas. Se você não tem militância 
e quer fazer campanhas competitivas, 
tem de ter dinheiro. No momento 
em que o PT optou por ser partido da 
ordem, teve de ir beber nas fontes da 
ordem.

César Benjamin, em entrevista a 
O Estado de S. Paulo (19/08/05), 
para o jornalista Wilson Tosta
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Erradicar a violência e preservar o capital: 
para onde aponta a conclamada cultura de paz?

A violência tem dominado as nossas 
vidas, invadindo um espaço sem fron-
teiras, que abarca todos independente-
mente de cor, sexo e classe social, não 
se devendo esquecer, contudo, que, 
por qualquer ângulo que se encare o fe-
nômeno, este penaliza, com particular 
dramaticidade, a classe trabalhadora. 

Destarte, nos últimos tempos, vive-
mos submersos numa cortina de medo 
e, pelas suas brechas, encaramos com 
desconfiança as pessoas que passam ao 
nosso redor, temerosos de que um des-
conhecido casual venha ameaçar nossa 
mera existência. 

Os que têm mais posses cercam-se 
de pessoal (cerca de dezoito homens, 
quatro, se não nos falha a memória, dos 
quadros da polícia federal e os demais, 
contratados privadamente, guardaram 
a segurança da jovem cantora Sandy, 
em suas aparições no último carnaval) 
e/ou parafernálias tecnológicas - alar-
mes, blindagens, cercas elétricas, con-
domínios ultrafechados, helicópteros... 
Mesmo tudo isso é, por vezes, em vão.

Para além da violência que nos es-
preita a cada esquina, contam-se os 
episódios diuturnos de destruição em 
massa com destaque para a guerra 
contínua, que, posta como necessária e 
legítima, produz no imediato, um con-
tingente expressivo e diversificado de 
vítimas, enquanto é o próprio gênero 
humano que se denigre ao pipocar das 
bombas. 

Esse campo minado de pânico e dor 
tem suscitado discussões e manifesta-
ções em várias instâncias da sociedade 
e o apelo a uma cultura de paz faz-se 
ouvir pela voz dos currículos escolares, 
dos meios de comunicação e das bran-
cas caminhadas que correm as ruas em 
ensolaradas manhãs (pelo menos, estas 
são poupadas da repressão armada que 
sabe bem dispersar os protestos contra 
o capital e suas políticas!). 

Nesse contexto, a saída para conter 
a explosão da violência estampada no 
nosso cotidiano reside, predominan-
temente, em propostas de cunho indi-
vidualista, do “cada um fazendo a sua 
parte”, sob a piedosa suposição de que 
uma atitude e um olhar de solidarieda-
de frente ao nosso irmão seriam sufi-
cientes para sustar o ritmo desenfreado 

da selvageria instalada na sociedade. 
Em outras palavras, pressupõe-se que 
a soma simples das individualidades tor-
nadas solidárias e tolerantes redundaria 
numa cultura de paz.  Uma suposição, 
por certo, confinada ao plano do idea-
lismo subjetivista.

           Essas manifestações, por outro 
lado, embora atravessadas por uma vi-
são aprisionada nas tramas do senso co-
mum, denunciam, de forma candente, 
a intensificação da barbárie que marca a 
contemporaneidade.  

As ações empreendidas em nome 
de uma cultura de paz têm ocupado 
as páginas dos jornais e as telas da te-
levisão, pedindo um basta à violência, 
recorrendo à boa vontade de cada um 
de ir ao encontro da paz, no limite, des-
pindo-se de uma pretensa essência hu-
mana egoísta e má, a fim de que sejam 
superadas as atrocidades humanas que 
preenchem as estatísticas dos tempos 
chamados pós-modernos. 

Não podemos desconsiderar que, 
largados à esfera da imediaticidade, os 
fatos que condensam nosso cotidiano 
alienado ocultam o complexo de fato-
res de ordem estrutural que lhes dão 
sentido.  

Dito de outro modo, os fatos da 
violência cotidiana necessitam de uma 
apreensão radical dos seus fundamen-
tos, para que não nos percamos em 
medidas paliativas que, lamentavelmen-
te, estão fadadas a desvanecer-se diante 
da brutal objetividade engendrada pela 
crise profunda do sistema do capital, 
que massacra nossas existências e em-
brutece nossas subjetividades. 

A negação dessa objetividade há que 
ser, porém, garantida a qualquer custo, 
sob pena de que suba à consciência das 
massas a compreensão de que a vio-
lência, nas suas mais diversas formas 
de expressão, nelas contidas a guerra, 
a corrupção, a destruição ecológica, o 
desemprego e a miséria– é o alimen-
to mesmo de que se nutre o sistema 
em seu processo de auto-reprodução. 
Com efeito, sob o abalo de sua crise es-
trutural e  impactado pela intensificação 
ímpar de suas contradições, o capital 
encontrar-se-ia, hoje, impedido de re-
alizar qualquer movimento civilizatório, 
para se dizer o mínimo. 

Muito menos pode agir o Estado 
como pacificador efetivo dos conflitos 
(e isto, de fato, vem sendo compro-
vado todos os dias globo afora), uma 
vez que, como guardião, em última 
análise, dos interesses do sistema, só 
poderá propor estratégias que, nem 
de longe, conturbem o metabolismo 
do capital (Mészáros), comprome-
tendo o alcance das necessidades do 
mercado.

Nesse sentido, o discurso em favor 
de uma cultura de paz - desprovido de 
uma base de análise radicalmente crítica 
da realidade - torna-se profundamente 
funcional do ponto de vista da estabi-
lidade do sistema, porque dispensa a 
superação do capital como condição de 
resolução dos conflitos crescentemen-
te violentos que traduzem a exploração 
do homem pelo homem. Ao contrário, 
desvia do foco revolucionário, a insa-
tisfação, a indignação, o desespero das 
massas, pela força da ilusão de que, no 
aqui e agora, um novo mundo [de paz] 
é possível. 

Para encerrarmos este breve po-
sicionamento em favor da paz, evoca-
mos a declaração de Marx: conclamar 
as pessoas a acabarem com as ilusões 
sobre uma situação, é conclamá-las a 
acabarem com uma situação que pre-
cisa de ilusões. 

Ao mesmo tempo, cometendo a 
irreverência de parafrasear o grande 
gênio alemão, assumimos que, con-
clamar as pessoas a professarem uma 
cultura de paz, requer conclamá-las a 
acabarem com um sistema que pro-
duz a violência.

Susana Jimenez
Professora do Centro de Educa-

ção da Universidade Estadual do Ceará 
– UECE. Diretora Adjunta do Instituto 
de Estudos e Pesquisas do Movimento 

Operário – IMO/UECE.  Pós-Doutora em 
Educação.

Maurilene do Carmo
Pesquisadora Colaboradora do 

Instituto de Estudos e Pesquisas do 
Movimento Operário – IMO/UECE. Dou-
toranda do Programa de Pós-Graduação 
em Educação Brasileira da Universidade 

Federal do Ceará.

OUTUBRO 2005

5

FO
R

M
A

Ç
Ã

O
 S

IN
D

IC
A

L



SINTSEF/CE realiza 2º Encontro Estadual 
dos Servidores Civis em Órgãos Militares
Foi realizado em Fortaleza, na sede do SINTSEF/CE, no dia 1º de outubro de 2005, durante todo o dia, o 2º Encontro 

Estadual dos Servidores Civis de Órgãos Militares. O evento foi organizado pelo Sindicato. No dia 16/9, já havia sido reali-
zada, em Brasília, na sede da CONDSEF, a reunião ampliada do Departamento dos Servidores de Órgãos Militares Civis da 
base da Confederação. O SINTSEF/CE foi representado pelo diretor Alfredo Moreira. As principais reivindicações são as 
seguintes: Plano de Saúde, PCCS e Reenquadramento.

Força-tarefa dos servidores do 
Ministério da Cultura luta pelo 
cumprimento do Acordo

Parece mentira, mas os servidores do Ministério da 
Cultura, depois de uma greve de quase três meses, ainda 
lutam para ver o Acordo prometido pelo governo federal 
cumprido à risca. Para não deixar a peteca cair, há uma for-
ça-tarefa dos servidores do órgão em Brasília, cobrando 
soluções imediatas do Executivo e fazendo articulações 
com parlamentares no Congresso Nacional. No dia 5/10, 
os servidores reuniram-se com três membros da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público (deputados 
federais Henrique Eduardo Alves, Drª Clair e Isaías Silves-
tre). Na data, deveria haver uma audiência pública, que foi 
suspensa de véspera por conta do não comparecimento de 
representantes do Ministério do Planejamento, Orçamento 

Demitidos reclamam da 
demora na reintegração

Servidores públicos federais demitidos nos anos 90 re-
clamam da morosidade do processo de reintegração e res-
ponsabilizam os órgãos ou empresas de origem pela demora 
excessiva. Conforme reportagem publicada pelo jornal Cor-
reio Braziliense, o governo está disposto a trazer de volta os 
funcionários que perderam o emprego durante o período 
Fernando Collor de Mello e que, legalmente, estão aptos 
a retomar suas atividades. A Lei 8.878/94, que normatiza 
a anistia no setor público, indica as condições para que os 
demitidos reassumam seus cargos. A Comissão Especial In-
terministerial (CEI) é quem analisa e julga os pedidos de re-
torno. O aval da CEI significa que não há mais impedimentos 
para que os funcionários públicos demitidos de forma irregu-
lar durante a era Collor não reassumam suas funções. 

A grande dificuldade é que as empresas e os ministérios 
têm alegado falta de recursos ou estrutura para absorver a 
todos, apesar de parte do governo contestar essa versão. A 
CEI já analisou seis mil processos até o momento. Outros 
9,7 mil aguardam por definição. A comissão deverá ter seus 
trabalhos estendidos por mais um ano. Vencida essa etapa, 
a convocação dos trabalhadores deveria acontecer quase 
que imediatamente. Acontece que, em alguns lugares da 
administração pública, há resistências. Em desvantagem, os 
ex-servidores protestam. A CEI está sendo completamente 
ignorada pelo próprio governo. Nas empresas que adotam o 
regime celetista, as reclamações são mais graves. De acordo 
com os ex-funcionários, as companhias optam por terceiri-
zar a mão-de-obra em vez de convocar anistiados.

Grupo de Estudos Políticos 
está consolidado

Uma iniciativa de formação que já conta com uma 
boa participação de servidores está consolidada no 
SINTSEF/CE. Na quarta reunião, 13/10, às 14h, na 
sede do Sindicato, o Grupo de Estudos Políticos do 
SINTSEF/CE debateu o tema “Ética e Capitalismo”, 
com a presença de representantes do Instituto de Es-
tudos e Pesquisas do Movimento Operário (IMO). O 
evento é dirigido aos filiados da Região Metropolitana 
de Fortaleza. Para obter cópia do texto sobre esse 
tema, acesse o site www.sintsef-ce.org.br e clique no 
link “blog político”. O próximo encontro está marca-
do para o dia 26 de outubro.

Grupo vem 
se reunindo 

sistematicamente

e Gestão (MPOG) e da Casa Civil. A Comissão determinou 
que a nova Audiência Pública seria no dia 25 de outubro. 

Henrique Alves, presidente da Comissão, estabeleceu 
que, caso o MPOG e a Casa Civil não respondam ao novo 
convite em prazo determinado, ele os convocará. A convo-
cação obriga o comparecimento. No dia 6/10, Luís Alber-
to dos Santos, da Casa Civil, garantiu aos servidores que o 
Projeto de Lei será enviado ao Congresso até o dia 19 de 
outubro. Todas as dúvidas acerca do Projeto de Lei serão 
dirimidas na Audiência Pública. Luís Alberto assegurou ainda 
a presença do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo da 
Silva, e de representante da Casa Civil. Na mesma data, os 
servidores foram também ao gabinete do ministro da Cultu-
ra, Gilberto Gil, informar da Audiência Pública e solicitaram a 
presença do ministro na mesma. A CONDSEF está tentan-
do uma reunião com Luís Alberto dos Santos, da Casa Civil, 
quanto ao teor do Projeto de Lei que será encaminhado, 
segundo o próprio Luís Alberto, até o dia 19 de outubro.
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Servidores e professores da 
UFC em greve

Em greve há mais de dois meses, os servidores técnico-
administrativos da Universidade Federal do Ceará (UFC) 
vêm realizando várias atividades de mobilização. A greve já 
foi deflagrada em todas 43 universidades federais, mas até 
agora não houve avanços na negociação com o Governo Fe-
deral. A paralisação dos técnico-administrativos tem o obje-
tivo de garantir o cumprimento da segunda etapa do Plano 
de Carreira e assegurar no orçamento do próximo ano os 
recursos necessários para isso. Por sua vez, os docentes da 
UFC estão em greve desde 5/9. Dia 14/10, representantes 
dos professores universitários e de cursos técnicos estiveram 
no Ministério da Educação. Parte deles eocupou o 8º andar, 
onde fica o gabinete do ministro Fernando Haddad. O MEC 
decidiu, dia 14/10, conceder reajuste salarial de até 25% aos 
professores do ensino superior. A tendência, porém, é pela 
manutenção do movimento.

Protestos pela tentativa de venda do BEC 
no Dia Continental de Luta contra as 
Privatizações

Protestos pela ten-
tativa de venda do BEC 
marcaram o Dia Conti-
nental de Luta contra as 
Privatizações, realizado 
dia 17/10, pela manhã, 
com passeata no Centro 
e ato em frente à agência do BEC dos Peixinhos. Estiveram 
presentes diversas entidades sindicais, com destaque para as 
representações do Sindicato dos Bancários e dos professores 
e funcionários da UFC, UECE e CEFET. O SINTSEF/CE, que 
cedeu o carro de som para a manifestação, foi representado 
pelo diretor Geraldo Costa.

Carro de som do 
SINTSEF/CE 

deu força ao ato

No dia 21/10, o Congresso Nacional 
aprovou a criação da Receita Federal do 
Brasil. Com isso, foi aprovado, no bojo 
da matéria, o tão sonhado Plano de Car-
gos e Carreiras dos servidores do PCC 
do Ministério da Fazenda. É uma luta que 
vem sendo encampada pela CONDSEF 
desde abril de 2005, quando foi criado 
um Grupo de Trabalho (GT) que elabo-
rou, democraticamente, uma proposta 
de carreira.

A carreira deverá ter uma tabela com 
um vencimento básico e uma gratifica-
ção produtivista. A reunião contou tam-
bém com a participação da FENASPS e 
CNTSS. Os PCCs da Receita Federal, 
PGFN, GRA e ESAF serão incorporados 
à nova Carreira Fazendária. Os previ-
denciários ficarão num quadro comple-
mentar com os mesmos direitos desta 
carreira, que contemplará atividades fi-
nalísticas, atribuições, definições de fun-
ções, treinamentos, gratificação produ-
tivista, formação, qualificação e não terá 

Carreira do PCC Fazendário: a vitória de quem 
aposta na unidade 

nenhum empecilho de quebra de tempo 
em nenhuma situação para os PCCs, ou 
seja, está garantido o tempo de serviço. 
O Planejamento afirmou ainda que os 
Fazendários terão equiparação salarial 
com os Previdenciários a partir de janei-
ro de 2006. Estima-se um ganho salarial 
entre 60% e 70%.

Uma conquista que tem história
No dia 20/8, realizou-se, no auditó-

rio Luis Fernando A. Campis, na sede 
da CONDSEF, o Encontro Nacional dos 
Servidores PCC/Fazendários, reunindo 
66 delegados de 16 estados. Do SINT-
SEF/CE estavam presentes Roberto 
Luque de Sousa, Rufino Linhares e Fran-
cisco Gomes de Souza. Na oportunida-
de, o GT fez um rápido esclarecimento 
sobre o processo de negociação e sobre 
as limitações enfrentadas para concluir a 
proposta de PCC. Foi aberta discussão 
para acrescentar as propostas vindas dos 
estados. Os representantes do SINTSEF/
CE apresentaram as sugestões aprova-
das em assembléia realizada dia 9/8, no 
auditório da Receita Federal, em Forta-
leza. As propostas foram acatadas por 
consenso. Posteriormente, na semana 
seguinte, a proposta final foi protocolada 
junto ao Ministério da Fazenda. 

Enquanto isso, a CONDSEF enca-
minhou carta a todos os parlamentares 
pedindo apoio à implantação do PCC 
Fazendário. Foram montados plantões 
em Brasília com representantes da 
CONDSEF e dos fazendários para en-
trega de carta nos gabinetes dos depu-
tados e senadores, pedindo apoio. No 

dia 28/9, ocorreu reunião da COND-
SEF com a Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Administração (SPOA) 
do Ministério da Fazenda, em conjunto 
com o GT dos servidores. A secretária, 
Dra. Gildenora, informou que havia a 
possibilidade de uma saída emergencial 
pensada pela Casa Civil, Planejamento 
e Fazenda, com a proposta de criação 
da Receita do Brasil. A CONDSEF pediu 
então uma reunião com todas as entida-
des envolvidas.

A reunião foi realizada dia 5/10, no Mi-
nistério do Planejamento, onde servidores 
e governo discutiram a situação do Minis-
tério da Fazenda com a criação da Receita 
Federal do Brasil. O assessor do MPOG, 
Vladimir Nepomuceno, informou que o 
plano de carreira dos servidores da Fazen-
da está garantido e deve ser concluído até 
julho de 2006. Trata-se de uma vitória dos 
servidores do PCC da Fazenda. Como o 
documento estava preso na Casa Civil, a 
CONDSEF conseguiu incluí-la no bojo da 
MP 258, que cria a Receita Federal do Bra-
sil, que deverá ser votada ainda este mês.

Os trabalhadores da Receita conhecem 
a CONDSEF e o SINTSEF/CE, que DE-
FENDEM A UNIDADE DOS FAZENDÁ-
RIOS, estendendo os benefícios a todos os 
trabalhadores do Ministério. Já perderam 
a conta de quantas greves, mobilizações, 
ações judiciais e outras atividades foram 
articuladas em prol de todos os servido-
res. Sem motivo, alguns agora reclamam 
de uma vitória e pedem a desfiliação do 
SINTSEF/CE. Diga NÃO à manipulação 
e ao oportunismo. Continue apoiando 
quem sempre esteve a seu lado!

Sugestões dos servidores do MF do Ceará 
foram democraticamente aproveitadas
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Servidores do Hospital de Maracanaú 
lutam contra autoritarismo

Em assembléia realizada dia 10/10, pela manhã, na sede 
do órgão, os servidores federais do Hospital de Maraca-
naú deliberaram pela deflagração de paralisações diárias de 
duas horas em protesto contra o autoritarismo da diretoria 

SINTSEF/CE apoiou a mobilização dos servidores

do local. Segundo denúncia dos funcionários, a servidora 
Maria das Marcês Batista foi arbitrariamente transferida do 
Hospital, sendo devolvida para os quadros do Ministério da 
Saúde. Além desse problema, há outras situações de ingo-
vernabilidade que precisam ser verificadas e corrigidas. 

O SINTSEF/CE está investigando o caso, já que a servi-
dora sofre um processo de perseguição política por conta 
de sua participação na última GREVE da categoria. O se-
cretário de Saúde do Município, Edson Evangelista Pessoa, 
acatou a decisão da diretora do Hospital, Wanda Azeredo, 
sem questionamento algum. O SINTSEF/CE, que esteve na 
assembléia representado pelos diretores Luís Carlos Ma-
cêdo e José de Assis, está acompanhando e dando apoio a 
todo processo. 

O SINTSEF/CE, representado pelos diretores José de 
Assis e Luís Carlos, reuniu-se com Prefeito de Maraca-
naú, Roberto Pessoa, para discutir situação do Hospital 
dia 13/10, às 15h30. A reunião contou com a presença de 
uma comissão de servidores do órgão e serviu para discutir 
problemas existentes no Hospital.

Vitória da luta: termo de compromisso estende 47,11% 
para servidores da Saúde, Previdência e Trabalho

A CONDSEF assinou, dia 27/9, finalmente, junto com as de-
mais entidades representativas da categoria, o termo de compro-
misso que assegura a extensão dos 47,11% aos trabalhadores da 
Saúde, Previdência e Trabalho. Distribuídos entre os três Minis-
térios, 221 mil servidores serão contemplados. Até então este 
reajuste havia sido dado apenas aos servidores do INSS. 

Foi a vitória da luta. É o resultado da pressão que os servido-
res conseguiram fazer durante a forte greve deste ano. Porém, 
ainda há muito que conquistar. O parcelamento do percentual 
não é o ideal, mas representa um princípio de recomposição 
salarial. ATENÇÃO! Quem aderiu à GDASST terá assegurada 
a extensão dos 47,11% automaticamente. Porém, quem ainda 
pertencer à GDATA terá de fazer a opção declarando sua inten-
ção de entrar neste acordo. 

Pela bancada sindical assinaram os representantes da FE-
NASPS - Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhado-
res em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, CUT 
- Central Única dos Trabalhadores, CONDSEF e CNTSS - Con-
federação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social.

O governo se compromete a enviar ao Congresso Nacional 
no prazo de 30 dias a partir da assinatura do Termo de Compro-
misso, a medida legal para efetivação dos termos acertados no 
Termo de Compromisso assinado entre a bancada governamen-
tal e servidores.

Pelo acordo, o passivo será pago em 6 anos, em duas parcelas 
anuais, sempre em março e dezembro de cada ano. A primeira 
parcela de 3% será paga em março de 2006 e a última de 1,29% 
em dezembro de 2011, quando estará integralizado, ao custo final 
de R$ 1,7 bilhão. A parcela de 47,11%, denominada PCCS, será 
calculada sobre o vencimento básico e a Gratificação de Atividade 
Executiva, incidente sobre os valores constantes da tabela de re-
muneração de fevereiro de 2006.

Será reaberto o prazo para que os servidores do quadro de 
pessoal do Ministério da Saúde, Trabalho e Emprego, Previdência 
Social e FUNASA, integrantes do Plano de Classificação de Car-
gos - PCC, possam optar pelo ingresso na Carreira de Seguridade 
Social e Trabalho.

PERÍODO PARCELAS
% SOBRE A 

PARCELA ANTERIOR
% ACUMULADO

MAR/2006 1 3 3
DEZ/2006 2 6,23 9,42
MAR/2007 3 4,3 14,13
DEZ/2007 4 4,13 18,84
MAR/2008 5 3,97 23,56
DEZ/2008 6 3,81 28,27
MAR/2009 7 2,94 32,04
DEZ/2009 8 2,86 35,81
MAR/2010 9 2,77 39,57
DEZ/2010 10 2,7 43,34
MAR/2011 11 1,32 45,23
DEZ/2011 12 1,29 47,11

Convênio que garante GEAP foi prorrogado por 120 dias

O Governo anunciou, dia 17/10, por meio da Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que o convênio 
GEAP/MTE foi prorrogado por 120 dias. O Tribunal de Contas da União segue avaliando a matéria até que se resolva o impasse no que 
diz respeito à realização ou não de convênio com outras empresas. A GEAP, entidade de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, possui 
os servidores públicos federais como clientes exclusivos.
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