
ATENÇÃO: Em virtude do Congresso do SINTSEF/CE, não haverá 
reunião de aposentados e pensionistas da Região Metropolitana de 

Fortaleza no mês de agosto. Em julho a reunião é dia 22 de Julho, às 15h.

 AMplO dEbATE E pluRAlIdAdE dE dISCuSSõES FAzEM O SuCESSO 
dO 9º CONgRESSO dO SINTSEF/CE
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SINDICATO DOS TRABALHADORES  DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ

Os delegados e delegadas começaram a che-
gar ainda na quarta-feira, dia 19,  a tarde. O clima 
era de expectativa e euforia, afinal participariam do 
maior congresso da história do SINTSEF/CE. 553 
delegados eleitos, quase uma centena de assem-
bléias realizadas, três teses a serem discutidas e 
três mesas de debate com palestrantes referen-
ciados, assim se configurava o 9º Congresso do 
SINTSEF/CE.

O evento teve início na quinta-feira, 20 de 
agosto, pela manhã. Ao todo, 473 delegados e 
delegadas compareceram ao encontro, um total 
de 85% dos eleitos. No primeiro momento foi feita 
uma abertura solene com texto e vídeo comemo-
rativos em relação aos 20 anos do sindicato e ao 
próprio congresso e, em seguida, houve apre-
sentação de dança de um grupo folclórico local. 
para compor a mesa de abertura do evento foram 
convidados os companheiros Jerônimo Nascimen-
to e Airton lucena, respectivamente presidente e 
diretor de comunicação da CuT, luis Carlos Ma-
cêdo, em nome da CONdSEF e  Roberto luque 
representando o SINTSEF/CE. À cada membro foi 
concedida fala de cinco minutos para saudação 
dos delegados ali presentes. Começava, de fato, o 
9º Congresso do SINTSEF/CE. 

Ainda na primeira manhã foi apresentado e 
aprovado o regimento interno do evento. diversos 
destaques foram feitos pela plenária e o regimento 
foi discutido com orientação da mesa composta 
pelos companheiros João batista, Azevedo Quiri-
no e Sandra Mota, respectivamente, coordenador, 
secretário e relatora desta discussão. logo que 
aprovado o regimento, as três teses constantes do 
congresso foram apresentadas. 

Confira a cobertura completa do evento e as 
resoluções aprovadas nesse jornal especial 9º 
Congresso.

ApresentAção do Grupo de dAnçAs pArA-folclóricAs de sucAtinGA, 
do município de BeBeriBe, prestiGiA o evento 

plenáriA AprovA A propostA de reGimento interno Após AmplA dis-
cussão com vários destAques 

deleGAdos e deleGAdAs lotAm o Auditório nA ABerturA do 9º conGresso do sintsef/ce

mesA de ABerturA do evento Airtor lucenA e Jerônimo nAscimento 
(cut/ce), roBerto luque (sintsef/ce) e luis cArlos (condsef)

Azevedo quirino, João BAtistA e sAndrA motA, respectivAmente, se-
cretário, coordenAdor e relAtorA, dA mesA de discussão do reGimento
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RESOLUÇÕES

No domingo, dia 23 de agosto, os delegados e delegadas do 9º Con-
gresso discutiram e votaram as propostas feitas pelos grupos em relação ao 
debate das três teses apresentadas. No entanto, em virtude do adiantado da 
hora e de um possível esvaziamento da plenária, a mesma convocou uma 
assembléia geral, para conclusão dos trabalhos pendentes, a se realizar no 
segundo sábado de novembro de 2009, em Fortaleza. Confira a seguir as 
principais resoluções aprovadas no dia 23.

1. O 9º Congresso do SINTSEF/CE, realizado de 20 a 23 de agosto 
de 2009 em beberibe, considerando:

1) Que as eleições para a direção Colegiada, Conselho Fiscal e Coordena-
ções das delegacias Sindicais do SINTSEF/CE para a gestão 2008/2011, 
encontram-se sub júdice(2ª instância);
2) Que compete aos filiados a soberania para decidir sobre as questões do 
sindicato de acordo com os princípios de liberdade e autonomia sindical que 
defendemos;
3) diante da atual situação em que passado um ano e dois meses do pleito, 
o mandato da atual direção se prorroga e a vontade da base expressa nas 
urnas, de uma nova direção, não se concretizou em razão de ações na justi-
ça prejudicando o funcionamento normal de nossa entidade representativa. 
Este congresso instância máxima do SINTSEF/CE aprova:
1) dirigir-se às duas chapas que concorreram ao pleito no sentido de devol-
ver à base a decisão sobre os destinos do nosso sindicato;
2) Assim, seja qual for a chapa empossada por decisão judicial em segunda 
instância, deve ser convocada de imediato assembléia geral para deliberar 
sobre a realização de novas eleições para a direção Colegiada, Conselho 
Fiscal e Coordenações das delegacias Sindicais do SINTSEF/CE, solicitando 
a Chapa 2 à Justiça do Trabalho a extinção do processo judicial devolvendo 
assim a decisão aos filiados.
3) Caso a decisão judicial não se defina neste ano de 2009, a próxima 
Assembléia estatutária deliberará sobre a convocação de novas eleições 
sindicais do SINTSEF-CE.

2. para regularizar a inadimplência dos filiados em relação aos 5%  
das causas judiciais ganhas pelo sindicato como RpV e precatórios de 
acordo com o artigo 61 do estatuto. Será feita negociação para parce-
lamento do débito e o filiado inadimplente terá um prazo de até 60 dias 
após o este 9º congresso para negociar com o SINTSEF-CE os seus 
débitos.

3. A plenária do 9º Congresso do SINTSEF/CE convoca a Assem-
bléia Estatutária para o segundo sábado (dia 13) do mês de março de 
2010.

4. O 9º congresso do SINTSEF-CE aprova a criação da delegacia 
Sindical de base da região dos três climas e aquisição de sua sede 
própria na cidade de Itapipoca assim que haja recursos financeiros.

5. Assembléia de ativos e inativos - As reuniões de aposentados e 
pensionistas serão mantidas como já funcionam, de maneira específica 
para o setor.

6. MANuTENÇÃO do texto integral de balanço do Movimento e 
Análise de Conjuntura das três teses e disponibilização dos mesmos no 
caderno de resoluções como apêndice.
7. No item que se refere aos cursos de formação do SINTSEF/CE, 
ficou decidido que o mesmo será discutido em Assembléia geral da 
categoria marcada para o mês de novembro de 2009.
8. discussão das Moções propostas no Congresso, na Assembléia 
geral, a ocorrer no mês de novembro de 2009, em Fortaleza.
9. discussão do plano de luta geral na Assembléia geral a ocorrer 
no mês de novembro de 2009, em Fortaleza.
10. Aprovação do plano de luta específico, abaixo:

•	(AdITIVA) Construção do auditório da delegacia Sindical do Vale do Ja-
guaribe (dSVJ), com sede na cidade de Russas, solicitação estendida 
a todas as delegacias que não tenham auditório, tão logo haja recursos 
financeiros.
•	RESOluÇÃO: plANO dE luTA dO dNOCS (parte do Relatório do IX 

Congresso da CONdSEF, ocorrido em dezembro de 2007).
§ Reestruturação  do dNOCS - Que a CONdSEF continue apoiando e 
implementando as ações que já estão em andamento em defesa da re-
estruturação (plenárias, sessões especiais); 

§ Que a CONdSEF busque junto à Administração pública Federal um 
programa de capacitação e atualização dos servidores públicos federais, 
dos cargos de artífice de mecânica, agente de serviços de engenharia e 
outros visando à reintegração dos servidores às atribuições dos órgãos ; 

§ Que a CONdSEF busque junto à Administração pública um programa de 
recursos humanos que atenda as condições de saúde do servidor como 
um todo; 

§ plano de Carreira do dNOCS; 
§ Concurso público para  todos os órgãos do federais ;
§ Implementação de um plano de capacitação técnica voltado para a es-
pecificidade da atuação de cada  instituição federal, bem como a moder-
nização organizacional; 

§ Concretização da atribuição institucional do dNOCS como órgão execu-
tor da gestão dos recursos hídricos dentro de uma proposta sustentável 
de combate aos efeitos da seca, inclusive do processo de desertificação; 

§ Necessidade de adequação do dNOCS a uma nova missão para atender 
as atuais e novas demandas sócio-ambientais voltadas para desenvolvi-
mento sustentável e a conservação ambiental; 

§ O dNOCS deve tornar-se um executor e implementador de políticas 
estruturantes dentro do semi-árido, sintonizado com as Secretarias de 
políticas e desenvolvimento Regional e de programas do Ministério da 
Integração; 

§ Torna-se o braço executor do programa de Combate à desertificação 
e Mitigação dos efeitos da seca, do Ministério do Meio Ambiente, en-
tendendo que os objetivos da pAN brasil, corresponde ao trabalho que 
historicamente o dNOCS vem realizando, o qual visa atender as recomen-
dações das Convenções Internacionais sobre o tema; 

§ promover a sensibilidade de parlamentares quanto à necessidade do 
dNOCS se reestruturar, a nível Federal, Estadual e Municipal; 

 RESOluÇõES ApROVAdAS NO 9º CONgRESSO dO SINTSEF/CE
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§ Que o dNOCS retome suas atribuições e competências na sua 
área de atuação, hoje executados por parceiros e convênios;  
§ Suspensão imediata de contratos que tragam terceirização em todos os 
órgãos e entidades do serviço público federal. 

§unificação de tabelas dos órgãos que compõem o Meio Ambiente; 
§ plano de Cargos e Carreiras para todos os órgãos da administração 
pública federal; 

§ Em termos de abrangência para a área de atuação do dNOCS, foram 
sugeridas aquelas áreas susceptíveis à desertificação – ASd, que abran-
gem os estados Maranhão, piauí, Ceara Rio grande do Norte, paraíba, 
pernambuco, Alagoas Sergipe bahia, Minas gerais e Espírito Santos; 

§  Recursos Financeiros para todos os órgãos de forma a garantir salários 
justos e atrativos capazes de atrair bons profissionais para novas contrata-
ções enfeixando assim um plano de cargos compatível com as diretrizes 
e atividades a serem desempenhadas; 

§ Criar uma estrutura regimental  do dNOCS – criar departamentos, direto-
rias, coordenadoria e suas atribuições e atividades a serem desempenha-
das pelo órgão; definindo as regras de funcionamento da instituição e os 
procedimentos internos das atividades; 
•	lutar pela valorização dos funcionários do dNOCS, com vale-transporte 
estendido aos funcionários lotados no interior e demais órgãos que pas-
sem pela mesma necessidade.
•	lutar pela catalogação, conservação do arquivo técnico do dNOCS.
•	 “Que se assegure a presença de servidores nas audiências públicas 
para um novo marco regulatório do dNOCS, através de um projeto de 
lei elaborado pelos servidores no dia 21 de setembro, na Assembléia 
legislativa do Ceará e, posteriormente, no Congresso Nacional, com data 
a ser definida”
•	 “Que os servidores civis dos órgãos militares sejam incluídos na carreira 
da tecnologia militar, sejam eles auxiliares, administrativos ou técnicos”
•	Que o SINTSEF cobre junto a Fundação Nacional de Saúde do Estado do 
Ceará (CORE) a implementação imediata do núcleo de apoio aos servi-
dores cedidos (NASC).
•	lutar pela equiparação da tabela salarial dos servidores da FuNASA com 
a tabela salarial dos servidores da ANVISA
•	AdITIVA: p. 112: “Realização de um seminário especifico sobre 
previdência”AdITIVA: p. 112: “garantir a participação do SINTSEF nos 
conselhos de Saúde e Conferências”
•	AdITIVA: p. 111 par. 20º  - bandeira de luta Especifica: “Que a gACEN 
seja reajustada no mesmo percentual da Indenização de Campo, quando 
esta sofrer reajuste e quando houver reajuste geral”.
•	AdITIVA: p. 112 par. 9º - bandeira de luta Especifica: “para o quadro da 
FuNASA: definição da lotação dos servidores descentralizados da FuNA-
SA para a própria FuNASA”
•	AdITIVA: p. 112 bandeira de lutas Específicas: “lutar para implantação 
de uma comissão para averiguar se são empregados com igualdade os 
regulamentos onde estão cedidos os funcionários ao SuS/Municípios, 
observando: carga horária, controle de ponto, gratificações, para todo o 
Estado”.
•	RESOluÇÃO: Que o SINTSEF-CE viabilize a publicação de livro de filia-
dos, que trate de assuntos referentes ao Movimento Sindical, de interesse 
dos filiados.
•	RESOluÇÃO: publicação do livro do aposentado da FuNASA/CE, batu-
rité, Raimundo Araújo.
•	RESOluÇÃO: O Sindicato intervir para que o desconto do Capsaúde seja  
priorizado no contracheque, inclusive de agregados.
•	RESOluÇÃO: Criação de uma Coordenação de Educação Ambiental no 
SINTSEF, a ser discutida na próxima assembléia estatutária.
•	RESOluÇÃO: Que os veículos do SINTSEF sejam devidamente identifica-
dos de modo que não possam ser descaracterizados.
•	RESOluÇÃO: Instituir o conselho editorial para o jornal do SINTSEF, com 

as diferentes visões dentro do SINTSEF.
•	RESOluÇÃO: Que o SINTSEF implemente uma política de preparação 
para a militância na aposentadoria:

a. Cursos de formação;
b. debates;
c. palestras;
d. Seminários.
•	RESOluÇÃO: Que a direção do nosso Sindicato, promova debate par-
tindo dos seguintes temas: conjuntura nacional e internacional, meio am-
biente, organização sindical, neoliberalismo e capitalismo para aplicação 
nas bases e outras temáticas.
•	RESOluÇÃO: Que o SINTSEF faça recadastramento permanente dos 
seus sindicalizados.
•	RESOluÇÃO: dar continuidade as tribunas livres nas praças da capital 
e interior.
•	RESOluÇÃO: Que as chefias das coordenações regionais sejam ocupa-
das por servidores de carreira da FuNASA e não por terceirizados que 
ocuparam o cargo, extensivo a todos os órgãos.
•	RESOluÇÃO: Que o servidor cedido não seja remanejado de sua unida-
de de origem - exceto se for de seu interesse.
•	pARA dISCuSSÃO NA plENÁRIA ESTATuTÁRIA - RESOluÇÃO: Criação 
da Coordenação dos direitos e deveres dos filiados. para assembléia 
estatutária encaminhar o seguinte texto: “Coordenação dos direitos e 
deveres dos filiados. Compete à coordenação de direitos e deveres dos 
filiados:

a) Atender o filiado em suas demandas
b) defender o cumprimento e fazer cumprir os direitos e deveres do 
filiado

c) promover palestras de apoio e desenvolvimento ético sindical”
•	AdITIVA: (Tese 3 p. 110 a 112): pela Imediata implementação de EpI 
(Equipamentos de proteção Individual), em todos os órgãos.
•	AdITIVA: “Nos cursos de formação, que sejam convidados outros sindica-
listas para viabilizar uma maior interação entre os mesmos”
•	(RESOluÇÃO) lutar pela extensão das gratificações de Atividades de 
Combate e Controle as Endemias - gACEN, como também 100% da 
mesma na aposentadoria a partir de sua criação para todos os servidores 
de campo da FuNASA. Que nenhum trabalhador fique excluído.
•	 (RESOluÇÃO) dar continuidade aos cursos de formação política com 
assessoria de instituições especializada no assunto.
•	AdITIVA: No plano de lutas da p. 104: “Na mudança de órgão FuNASA 
para SVS, que seja feito imediatamente movimento de greve e caravana 
de filiados a brasília para se tratar não só dessa causa, mas de todas às 
outras relacionadas à FuNASA”
•	AdITIVA: No plano de lutas da p. 104: “Incorporação de anuênio, de 
decênio, licença-prêmio, paridade entre ativos e inativos e pensionistas, 
plano de carreira, de toda administração pública”.
•	AdITIVA: No plano de lutas da p. 104: “Que se reestruture o nosso jornal 
mensal, aumentando o seu tamanho e com letras maiores, a fim de levar 
aos filiados vontade de lê-lo inteiramente”. (remeter ao conselho editorial)
•	AdITIVA: No plano de lutas da p. 104: “Incluir no site do SINTSEF/CE, 
com antecedência, as cópias das teses de seus congressos, as pautas 
das assembléias, os temas de suas reuniões de diretoria. pede-se tam-
bém um site mais dinâmico e atualizado”.
•	AdITIVA: Na p. 102: “Que o SINTSE/CE procure, junto à CONdSEF, de-
finir uma questão inovadora junto ao judiciário de 1ª instância, na qual 
fundamenta que os processos considerados julgados e contemplados, 
só atendam as pessoas que residam no domicílio. Ora, se os juízos são 
federais e atendem no Estado, por que tal restrição?”
•	(AdITIVA) Criação/confecção de uma carteira de identificação para os 
delegados sindicais, com foto, extensivo ao conselho fiscal e direção 
colegiada.
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ENTREVISTAS

4 SINTSEF - JulHO 09 www.SINTSEF-CE.ORg.bR



5SINTSEF - JulHO 09www.SINTSEF-CE.ORg.bR



PALESTRANTES

6 SINTSEF - MAIO 09 www.SINTSEF-CE.ORg.bR



INFORMES GERAIS

pág 7 – Informes gerais
destinamos essa página desta edição especial do Jornal do SINTSEF/CE, sobre o 9º Congresso, para tratar de temas que não podem esperar a 
nossa próxima edição.
Servidores Federais precisam estar alerta na defesa dos acordos

Enquanto os delegados do SINTSEF/CE participavam de seu 9º Congresso, em brasília a CONdSEF constatava um novo problema a ser 
enfrentado pela categoria. No dia 21 de agosto, em reunião com representantes da Condsef e CuT, o secretário-executivo do Ministério do 
planejamento, João bernardo bringel, reafirmou intenção do governo em recuar nos acordos e compromissos firmados. Em uma conversa tensa, 
o planejamento não abriu espaço para acordos nem tentativa de entendimentos. Evocando o cenário de crise como fator impeditivo para avançar 
no processo de negociação, bringel falou das cláusulas pendentes apresentadas pela Condef. Segundo ele, o conteúdo não é reconhecido pelo 
governo como acordo, apesar do extenso processo de negociações já feito até aqui. Muitos dos itens listados foram garantidos às categorias, 
incluindo remunerações que deveriam ser implantadas em 2010 e 2011.

Caso ainda queiram ver seus compromissos firmados, resta aos servidores apertar o cerco e mostrar seu poder de mobilização.
Em encontro do Conselho deliberativo de Entidades (CdE) que aconteceu na sede da Condsef no dia 29 de agosto, foi definida agenda 

de atividades para mobilizar os servidores em defesa dos acordos e compromissos firmados com diversos setores. Até o dia 18 de setembro, as 
entidades filiadas à Condsef devem realizar assembléias em todo o brasil e discutir com os servidores os entraves no processo de negociação com 
o governo. No dia 19 de setembro, a Condsef realiza uma plenária nacional para definir os rumos do movimento. 

Todos os esforços estão sendo feitos para que os acordos e compromissos firmados pelo governo com diversas categorias sejam 
implantados nos prazos negociados. A tendência de recuo demonstrada pelo governo deve ser combatida com a mobilização intensa dos 
servidores em torno desses acordos. 
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ACONTECEU

 COM AMplA pARTICIpAÇÃO dOS FIlIAdOS 9º CONgRESSO dO 
SINTSEF/CE ApROVA plANO dE luTAS
Calorosas discussões demonstraram 

a pluralidade de opiniões e enriqueceram o 
debate do 9º Congresso do SINTSEF/CE. Na 
quinta-feira, 20 de agosto, a tarde, iniciaram-
se as mesas de debate. O primeiro tema dis-
cutido foi conjuntura nacional e internacional 
e teve como palestrantes o professor Eudes 

baima e o diretor de formação do SINTSEF/CE 
(licenciado) Jorge luiz. Os mediadores foram 
o diretor Afonso barbosa e o coordenador da 
delegacia sindical do centro-sul, Valmir Torres. 
dentre outras questões, os palestrantes desta-
caram a crise econômica mundial e o desgaste 
da mesma para os trabalhadores. O plenário 

participou efetivamente, foram feitos três blo-
cos de intervenções, cada um com dez falas. 
O debate foi rico e produtivo e os delegados 
puderam compreender melhor a crise e seus 
efeitos, tanto para o brasil de uma maneira ge-
ral, como para os trabalhadores de forma mais 
específi ca.
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No segundo dia de congresso duas 
mesas puxaram o debate. A primeira, intitula-
da “balanço do movimento dos trabalhadores”, 
contou com a participação de três palestrantes 
de peso: O assessor da CuT/RJ, Helder Molina, 
o diretor da CuT Nacional, Júlio Turra e o diretor 
da CONdSEF Rogério Expedito. O diretor luis 
Carlos mediou o debate e a companheira So-
corro Maia atuou como cronometrista. O ple-
nário participou ativamente, ao todo foram 45 
inscrições, com três blocos de 15 intervenções, 
numa discussão que se estendeu pela tarde, 
entrando inclusive no horário da mesa seguinte.

Cerca de 16h foi iniciada a mesa 
“serviço público e servidores”, composta por 
Carlos Henrique, diretor do SINdSEp/dF, luiz 
Fernando Silva, assessor da CONdSEF e Vera 
Menezes, advogada do SINTSEF/CE, mediada 
pelo diretor José de Assis e cronometrada pelo 
xxxxxxx. dentre outros temas foram tratados: 
a reforma da previdência, as oito diferentes 
regras de aposentadoria no serviço público, 
aposentadoria especial, além de críticas ao 
processo de descentralização do serviço de 
saúde que o governo federal vem realizando, 
com ênfase em questões específi cas dos ser-
vidores da FuNASA, como a proposta de lotar 
os servidores descentralizados da FuNASA em 
uma secretaria específi ca. O debate também 
foi aberto, no entanto, devido ao adiantado da 
hora, o próprio plenário aprovou a limitação de 
20 inscrições.

O  sábado dia 22, foi dedicado aos 
trabalhos de grupo que discutiram as teses e 
apresentaram as resoluções, apreciadas na ple-
nária fi nal, ocorrida no domingo.

por volta das 13h, do domingo, 23 de 
agosto, encerrou-se a plenária deliberativa do 9º 
Congresso do SINTSEF/CE. Como o consolidado 
de todas as propostas vindas dos 10 grupos de 
trabalho rendeu mais de dez páginas, algumas 
deliberações fi caram para ser votadas em as-
sembléia geral da entidade, a ocorrer no segundo 
sábado do mês de novembro, dia 14. (Confi ra as 
resoluções aprovadas nas páginas 2 e 3)

Festa
No sábado à noite, foi organizada uma 

bela festa para lançamento do livro “Criança: 
esse pequeno e eterno ser inalienável”, de 
autoria do diretor de 
aposentados e pen-
sionistas do SINT-
SEF/CE, geraldo 
Costa.

Os delega-
dos prestigiaram o 
autor, que emocio-
nou-se com o cari-
nho. um vídeo com 
um pouco de sua 
história foi exibido 
para os presentes.

Organização
A direção colegiada do SINTSEF/CE 

gostaria de parabenizar a todos que fi zeram 
parte da organização do 9º Congresso, an-
tes, durante ou após a realização do mesmo. 
A equipe desenvolveu um ótimo trabalho e os 
pequenos imprevistos surgidos foram rapida-
mente solucionados.

Ausência - Os diretores da CON-
dSEF, Josemilton Costa e pedro Armengol en-
viaram e-mail justifi cando ausência no evento, 
devido as demandas em brasília.

nA sequÊnciA, As mesAs que discutirAm Análise de conJunturA, BAlAnço do movimento dos trABAlHAdores e serviço pÚBlico e servidores, com seus pAlestrAntes, mediAdores e cronometristAs. 

XXXXXXX, ednir limA, HÉlio Alves e riBAmAr, coordenAm plenáriA finAl

momento de votAção nA plenáriA deliBerAtivA

pArte dA equipe de trABAlHo do 9º conGresso

plenário cHeio AtÉ os Últimos momentos do 9º conGresso
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