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SINDICATO DOS TRABALHADORES  DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ

A Direção Colegiada do  Sindicato dos Trabalhadores do 
Serviço Público Federal no Estado do Ceará - SINTSEF/CE, em 
conformidade com os artigos 17, 18, 19 e 20 do seu Estatuto e  a 
partir de deliberação do seu 9º Congresso, convoca os servidores 
fi liados ao SINTSEF/CE para participarem da ASSEMBLÉIA 
GERAL, a ser realizada no dia 14 de setembro de 2009, às 08h 
em primeira convocação e às 08h30, em segunda convocação, no 
auditório do Sindicato dos Bancários, sito a Rua 24 de Maio, 1289 – 
Centro, Fortaleza/CE. A assembléia irá dar continuidade a discussão 
e votação das propostas aprovadas nos Grupos de Trabalho, que 
em virtude da grande quantidade de pontos apresentados no 9º 
Congresso, não puderam ser apreciados.

Fortaleza, 27 de outubro de 2009
A Direção Colegiada

Mobilizados desde o início de outubro, os servidores públicos federais conseguiram reabrir o canal de negociações com o governo e já 
aprovaram, em encontro nacional da categoria, os eixos de luta e calendário de atividades mantendo a pressão. (Pág 3) 

No último dia 21 de outubro, o Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas (DNOCS) comemorou cem anos de fundação. 
Várias atividades alusivas à data aconteceram em Fortaleza. Esta 
edição traz um especial sobre o centenário do DNOCS e a luta dos 
servidores pela revitalização e reestruturação do órgão. (Pág 5) 

Representação do SINTSEF/CE na Marcha Nacional pelo cumprimento dos acordos, dia 22 de outubro, em Brasília



OPINIÃO

 O TRABALHADOR BRASILEIRO 
NÃO É VELA APAGADA

Em meio a um mês de ampla mobilização dos servidores 
em defesa dos seus direitos, com clara demonstração 
de força a partir de sua união, comemoramos em 28 de 
outubro, o dia do servidor público. A data serve para lembrar 
à população a importância que a categoria tem para o bom 
andamento da sociedade.

Este ano, durante todo o mês de outubro, nós servidores 
federais, estivemos organizados em movimentos, atos, 
assembléias, marchas e paralisações para mostrar 
ao governo federal que merecemos ter cumpridos os 
compromissos conosco fi rmados. Afi nal, como caminharia 
a sociedade sem o nosso trabalho?

As paralisações realizadas nos dias 1º, 15 e 16, 
enfatizaram a nossa capacidade de mobilização e a 
nossa disposição para luta. E já apresentaram resultado, 
quando no último dia 22, após cerca de duas mil pessoas 
marcharem na Esplanada dos Ministérios, o Ministério 
do Planejamento tenha realizado reunião que sinaliza 
retorno às negociações. Elegemos como eixos de luta: 
reabertura imediata das negociações, planos de carreira, 
novas tabelas salariais, reajuste no auxílio-alimentação, 
reajuste nos valores da assistência à saúde, paridade 
ativo-aposentado-pensio nista, contratação dos servidores 
aprovados em concursos e data-base unifi cada. Mas 
queremos muito mais: queremos respeito social, dignidade, 
tratamento igualitário, sem discriminações por órgão ou 
cargo. Queremos uma sociedade mais justa, um serviço 
público gratuito e de qualidade.

Neste dia 28 de outubro queremos mais que um feriado. 
O nosso maior presente é o reconhecimento de que o nosso 
trabalho, qualquer que seja ele, do menor ao maior cargo, 
tem um signifi cado único de construir um país melhor para 
todos. Se neste dia conseguirmos fazer com que cada 
cidadão brasileiro pense no quanto precisa do trabalhador 
que está no serviço público e refl ita sobre a importância 
desse trabalhador para o Brasil, teremos conseguido um 
presente digno do nosso valor!

Servidor público, orgulhe-se! É você quem faz o Brasil! 
A Direção Colegiada

De quando e quando o 
trabalhador brasileiro é alvo 
de insultos e preconceitos por 
parte de alguns indivíduos 
da classe dominante (grupos 
dentendores de poder 
econômico e poder político). 
Afi rmam que os proletários 
brasileiros, que têm como única 
fonte de renda, sua força de 
trabalho, devem ser julgados e 
tratados como velas apagadas, 
e sem capacidade laborativa 
e sem expressão política para 
o desenvolvimento econômico 
e social do País. Reconhece-
se e está patente que a classe 
empresarial brasileira (com 
o seu capital) o dinheiro, tem 
feito sua parte. Os argumentos 
e erguições (fatos) a seguir, 
deitam por terra o que essas 
pessoas néscias e simplórias, 
que desconhecem a história 
e a situação de desigualdade 
social que embora tenha havido 
redução, ainda persiste no 
País. A crise fi nanceira mundial 
(que não foi causada pelos 
trabalhadores de nenhum País) 
provocou demissões em massa 
em todos os continentes e 
continua, apesar de já sinalizar 
a saída dela (recuperação) 
em alguns países. O Brasil 
foi o último país da América 
Latina, a sentir os efeitos da 
crise fi nanceira mundial. O 
Presidente Luis Inácio Lula da 
Silva, ao reduzir o IPI (impostos 
de produtos industrializados) fez 
o chamamento aos operários 
brasileiros para que fossem 
às compras (incentivo ao 

c o n s u m o ) . 
Deu certo. 
O País 
agora, dá 
evidência de 
recuperação 
de sua 
e c o n o m i a 
em alguns setores produtivos. 
De acordo com os discursos 
do Presidente e de sua equipe 
política econômica, o País é o 
primeiro da américa Latina, a 
sair da crise, graças às classes 
de menos poder aquisitivo, 
isto é convertido em impostos, 
restando apenas menos de 
dois terços para suprir suas 
necessidades básicas.

Necessita-se que os 
grupos econômico e político 
dominantes depreendem que 
os trabalhadores brasileiros 
têm o direito de serem vistos 
como luzes da estabilidade 
econômica e social do País 
e não comparados às velas 
apagadas, sem capacidade 
laborativa e sem expressão 
política na conjuntiva nacional. 
Aos ignóbis e defensores da 
exploração dos operários por 
parte do capital, vai aqui uma 
proposição: estudar o passado 
e o presente do País, ou seja, a 
conhecer a realidade desse povo 
trabalhador que tem contribuído 
muito para a consolidação e o 
fortalecimento de uma nação 
próspera acolhedora, alegre e 
jubilosa.

José Maria Pereira (FUNASA)

DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

EDITORIAL
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ESPECIAL

 DNOCS COMEMORA 100 ANOS COM INTENSA PROGRAMAÇÃO

No último dia 21 de outubro, o 
Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas (DNOCS) comemorou cem 

anos de fundação. Várias atividades alusivas à 
data aconteceram em Fortaleza.

Dentre as atividades de comemoração 
houve ato ecumênico, sessão solene na 
Assembléia Legislativa, Feira dos Perímetros 
Irrigados, homenagem com entrega de 
comendas a 100 servidores, apresentação 
da Orquestra de Flautas da UFC, coquetel e 
baile. No dia 21, houve uma alvorada festiva no 
prédio sede do DNOCS, com hasteamento do 
Pavilhão Nacional e dos Estados e execução 
do Hino Nacional pela orquestra do Corpo de 
Bombeiros. Em seguida, o coral do semiárido 
realizou apresentação musical. No mesmo 
dia, uma solenidade ocorreu no auditório do 
Centro Administrativo do Banco do Nordeste 
lembrando a fundação do órgão em 1909.

No dia 22, uma solenidade no auditório do 
órgão, homenageou com comendas alguns 
servidores e entidades, sendo o SINTSEF/CE 
um dos prestigiados. Na ocasião o coordenador 
geral do sindicato, Roberto Luque representou 
a entidade e enfatizou vários momentos de 
luta do SINTSEF/CE em defesa do DNOCS, 
como em 1989 quando o governo FHC editou 
Medida Provisória extingindo o órgão. Na 
ocasião, SINTSEF/CE e CONDSEF realizaram 
atividades diversas e conseguiram reverter 
a ação. O coordenador lembrou ainda a 
tentativa de extinção da “bolsa”, benefício que 
os servidores do DNOCS recebem há muitos 
anos e que também  foi ameaçado no referido 
governo. Mais recentemente o sindicato 
disponibilizou um consultor técnico para 
assessorar o Grupo de Trabalho (GT) formado 
pelos servidores do órgão, para elaborar o 
plano de reestruturação do mesmo. Em todos 

esses momentos, o sindicato participou e 
realizou manifestações e debates em torno de 
cada temática referente ao DNOCS.

Além das atividades que ocorreram na 
semana do centenário, desde o início do ano 
os servidores do órgão, ao lado do sindicato 
realizam movimentos para lembrar  as 
demandas do DNOCS. Dentre essas atividades 
podemos destcar audiências públicas ocorridas 
nos municípios de Orós e Morada Nova.

SINDICATO PUBLICA NOTA NA IMPRENSA 
SOBRE O CENTENÁRIO

O SINTSEF/CE concorda que uma data 
como esta precisa ser festejada, mas, além 
da alegria é necessário que haja refl exão. 
O DNOCS, completou 100 anos de serviço à 
sociedade brasileira, em especial à nordestina. É 
um século de muitas realizações, de um serviço 
ímpar que garantiu, muitas vezes, inclusive 
a sobrevivência de famílias e populações 
em nosso semi-árido. Várias comemorações 
acontecem, em muito merecidas. No entanto, 
o órgão sofre já há alguns anos um iminente 
perigo de extinção.

A missão defi nida do DNOCS precisa ser 
ampliada e atualizada para atender as reais 
demandas da sociedade nordestina. Hoje o 
DNOCS funciona sem adequação de suas 
atribuições, sem concurso público, em síntese, 
com CEM anos, mas SEM perspectiva de 
comemorar mais uma década, que dirá um 
novo século. E os problemas do semiárido não 
deixarão de existir, isto é, o Brasil, o Nordeste, e 
o semiárido brasileiro, ainda precisam, e muito, 
das atividades do DNOCS.

Agora o Decreto Nº 5995/06, a exemplo do 
que aconteceu em 1999, trouxe novamente a 
sombra do perigo. De acordo com o documento, 

que data de 19 de dezembro de 2006,  fi cou 
instituído o Sistema de Gestão do Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com as 
Bacias Hidrográfi cas do Nordeste. Trocando em 
miúdos, o decreto passa a gestão dos recursos 
hídricos do Nordeste, hoje encargo do DNOCS, 
para as mãos dos governos estaduais. Em 
outras palavras, com o desvio de suas funções 
para outros, o destino do órgão é extinguir-
se. Com o decreto, só no Ceará, 386 açudes 
sairiam da ingerência do departamento e, por 
meio de termo de compromisso assinado entre 
os governos estaduais e o governo federal, 
através dos Ministérios de Minas e Energia, 
Meio Ambiente e da Casa Civil, passariam a ser 
controlados pelo Projeto de Integração do Rio 
São Francisco - PISF.

Os trabalhadores, que fazem a força 
dessa Autarquia, estão na luta em busca da 
reestruturação. Um Grupo de Trabalho (GT/
DNOCS) formado por servidores do órgão 
nos diversos estados do semiárido tem 
discutido com afi nco a criação de propostas 
para revitalização do DNOCS. Em relação ao 
decreto, o GT defende que o DNOCS passe 
a integrar o PISF, como Entidade Operadora 
Federal, o que  garantiria sua existência e, 
obrigaria o governo a, de uma vez por todas, 
elaborar sua reestruturação.

Muito precisa ser feito além das 
propagandas e festas que apresentam as 
ações de sucesso do DNOCS ao longo desses 
100 anos. Comemorar é bom e importante, mas 
é necessário que, ao lado da celebração, haja a 
colheita de novos rumos, nova força, nova cara, 
novos sonhos, para um centenário que ainda 
tem muito a oferecer.

A luta neste momento é por um DNOCS 
mais forte, pela não extinção do órgão, por 
reestruturação e concurso público!

ESPECIAL DNOCS 100 ANOS
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Sessão Solene na Assembléia Legislativa prestigiou o centenário do DNOCS Em ato ecumênico realizado no prédio sede do DNOCS, os servidores celebraram os cem anos do órgão



JURÍDICO

O SINTSEF/CE, através de sua Direção Colegiada, agradece ao Hospital das Clínicas Walter Cantídio, nas pessoas dos profi ssionais Dr. Marcelo Lopes, Dr. Daniel 
e demais membros da equipe da Unidade 2-A, pelo pronto-atendimento e restabelecimento do nosso coordenador de aposentados e pensionistas, João Eudes Moreira 
Rodrigues. Aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, copeiros e demais profi ssionais o nosso obrigado pela atenção a ele dispensada. O referido hospital 
pertence a Universidade Federal do Ceará, onde por coincidência, Eudes Moreira prestou suas atividades laborais quando era um servidor da ativa.

 AGRADECIMENTO
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 JUSTIÇA PREVIDENCIÁRIA E APOSENTADORIA 
ESPECIAL

A PREVIDÊNCIA SOCIAL como 
o nome diz é uma proteção social ao 
trabalhador. A proteção ao trabalhador e a 
sua família ocorre na velhice, na doença, no 
acidente, na invalidez, no desemprego, na 
morte e também nos riscos que o trabalhador 
passa em determinadas funções, atividades 
que a nação não pode viver sem elas e que 
efetivamente alguém tem que realizá-las, 
mesmo com risco à sua própria saúde ou 
mesmo de morte.

Assim o trabalhador que aceita as 
condições de trabalho se sujeitando a 
ações de agentes nocivos à saúde e/ou a 
integridade física de forma permanente, 
tem o direito de se aposentar com o tempo 
de serviço reduzido, com 25,20 ou 15 anos 
de trabalho dependendo do grau de risco 
da atividade exercida, em conformidade 
com a lei, ou seja, reduzindo o tempo em, 
por exemplo, 10 anos para o homem que 
trabalhou 25 anos em atividade especial.

O risco a saúde é iminente para quem 
trabalha com insalubridade, assim a nação 
precisa proteger estes trabalhadores que se 
submetem a esse tipo de afazer, o retirando 
da atividade sem prejuízo fi nanceiro, antes 
que adoeça e em termos prático-fi nanceiros 
antes que fi que mais caro para a mesma e 
em termos de direitos humanos que este 
trabalhador possa sair quase ileso para a 
aposentadoria.

A previdência não quer o trabalhador 
inválido, esta regra já existe para o servidor, 
ela o retira do serviço antes, exatamente para 
que não morra ou tenha a saúde afetada em 
defi nitivo.

O servidor público federal regido pela 
Lei nº 8112/90 não se enquadra em outra 
legislação que trata do assunto específi co, 
a lei que aborda o percentual recebido 
pelo exercício da atividade se limita aos 
percentuais de graduação da insalubridade 
e a defi nição da periculosidade e a forma 

de cálculo do adicional, a lei não se refere a 
contagem do tempo.

A Lei da Previdência Social nº 8213/91 
trata e detalha o assunto insalubridade, 
porém, rege os trabalhadores do setor 
privado. A Previdência Social neste 
formato de hoje veio em consequência da 
Constituição Federal de 1988, que criou o 
Regime Geral onde todos os trabalhadores 
se enquadram com exceção dos servidores 
públicos, que se enquadram no Regime 
Próprio, assim a Lei nº 8213/91 foi editada 
para cumprir o que a CF/88 inovava; saúde, 
previdência e assistência social para o setor 
privado e o servidor público fi cou a espera.

O tratamento diferenciado neste 
aspecto do risco a saúde e a vida, e a 
espera da lei que não chegou para os 
servidores, fez com que o SINTSEF/CE 
em 1999 encaminhasse a Organização 
Internacional do Trabalho uma reclamação 
da falta de isonomia no tratamento dos 
trabalhadores (públicos e particulares), 
posteriormente enviado pedido ao Ministério 
Público Federal e ajuizamento de ações, 
porém, somente agora como a decisão no 
Mandado de Injunção 880/08 impetrado 
pela CONDSEF que tramitou no Supremo 
Tribunal Federal - STF decidiram permitir a 
contagem do tempo de serviço prestado em 
condições insalubres, perigosas ou penosas, 
convertendo em tempo de serviço especial 
para efeito de aposentadoria. O STF permitiu 
a utilização da legislação da Previdência 
Social do trabalhador do setor privado para 
o trabalhador do setor público, pois este não 
tem lei própria e considerando os 20 anos 
de espera desde 1988 quando a CF tratou 
destes aspectos da vida do trabalhador, foi 
uma decisão acertada e justa.

Portanto o tempo será contado de 
acordo com as regras do artigo 57 da 
Lei nº 8.213/91(MI 880/2008) reduzindo 
o risco de enfermidades graves ou óbito 

para trabalhadores do serviço público com 
atividades expostas a agentes agressivos 
(físicos químicos e biológicos). 

O TRABALHADOR público com a 
decisão do MI 880/08 teve no reconhecimento 
um grande avanço em termos previdenciários.

Assim tem-se situações diferenciadas 
entre os trabalhadores, o que fez com que 
a CONDSEF elaborasse requerimentos 
diferentes para tais casos: 1- Modelo 
para Servidores em Atividade ( Pedido de 
reconhecimento e averbação de atividade 
especial e pagamento de abono de 
permanência); 2- Modelo para Servidores 
Aposentados ( Pedido de reconhecimento 
e averbação de atividade especial, para fi ns 
de revisão de aposentadoria e pagamento 
de abono de permanência), 3- Modelo 
para Servidores em Atividade ( Pedido de 
aposentadoria normal com conversão do 
tempo especial e abono de permanência); 4- 
Modelo para Servidores em Atividade (pedido 
de concessão de aposentadoria especial 
e pagamento de abono de permanência- 
para quem completou 25 anos ininterruptos 
em atividade especial); 5- Modelo para o 
SINTSEF/CE ajuizar em nome de todos.

A decisão do STF foi de grande 
repercussão para o trabalhador estatutário 
que se encontrava desamparado por 
ausência de lei, como este requerente, assim 
diante da decisão da corte constitucional 
espera-se a exemplo do setor privado que 
não necessita socorrer- se do judiciário 
para fazer valer a lei previdenciária neste 
aspecto, basta comprovar que se enquadra 
na situação e considerando que a própria 
administração é detentora de tais dados 
acreditamos que em breve com a reposta 
aos requerimentos se conheça as situações 
já defi nidas pela administração.

Assessoria Jurídica do SINTSEF/CE



GERAIS
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 PLENÁRIA DA SAÚDE DEFINE CALENDÁRIO DE 
LUTAS E MOBILIZAÇÃO PENSANDO EM 2010

Nota de pesar

O SINTSEF/CE participou ao lado de mais 
16 estados da Plenária Setorial da Saúde 
ocorrida na sede da CONDSEF, em Brasília, 
no último dia 23 de outubro. Ao todo mais de 
120 representantes de servidores do Ministério 
da Saúde e suas vinculadas participaram do 
encontro.

Na ocasião, os trabalhadores discutiram 
os principais que afetam hoje os servidores da 
saúde. Foi defi nido um calendário de atividades 
e mobilização já pensando em 2010 para buscar 
solução para esses problemas. 

Entre as ações programadas está um Dia 
Nacional de Lutas que deve acontecer dia 
10 de novembro. Pensando no processo de 
mobilização do próximo ano, os servidores 
propuseram também um ato nacional do setor da 
saúde para a 2ª quinzena de fevereiro de 2010.

O setor defende que o grupo de trabalho (GT) 
da Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho 
(CPST) separe o debate das carreiras que 
possuem atribuições completamente distintas. 
Entre os objetivos está também a discussão 
sobre aglutinação de cargos e a luta por uma 
tabela salarial nos moldes do Seguro Social.

EIXOS DE LUTA APROVADOS 
PELA PLENÁRIA SETORIAL DOS 

SERVIDORES DA SAÚDE
- Reestruturação do Plano de Carreira Já (RT 
e GQ)
- Lotação no Ministério da Saúde Já
- Aumento da Gacen Já
- Instalação do GT da Anvisa Já
- Atendimento imediato das reivindicações dos 
servidores do Datasus
- Reabertura do prazo para a CPST
- Extensão da Gacen para os cargos que atuam 
no Combate e Controle de Endemias
- Paridade entre ativos e aposentados.

O 14º Grito dos Excluídos mobilizou no dia sete de setembro, os 25 estados brasileiros, 
além do Distrito Federal. O movimento teve com lema: “Vida em primeiro lugar: Direitos e 
participação popular” e destacou a luta pela universalização dos direitos e a defesa dos 
territórios dos povos originários. No Ceará, além da capital Fortaleza, alguns municípios 
do interior fi zeram passeatas em nome do grito. Crateús, no sertão dos Inhamuns, 
tradicionalmente participa do movimento. A Delegacia Regional de Base do SINTSEF/CE 
apoiou o evento.

CONDSEF APRESENTA 
DEMANDA DOS SERVIDORES 
AO PRESIDENTE DA FUNASA

A CONDSEF foi recebida pelo presidente 
da Funasa, Danilo Fortes. Na oportunidade, 
a Confederação falou sobre problemas que 
continuam prejudicando os servidores do órgão 
e precisam ser sanados com urgência. Entre as 
questões pautadas no encontro, foi solicitada 
agilidade na análise dos pedidos de contagem 
especial de tempo de aposentadoria, direito 
assegurado pelo mandado de injunção (MI) 880. 
Muitas coordenações de Recursos Humanos 
alegam que, sem mão de obra sufi ciente para 
dar conta da grande demanda por análises, 
os pedidos devem demorar. Uma sugestão 
foi apresentada ao presidente da Funasa. 
Quando houver insufi ciência de pessoas nas 
coordenações de RH, servidores da própria 
Funasa poderiam ser temporariamente alocados 
para auxiliar nesse trabalho.

Fortes aproveitou para informar que foi 
publicada uma nota técnica do Ministério do 
Planejamento garantindo a alguns cargos o 
direito à contagem especial para aposentadoria 
mesmo sem documentos comprobatórios. O 
objetivo é sanar um problema que passou a 
afetar servidores que atuavam em área insalubre 
antes de 1982, quando o próprio governo não 
possuía registros.

O SINTSEF/CE se solidariza com as 
famílias dos fi liados Eduardo Lima Albuquerque 
(Dudu), servidor do Ministério da Fazenda, 
falecido no dia 18 de setembro (foto abaixo); 
Francisco Pereira de Moura (Moura), trabalhador 
da FUNASA/SUCAM, que partiu no último dia 
23 de outubro; José Cordeiro de Vasconcelos 
(Zezito), servidor do DNOCS de Morada Nova, 
que nos deixou em 26 próximo passado. Neste 
momento de dor levamos o nosso abraço a todos 
que sofrem com a perda dos companheiros.

Servidores dos diversos órgãos do Ministério da 
Saúde compareceram a Plenária Setorial

 DELEGACIA DOS INHAMÚNS APOIA 
GRITO DOS EXCLUÍDOS

Diversos grupos levaram sua mensagem ao grito dos excluídos, em Crateús.



FORMAÇÃO

 O VERDADEIRO SENTIDO DA GREVE

A GREVE
O relacionamento da greve com 

a ordem jurídica, sempre foi um tanto 
complexo. Não deveria ser deste modo. 
Afinal a idéia é muito simples: se um 
empregado tem o direito de vender a sua 
força de trabalho, também tem o direito de 
não vendê-la, ou seja, parar de trabalhar; 
e se um tem esse direito, todos os demais 
dispõem do mesmo direito. Não há como 
escapar a esta situação claríssima. 
Como exemplo: Manoel é um trabalhador 
no Serviço Público e pode parar de 
trabalhar legitimamente em razão de 
está exercendo um direito constitucional. 
Neste caso, os demais trabalhadores, na 
mesma situação podem também parar 
de trabalhar. Portanto, o que é um direito 
individual, também é um direito coletivo.

As teorias jurídicas formadas em 
favor das classes dominantes, afirmam 
que a greve constitui um abuso de 
direito, vez que coloca em risco a paz 
social. Invertendo, portanto, tais teorias, 
colocamos os trabalhadores como peças 
fundamentais para construção de valores 
e prosperidade social.. Para esses 
jurisconsultos, haveria um direito da 
sociedade de que não houvesse greve. 
Tal posição apaga a luz do seu próprio 
pressuposto, porque somente seria uma 
solução adequada partindo da premissa 
de que o Estado resolvesse a questão que 
gerou a greve, de forma que satisfizesse 
ambas as partes, quando entendemos ser 
isso difícil de se concretizar. E quando se 

fala em reajuste 
salarial, fala-
se também em 
dividir o produto, 
estabelecendo 
o que fica com 
o empregado 
(salário) e o 
que fica com o 
patrão (lucro). 
No mundo 
capitalista, o 
lucro é sempre maior que o salário. Não 
há um critério objetivo para tal divisão. 

Vivemos num país capitalista, onde 
os trabalhadores são os únicos capazes 
de lutar por uma mudança, através de 
uma revolução, onde estes ocupem 
parte do poder. Onde já se viu um país 
cujo parlamento é formado apenas 
por seres da burguesia, dominando o 
Estado e fazendo dos trabalhadores, 
que são os legítimos autores do produto 
de subsistência, permanecerem com 
as amarras escravagistas. Lembrar que 
vivemos um momento de explorados e 
exploradores. 

No final dizer, que nenhuma outra 
situação resolve o problema dos 
trabalhadores, nos dias de hoje, que não 
seja um movimento forte promovido pelos  
próprios trabalhadores. 

Geraldo Pereira da Costa
Coordenador de Aposentados e 

Pensionistas da base do SINTSEF/CE

Foi durante o Curso de Formação de Formadores, ministrado pelo IMO (INSTITUTO DE MOBILIZAÇÃO 
OPERÁRIA) à vários companheiros do SINTSEF/CE, que tivemos a oportunidade de analisarmos o verdadeiro 
sentido do que seja uma greve, nos seus momentos:

A NEGOCIAÇÃO
Define-se a negociação como o processo 

de tentar obter uma solução para o conflito 
mediante o diálogo entre patrão e empregado, 
no nosso caso, o governo federal.

As negociações coletivas mantidas pelos 
Sindicatos, todavia, podem ser melhores 
definidas como o conjunto de entendimentos 
e pressões destinados a obter determinadas 
reivindicações e isto vem sendo objeto 
de luta constante da nossa Confederação 
(CONDSEF), ante o governo federal.

É o processo de, pelo dialogo, pela 
ameaça ou mesmo pelo uso da força, para se 
obter algo junto ao adversário patronal. 

Como se vê, a palavra não está no 
sentido leigo do puro diálogo, mas 
abrangendo todo um conjunto de atos 
que envolvem o processo de pressão 
para obtenção de vantagens coletivas. O 
mais essencial a descobrir no meio deste 
contexto é o poder de barganha de cada 
lado. É termos também a compreensão e a 
capacidade de observarmos , com intensa 
precisão, se o que o governo oferece aos 
trabalhadores, compensa, realmente, a 
paralisação da ação paredista (não se deixar 
cair na tentação do ano 2005), quando o 
governo prometeu e não cumpriu.

Apesar de quantos tratados econômicos 
já se tenha escrito a respeito do salário, há 
um dado evidente que não pode e nem deve 
ser esquecido: não existe na face da terra o 
que se chama de salário justo. O tamanho do 
salário não é uma questão de justiça, mas 
sim, uma questão de poder.
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NACIONAL

Mobilizados desde o início de outubro, os servidores públicos federais conseguiram reabrir o canal de negociações com o 
governo e já aprovaram, em encontro nacional da categoria, os eixos de luta e calendário de atividades mantendo a pressão.

No último dia 24 de outubro, cerca de 250 
representantes de servidores públicos 
federais reuniram-se em Plenária Nacional 

da CONDSEF, em Brasília, para discutir os rumos do 
movimento pela reabertura das negociações por parte 
do governo com os diversos setores da categoria. 
No encontro, foi aprovado um amplo calendário de 
atividades que mantém a forte mobilização dos SPF´s 
em todo o Brasil, além de ter sido também defi nido o 
eixo de lutas dos servidores.

Desde o início de outubro os servidores 
federais vêm pressionando o governo. Nos dias 1º, 15 
e 16 houve paralisações e manifestações em todo o 
país, com o objetivo principal de cobrar o retorno das 
negociações entre governo e servidores e, em alguns 
órgãos, temas mais específi cos, como reestruturação, 
plano de carreira, concurso público, etc.

A pressão culminou com uma marcha na 
Esplanada dos Ministérios e manifestação em frente 
ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede 
provisória da Presidência da República, convocadas 
pela CONDSEF e ocorridas no dia 22 de outubro. O 
evento reuniu mais de dois mil servidores, de diversos 
estados do país, que chegaram em caravana à 
Brasília, levando união, força e voz.

As pressões apresentaram resultado. Ainda 
no dia 22 de outubro, o secretário-executivo do 
Planejamento, João Bernardo Bringel recebeu a 
CONDSEF, reabrindo, ofi cialmente as negociações 
entre servidores e governo. Dentre os temas tratados 
destacaram-se: o reajuste no auxílio-alimentação, as 
reuniões e fi nalizações de relatórios dos GT´s dos 
diversos órgãos do serviço público federal.

De acordo com o Planejamento, o reajuste no 
auxílio-alimentação, deve mesmo fi car apenas para 
2010. A luta pela equiparação dos valores pagos 
aos servidores dos Três Poderes deve continuar. Ao 
que tudo indica, a intenção do governo é garantir 
percentual de reajuste por volta de 103%. Como o 
auxílio está bastante defasado, a CONDSEF defende 
que este reajuste pode ser melhorado para atender 

as demandas de cerca de 540 mil servidores em todo 
o Brasil.

Já no que diz respeito aos GT´s, foram 
agendadas reuniões para tratar questões pendentes 
dos servidores do Dnit (Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes) e administrativos do 
Ministério da Fazenda. As reuniões para esses dois 
setores, que já possuem o relatório fi nal de seu grupo 
de trabalho (GT), estão confi rmadas para os dias 
28 de outubro e 3 de novembro, respectivamente. 
O secretário-executivo pediu quinze dias para a 
CONDSEF até que o novo ministro da AGU seja 
defi nido. A partir daí, também será possível retomar 
as negociações para esse setor.  

Bringel garantiu também a fi nalização de 
relatórios de GT´s de outros oito setores. Os 
servidores do Ibama também podem aguardar o 
fechamento de seu relatório. Esse processo de 
fi nalização é fundamental. Sem os relatórios dos 
grupos de trabalho não se pode iniciar nenhuma 
mesa de negociação efetiva. Essas reuniões também 
já estão pré-agendadas.

O GT da Carreira de Previdência, Saúde e 
Trabalho (CPST) já está instalado e segue com 
suas reuniões. Foi assegurada ainda, a instalação 
do GT dos servidores das Agências Reguladoras, 
com data a ser defi nida. Bringel falou brevemente e 
se comprometeu a conversar com o ministro Paulo 
Bernardo sobre a possibilidade da reabertura de prazo 
para inclusão de aproximadamente 36 mil servidores 
que estão de fora da carreira da CPST. 

O secretário executivo se comprometeu ainda 
a conversar com o ministro Paulo Bernardo para 
abrir uma agenda de negociações para servidores 
administrativos do Ministério da Justiça, servidores do 
PGPE lotados no Ministério da Defesa e Tecnologia 
Militar. 

Esta reunião sinalizou o reinício do processo 
de negociações com o governo. Com base nisso, os 
servidores reunidos na planária do dia 24, decidiram 
suspender o indicativo de greve que estava colocado 

para 10 de novembro. No entanto alertamos o 
processo de mobilização intenso deve continuar, já 
que a fala de Bringel, por si só, não signifi ca que as 
demandas e cláusulas pendentes dos setores estão 
garantidas. 

Uma nova plenária da CONDSEF está 
apontada para a 2ª quinzena de fevereiro (veja 
calendário completo no quadro). Especifi camente 
os servidores do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), em encontro setorial realizado no dia 23 de 
outubro, decidiram aprovar uma greve por tempo 
indeterminado a partir do dia 5 de novembro. Na 
agenda aprovada na plenária nacional, a categoria 
volta a realizar paralisações de 24 horas em todo o 
Brasil nos dias 11 e 24 de novembro.

Os setores seguem em vigília permanente 
em defesa do cumprimento de todos os acordos e 
compromissos fi rmados pelo governo. No dia 28 
de novembro, a CONDSEF realiza encontro de seu 
Conselho Deliberativo de Entidades (CDE) onde 
avalia se houve avanço no processo de negociação 
e discute os rumos do movimento de mobilização dos 
servidores.

 PARALISAÇÃO E MOBILIZAÇÃO GARANTEM REABERTURA DAS 
NEGOCIAÇÕES COM O GOVERNO

CONFIRA CALENDÁRIO DE 
MOBILIZAÇÃO

• 5 DE NOVEMBRO 
 GREVE POR TEMPO INDETERMINADO NO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO
• 11 E 24 DE NOVEMBRO
 PARALISAÇÃO DE 24 HORAS DA BASE DA 

CONDSEF EM TODO O BRASIL
• 28 DE NOVEMBRO
 REUNIÃO DO CDE NA SEDE DA CONDSEF
• 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2010
 REALIZAÇÃO DE NOVA PLENÁRIA NACIONAL DA 

CONDSEF

EIXO DE LUTAS!
• REABERTURA DAS NEGOCIAÇÕES JÁ!
• PLANOS DE CARREIRA JÁ!
• NOVAS TABELAS SALARIAIS
• REAJUSTE NO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
• REAJUSTE NOS VALORES DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
• PARIDADE ATIVO-APOSENTADO-PENSIONISTA 
• CONTRATAÇÃO DOS SERVIDORES 
• APROVADOS EM CONCURSOS
• DATA-BASE PARA OS SERVIDORES FEDERAIS

Mais de 2 mil servidores participaram da Marcha dia 22/10, em Brasília Plenária Nacional da CONDSEF vota o eixo de lutas do movimento
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No Ceará, os servidores dos Ministérios 
do Trabalho, da Fazenda e da 
Agricultura, bem como os técnicos 

administrativos da Advocacia Geral da União 
(AGU) e da Superintendência do Patrimônio 

da União (SPU), aderiram às paralisações 
nos dias 1º, 15 e 16 de outubro.

Trabalhadores de outros órgãos como 
Conab, Ministério da Justiça, Incra, civis 
dos Órgãos Militares, Ministério da Saúde, 
realizaram manifestações e paralisações 
parciais nos dias escolhidos para o 
movimento. Os servidores do INCRA, por 
exemplo, aproveitaram o dia e mobilizaram-
se em torno de um debate sobre Reforma 
Agrária ocorrido no auditório do órgão. Desse 
encontro decidiram por realizar um seminário 
nos próximos dias 4 e 5 de novembro, para 
discutir temas de interesse da categoria e do 
país, de uma forma geral. Já os trabalhadores 
da CONAB concentraram as manifestações 
no dia 16, por ser o Dia Mundial da 
Alimentação, data relacionada com a missão 
da companhia.

O SINTSEF/CE também esteve 
representado nos eventos em Brasília. No 

dia 22 de outubro, 29 fi liados estiveram na 
Marcha Nacional organizada pela CONDSEF. 
Destes 10, participaram da Plenária Setorial 
da Saúde, ocorrida no dia 23, e 17 foram 
como delegados para a Plenária Nacional 
da CONDSEF, no dia 24. Os diretores Luis 
Carlos Macedo e José de Assis, participaram 
de todos os eventos e este último do encontro 
do Conselho Deliberativo de Entidades 
(CDE), ocorrido no dia 23. Confi ra os nomes 
de todos os participantes: Raimundo Nonato 
Teixeira Xavier • STRE (ex-DRT); Antonio 
Wilson da Silva Correia • SFA; Francelina 

de Souza Costa • Núcleo-MS; Lucila Maria 
Rocha Custódio • Hosp. Maracanaú; Daniel 
Nogueira • Hosp. Maracanaú; Maria Jose 
Silva dos Santos • Hosp. Maracanaú; Izar 
Arlindo Dantas • AGU; Roberto Mosanio 
Duarte de Carvalho Junior • Incra; Rosângela 
Vasconcelos de Azevedo • SPU; Francisco 
Gomes de Sousa • Min. Fazenda; Wagner 
Menezes Rosa • Min. Fazenda; Eliseu Lima 
Sousa • Conab; Clodoaldo Olinda Fernandes • 
Funasa; José  Helio Alves de Araujo • Funasa; 
Sidrônio Ferreira e Silva • Funasa; Francisco 
Adriano Fernandes Duarte • Funasa; Antonio 

Vilberto Marques Leite • Funasa; Ana Maria 
Porto Viana • Funasa; José Afonso Barbosa 
da Costa • Direção Colegiada; José Francisco 
Barros • Centro Sul; Francisco Jose Arcênio 
Mamede • Sertão Central; Francisco Clovis 
de Oliveira • Vale Do Jaguaribe; Jose Murilo 
Maciano • Inhamuns; João Batista de Oliveira 
• Norte; Francisco José de Sá Macedo • 
Cariri; João Rodrigues Soares • Três Climas; 
Francisco de Paula Matias da Silva • Maciço 
de Baturité.

ACONTECEU

 SERVIDORES FEDERAIS NO CEARÁ PARTICIPAM DO 
MOVIMENTO PELA REABERTURA DAS NEGOCIAÇÕES

• AGÊNCIAS - Regulamentação da promoção e progressão, 
revisão das carreiras e
negociação da gratificação de qualificação.
• AGU - Incluir no Orçamento 2010 recursos para garantir a 
discussão do plano de
carreira específico do setor, aglutinação de cargos.
• CONAB - Atendimento das reivindicações do ACT 2009/2010, 
incluindo a
implantação do plano de cargos, carreira e salários.
• DNIT - Revisão das carreiras e do plano especial de cargos.
• DNPM - Revisão das carreiras e plano especial de cargos.
• FNDE - Definição de critérios de acesso dos servidores à 
classe de capacitação e
níveis da nova estrutura de carreira.
• HFA - Correção da tabela salarial dos empregados públicos e 
reestruturação da
carreira dos estatutários com previsão de reajuste em 2010.
• IMPRENSA NACIONAL - Conclusão da elaboração de proposta 
de revisão das

carreiras e plano especial de cargos.
• INCRA • Reestruturação de carreira e aglutinação de cargos.
• INEP - Conclusão da definição de critérios de acesso dos 
servidores à classe de
capacitação e níveis da nova estrutura de carreira.
• MAPA - Equiparação salarial com os fiscais agropecuários e 
agentes de inspeção.
• MCULTURA - Racionalização dos cargos, gratificação de 
titulação e qualificação.
• MCT, INPI e INMETRO - Abertura de negociação de novas 
tabelas para 2010.
• MFAZENDA - Tabela salarial de 2010 e aglutinação de cargos.
• MJUSTIÇA - Criação de duas gratificações com valores 
similares ao da gratificação
específica dos servidores da Funai (Lei 11.907/09).
• MMA, IBAMA, ICMBIO e SFB - Conclusão da elaboração de 
proposta de revisão
da carreira e do plano especial de cargos.
• MSAÚDE/FUNASA • Plano de carreira específico, 

reestruturação da atual tabela
salarial, correção do valor da GACEN, extensão da mesma para 
outras categorias e
reabertura do prazo para opção na carreira da PST.
• MPS - Equiparação com os servidores do INSS, integrantes da 
Carreira do Seguro Social.
• MTE - Envio ao Congresso da proposta de Plano de Carreira 
assinada pelo ministro
Carlos Lupi e encaminhada ao Planejamento, em 19/02/09.
• PGPE - Reestruturação da tabela salarial
• SPU/PATRIMÔNIO DA UNIÃO - Conclusão do GT destinado a 
estudar as
alternativas apontadas no relatório do GT instituído pela 
Portaria SRH 722/08 e a
construção do plano de carreira.
• ÓRGÃOS MILITARES - Reestruturação da Carreira de 
Tecnologia Militar e sua
extensão a todos os servidores civis de órgãos militares e 
tabela remuneratória 2010.

CONHEÇA AS PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES DE CADA SETOR

SINTSEF/CE marca a presença em todos os órgãos 
participantes da mobilização

Servidores do Ministério do Trabalho (Ex-DRT) 
reunidos durante a paralisação

Ministério da Fazenda e Técnicos Administrativos da 
SPU realizam paralisação com ato público

Técnicos Administrativos da Advocacia Geral da União 
aderiram ao movimento.
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