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Eleições sindicais:
Foi dada a largada
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realizadas em 2015
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Editorial

Eleições do SINTSEF/CE: participação e
compromisso com nossa entidade
Um momento eleitoral
costuma ser conturbado:
diferenças de opiniões,
posicionamentos políticos
diversos, defesas acaloradas
das ideias, desencontros de
projetos, enfim, situações
normais quando uma
disputa está em jogo. Isso
não significa, porém, falta de
respeito, ódio, infâmias ou
calúnias entre concorrentes.
A disputa política é
importante e saudável. Por
isso mesmo convidamos
você filiado a ser parte
atuante neste movimento.
Não apenas comparecendo
para votar nos dias 1º e 2
de março, mas conferindo
projetos, discutindo com

seus colegas de trabalho,
propondo, criticando,
contribuindo das diversas
maneiras possíveis.
A eleição que ocorrerá
em breve elegerá a
Direção Colegiada da
entidade, Conselho Fiscal
e as coordenações das
oito delegacias sindicais
do interior do Estado. Os
eleitos permanecerão nos
cargos por três anos, quando
terão a responsabilidade
de organizar os servidores
federais no Ceará e sua luta
durante todo este período.
Além disso, são estas
pessoas que direcionarão
as atividades da entidade,
sempre respaldados pelo

Conselho de Delegados de
Base, que terá seus membros
eleitos até sessenta dias após
a posse da Direção Colegida,
ou em qualquer tempo no
caso de vacância do cargo
para cumprir o restante do
mandato (art.26 - parágrafo
único do Estatuto)
Apresentamos em
www.sintsefceara.org.br a
composição de cada chapa e
os documentos que regem o
processo eleitoral.
Inteire-se de tudo.
Confira os informativos de
cada concorrente ao pleito,
conheça os nomes e as
pessoas que se propõem a lhe
representar.

Para a votação, de acordo
com o Regimento Eleitoral,
serão instaladas urnas fixas e
itinerantes na Capital, Região
Metropolitana e interior.
Os filiados aposentados,
pensionistas, demitidos e
pdvistas poderão votar, na
Capital, no órgão de origem,
ou, em separado, na sede
do Sindicato. Já no interior,
o mesmo grupo pode votar
nas sedes das Delegacias
Sindicais, facultada à
votação, em separado,
no órgão de origem (ver
exceções no artigo 25 do
Regimento Eleitoral)
O SINTSEF/CE é feito por
você e para você. Participe!
Direção Colegiada

NOTA DE PESAR

O SINTSEF/CE lamenta o falecimento dos filiados e solidariza-se com as famílias:

Nelson
Alves de
Lima (MS) e
fazia parte
da Equipe
Esportiva
Campeões da Bola, Rádio
Clube, 1200 AM.

* 16/02/59 + 17/01/16

João
Felipe Filho,
delegado
de base no
Ministério
da Saúde,
na Região do Centro Sul.
*10/05/63 +17/01/16

José
Ronaldo
Nunes
de Melo,
delegado
de base
do Ministério da Saúde, na
Região do Cariri.
* 8/10/59 +22/01/16

O Jornal do SINTSEF/CE é uma publicação mensal de responsabilidade da Direção Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará.
Jornalista responsável e diagramação: Luciana Barroso JP CE 2117 | Estagiária de comunicação: Letícia Almeida Tiragem: 10 mil exemplares | Impressão: Expressão Gráfica
As matérias assinadas não refletem, necessariamente, a opinião da entidade.

DIREÇÃO COLEGIADA
E CONSELHO FISCAL

Expediente

* 02/03/63 + 31/12/15

Francisco
de Assis
Agostinho
de Oliveira,
delegado
de base
do Ministério da Saúde na
Região do Cariri

Luciano de A. Filgueiras Filho e Luís Carlos de Alencar Macêdo (Coordenação geral); Ana Maria Parente, Francisco Ernaldo da Costa, Onidracir Ribamar do Rosário (Coordenação de
formação política e sindical); Francisco Teles da Silva e José Valmir Braga (Coordenação de finanças); Anna Lúcia Costa, Fca. Constância de Souza e Jucilene Viana de Sousa (Coordenação
sócio-cultural e movimentos populares); Artur Camurça Torres Raimundo Joacir M. de Sousa e Vera Lúcia Cândido de Oliveira (Coordenação de comunicação); Edmundo Coutinho
de Andrade, Adriano Duarte Fernandes e José Arteiro da Silveira (coordenação jurídica); José Gabriel Ramos e Flávio Inácio de Lima (Coordenação de saúde do trabalhador); Carlos
Eugênio Pereira, Francisco Oliveira Duarte e José Ataílde de Figueiredo (Coordenação aposentados e pensionistas); Francisco Gonçalves Vieira, José Amorim Neto e Claudionor da Costa
(Coordenação administrativa) e Fco. de Assis Lopes Bezerra, José Cleiton Ferreira da Silva e José Valmir Soares de Sousa (coordenação de Organização e Sindicalização).
Alfredo Moreira, Álvaro de Oliveira, Ant. Evanildo F. de Sousa, José Guedes de A. Neto, Ribamar dos Santos Lima, Fco. Alves Barbosa II, Mozart Ramos de A. Filho (Conselho Fiscal).
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ELEIÇÕES SINTSEF/CE | Convenção cutista ocorreu no dia 15 de janeiro

Assembleia dá início ao processo
eleitoral gestão 2016/2019
O processo eleitoral para a
gestão 2016/2019 do SINTSEF/
CE começou no dia 15 de
janeiro, após assembleia geral
realizada no Romanos Hotel,
em Fortaleza.
A assembleia discutiu
e aprovou as regras das
eleições e elegeu a Comissão
Eleitoral, pelo critério da
proporcionalidade.

Logo depois ocorreu uma
Convenção Cutista, atendendo ao artigo 53 do Estatuto de
nossa entidade, que diz: “As
eleições do SINTSEF/CE, serão
precedidas por uma convenção
cutista, convocada pela mesma
Assembleia Geral, que deliberará sobre o processo eleitoral, na
qual será eleita uma chapa, no
campo da CUT, para concorrer

ao pleito, obedecendo e respeitando o principio
da proporcionalidade direta e
qualificada”.
Desde então,
a comissão
eleita (veja nomes no edital)
é a responsável por todos os
trâmites para que as eleições
aconteçam.
Na assembleia também foi
aprovado o Regimento Eleitoral
das eleições, que já encontrase disponível para leitura em
nosso site (www.sintsefceara.
org.br ou bit.ly/20gBE36).

Mais informações podem
ser encontradas no Edital de
Convocação abaixo, que já foi
publicado no Jornal Diário do
Nordeste, no último dia 29 de
janeiro.
O momento é de grande
importância para os rumos do
SINTSEF/CE. A participação de
todos os filiados é essencial!

Edital de Convocação de Eleição
A Comissão Eleitoral, de conformidade com o Art. 10 do Regimento Eleitoral e baseado no Capítulo VI do
Estatuto do SINTSEF/CE, convoca ELEIÇÃO para a Direção Colegiada, Conselho Fiscal e Coordenações das Delegacias
Sindicais de Base do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ
(SINTSEF/CE), Gestão 2016/2019, nos dias 1 e 2 de março de 2016, com horário mínimo de funcionamento da
mesa coletora de voto de 08 (oito) horas diárias, obedecendo as seguintes condições: 1) Para cargos diretivos do
Sindicato só poderão candidatar-se os(as) filiados(as) com prazo mínimo de 12 (doze) meses de filiação, conforme
Art. 33 do Regimento Eleitoral, e poderão votar os(as) filiados(as) com prazo mínimo de 02 (dois) meses de filiação
(Art. 56 do Estatuto); 2) O quórum mínimo para validar as eleições será de 40% + 1 dos votos dos filiados aptos
a votar, quando concorrerem mais de 01 (uma) chapa. E será de 30% + 1 quando for chapa única (Art.5º do
Regimento Eleitoral). O número de filiados (as) em condições de votar é de 8.932 (oito mil novecentos e trinta e
dois); 3) As chapas só poderão ser registradas com o número total dos candidatos aos cargos efetivos e suplentes
(Art. 16 do Regimento Eleitoral); 4) O registro de chapa dar-se-á a no período de 01 a 05 de fevereiro de 2016 (Art.
15 do Regimento Eleitoral) e far-se-á mediante requerimento à Comissão Eleitoral, em duas vias, devendo conter
nome completo dos candidatos, cópia da identidade, assinatura de cada candidato e respectivo cargo na chapa; 5)
A Comissão Eleitoral funcionará na sede do SINTSEF/CE, sito à Rua 24 de Maio, 1201 – Centro – Fortaleza/CE, de
segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas.
Fortaleza, 29 de janeiro de 2016
Daniel da Cruz de Oliveira
Francisco Airton Girão
Francisco Bonavides de Souza
José Hibiss Farias Ribeiro

Leonardo Guilbert Cavalcante de Araujo
Lucinea Oliveira Pires de Freitas
Luziana Emidio Laureano
Maria Ferreira de Brito
Maria Rosalina Lima de Carvalho
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DEDICAÇÃO E COMPROMISSO| Um setor que não para

Jurídico apresenta atividades de 2015
O setor jurídico do
SINTSEF/CE é formado por
cinco assessores - Adeline
Farias, Marcello Guerra,
Patrício Willian, Pollyanna
Sousa e Raquel Amaral - duas
funcionárias - a advogada
Joyce Rangel e auxíliar de
serviços jurídicos Carina
Romeiro - e alguns estagiários.
Em regime de plantões,
os advogados revezam-se
nas diversas atividades
que envolvem o setor. A
coordenação jurídica orienta
as ações do setor e sua
interface com os filiados.
Confira um relatório feito
pelo departamento sobre as
realizações de 2015.

Atividades desenvolvidas
pelos advogados
a) Plantões com
atendimento pessoal
aos filiados, explicações
e encaminhamento das
questões trazidas; b)
Acompanhamento dos

processos; c)Elaboração de
petições iniciais, contestações,
recursos, ações rescisórias,
defesas administrativas,
ofícios, etc; d) Diligências
na justiça federal estadual
e turmas recursais; e)
Diligências no TRF5º , STJ e
STF; f)Acompanhamento de
Processos Administrativos
Disciplinares instaurados
contra filiados; g) Participação
nas reuniões nos locais
de trabalho; h) Palestras e
informes jurídicos no interior
para filiados; i)Plantões
jurídicos nas delegacias.

Ações ajuizadas
Revisão de pensão;
Reimplantação de Rubricas
retiradas; Anulação de PAD;
Correção de enquadramento
e Reenquadramento;
Anuênio; Diferença de
Remuneração; Redução de
aposentadoria; Reajuste
Vencimental de 13,23%;
Extensão GACEN para
aposentados e pensionistas;

aconteceu
24

d e j a n e iro

Devolução de PSS sobre
1/3 de férias; Conversão
da licença prêmio em
pecúnia para aposentados;
Gratificação de desempenho
e de qualificação; Devolução
do PSS incidente sobre a
GACEN; Revisão de Pensão;
Auxilio Transporte ;
Anuênios de Médicos sobre
dupla jornada; Restituição
parcelas remuneratórias
descontadas por ocasião
licença atividade política;
Manutenção VPNI dedicação
exclusiva ; Restituição PSS
sobre diferenças abono de
permanência; Restituição
da GACEN descontada por
ocasião licença prêmio;
Implantação GACEN para
aposentados, entre outros;
Pagamento de Exercícios
Anteriores; Restabelecimento
do pagamento de pensão;
Restituição Imposto de
Renda retido no Processo
Judicial de 28,86% e Reajuste
Vencimental de 15,08%.

- D ia N a cio na l

do

Processo em andamento
atualmente
Hoje tramitam 2.500 Ações
judiciais do SINTSEF/CE.
Valor pago em ações em
2015
Em RPVs e precatórios,
foram pagos quase cinco
milhões de reais (R$
4.896.177,10), beneficiando
281 filiados de diversos
órgãos.
Projeto jurídico itinerante
Em 2015 foi iniciado
o projeto de plantão nas
delegacias para levar o
jurídico aos filiados do
interior. O projeto realiza
atendimento individualizado
sendo repassadas todas as
informações jurídicas. As
delegacias já contempladas
foram : Sobral, Iguatu,
Itapipoca, Crateús, Crato e
Quixada. Em média, 500
filiados forma atendidos em
4 meses.

A p o se nta d o

Neste dia 24 de janeiro, o SINTSEF/CE parabeniza todos os aposentados do Serviço Público
Federal: homens e mulheres que em suas vidas de trabalho dedicaram-se sempre por um
serviço público digno e de qualidade. E, ainda hoje, seguem empunhando bandeiras que
pedem respeito, paridade, integralidade dos pontos na aposentadoria, dentre tantas outras
coisas. Juntos sigamos na busca da construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

