
Reunião de aposentados e pensionistas da Região Metropolitana de 
Fortaleza dia 27 de Maio de 2009 e 24 de Junho, às 15h, 

no auditório do SINTSEF/CE.

 OS TRabalhadORES NãO pagaRãO pEla CRISE - SINTSEF/CE 
ElEgE dElEgadOS paRa SEu 9º CONgRESSO

 TRabalhadORES dIzEM NãO à CRISE

No período de 20 a 23 de agosto de 2009, o SINTSEF/CE realizará 
seu 9º Congresso. O encontro que tem o tema: Os trabalhadores não 
pagarão pela crise, acontecerá no hotel praia das Fontes, em beberi-
be/CE. delegacias sindicais do interior e os delegados de base da Re-
gião Metropolitana estão realizando assembléias nos locais de trabalho 
para eleição de delegados. por enquanto os números sistematizados 
pela secretaria do sindicato são: Fortaleza e Região Metropolitana: 1) 
Funasa - CCz - 4 delegados eleitos; Regional I - 5 delegados eleitos; 
Regional IV - 5 delegados eleitos; Mobilização Social - 2 delegados; 3) 
aposentados e pensionistas da RMF - 19 delegados; 4) universidade 
Federal do Ceará (uFC) - 5 delegados eleitos; 5) Ministério da Fazenda 
- x delegados. No interior: 1) aposentados e pensionistas da delegacia 
Sindical do Vale do Jaguaribe - 7 delegados; 2) aposentados e pen-

sionistas da delegacia Sindical do Maciço de baturité - 3 delegados; 
3) Funasa: Capistrano - 1 observador; baturité - 1 delegado; aracoiaba 
- 2 delegados; Crateús -8 delegados; laboratório da Funasa, baturi-
té - 2 delegados; Redenção - 3 delegados; 4) Conab Crateús  - 1 
delegado;  5) aposentados e pensionistas da delegacia Sindical dos 
Inhamúns - 13 delegados. Outros locais já realizaram assembléias, mas 
ainda não encaminharam as atas para a sede do SINTSEF. Não esque-
ça o prazo para eleição de delegados vai até 30 de junho. Em breve 
o sindicato divulgará novos números e os nomes dos delegados e 
suplentes eleitos.

No dia 15 de maio, a comissão organizadora do Congresso se 
reúne para continuar dando andamento ao evento e discutir a arte do 
material gráfico que será utilizado no encontro.

emtempo

No último dia 1º de maio o SINTSEF/CE esteve presente, com dire-
tores, delegados de base, funcionários e filiados de uma forma geral, nas 
manifestações organizadas pela CuT/CE em torno do dia Internacional 
do Trabalho. Com uma barraca de apoio instalada na praça do Ferreira o 
sindicato prestou serviços de esclarecimento aos seus filiados e deu o seu 
recado à sociedade: não pagaremos pela crise. 

a data foi também de celebração pela força, garra e coragem do tra-
balhador brasileiro. para animar a festa a CuT organizou show com o can-
tor Moraes Moreira, além de atrações locais.  O evento teve participação 
expressiva de sindicatos, federações, movimentos sociais e populares.

ATENÇÃO AOS PRAZOS -  O período para realização das assembléias de retirada de delegados 
será de 01 de abril a 30 de junho 2009. Já o período para entrega de teses é mais curto, vai de 1º 

de abril a 31 de maio de 2009.

1º de maio

 (Pág 3)

José Vital - Teia Digital

barraca do SINTSEF/CE reuniu diretores, filiados e amigos na festa do 1º de maio
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 OS TRabalhadORES NãO VãO pagaR 
pEla CRISE

 COMEça a V COpa 
dO TRabalhadOR

ESPECIAL EDITORIAL

Reunindo mais de 900 atletas, em 32 
equipes, a V Copa do Trabalhador, organizada 
pela prefeitura de Fortaleza, começou, no úl-
timo dia 9 de maio, no Estádio Valter lacerda 
(Murilão), em Messejana. Na ocasião, além da 
cerimônia de abertura, que contou com a pre-
sença de atletas de todas as 32 equipes par-
ticipantes, houve o sorteio e a realização dos 
dois primeiros confrontos da rodada inicial. a 
copa já vem acontecendo desde 2005.

um dos jogos de abertura foi entre as 
equipes do SINTSEF/CE e da ETTuFOR, tendo 
o SINTSEF sido vencedor com um placar de 
8X2. No ano passado, o time do SINTSEF/CE, 
treinado pelo companheiro hélio alves foi ven-
cedor da copa. a equipe vencedora do jogo 
do dia 9 foi formada pelos seguintes atletas: 
Sandro, Marcelo, depois luciano, Manoel , de-
pois João paulo, Fernando e Wagner, Orismil-
do, paulo bastos, Will,depois Nunes, Idelvan, 
Roberto,depois Evandro e binlad.   

Saiba mais - ao longo de dois meses 
de muita disputa, mais de 60 partidas serão 
realizadas em equipamentos de esporte públi-
cos da Capital, como o Estádio Thauzer paren-
te, Campo Ceará-Mirim, Estádio Valter lacerda 
e Campo do Rodolfo Teófilo.

a Copa é disputada no sistema “mata-ma-
ta”, com a realização de confrontos de ida e 
volta entre duas equipes. O sistema de disputa 
é bem similar ao que é adotado pela CbF, na 
Copa do brasil. 

a crise econômica tem sido objeto de inú-
meros debates, matérias na imprensa local e 
internacional, alvo de discussões controversas 
entre economistas, sociólogos, jornalistas, sin-
dicalistas e historiadores. a complexidade do 
quadro atual leva obrigatoriamente a uma re-
flexão e, de imediato, a uma constatação: se 
há alguém que não pode pagar por esta crise 
é a classe trabalhadora.

 O capitalismo e sua ganância extrapola-
da pelo mercado financeiro é o grande cul-
pado pela atual situação. O “x” do problema 
encontra-se nos Estados unidos, com seu en-
dividamento público e externo. O mecanismo 
de antecipação de renda futura para financiar 
o presente, iniciado na época do governo do 
presidente Ronald Reagan, principal figura do 
sistema neoliberal, juntamente com a ex-minis-
tra Margareth Tatcher, na Inglaterra, chegou ao 
seu limite. O país é o maior devedor líquido do 
mundo e a dívida cresce de forma alucinada 
e descontrolada, já que sempre se confiou na 
solidez de sua moeda. Mas o maior problema 
é a dificuldade crescente de financiar os défi-
cits interno e externo provocados pelos juros 
decorrentes deste endividamento - os Estados 
unidos também passaram a enfrentar o proble-
ma da vulnerabilidade externa.

Internamente, os Estados unidos tentam de-
sesperadamente sair do buraco no qual o siste-
ma financeiro enfiou o país. E usando dinheiro 
público: são bilhões de dólares dos contribuintes 
norte-americanos usados para financiar as imen-
sas perdas geradas por banqueiros inescrupulo-
sos e investidores irresponsáveis. Trocando em 
miúdos: o “teste de estresse” que apontou dez 
das 19 maiores instituições financeiras com ne-
cessidade de levantar pelo menos uS$ 75 bi-
lhões para não fecharem as portas mostrou uma 
situação ainda completamente indefinida. 

O economista e prêmio Nobel paul Krug-
man comentou o assunto em sua coluna no 
jornal The New York Times. ‘’a economia norte-
americana pode se recuperar mesmo com 
bancos fracos?’’, pergunta. Como se vê, o ca-
pital fala mal do Estado somente quando lhe 

convém. paradoxalmente, na hora da verdade, 
da crise, o empresariado corre atrás do dinhei-
ro público para lhe socorrer.

percebam a contradição: hoje algumas 
correntes nos Eua criticam até a falta de von-
tade evidente de Washington tanto de estati-
zar - isso mesmo - estatizar os bancos quanto 
para promover a regulação sobre Wall Street e 
um controle mais rígido dos lucros. Enquanto 
o governo continua vacilando no comprome-
timento de uma regulação maior no sistema, 
Wall Street toma estes sinais como indícios de 
que os lucros estratosféricos e irreais poderão 
voltar a existir, assim como antigamente.

Neste momento, é preciso reforçar a ação 
sindical. Mesmo a crise não chegando de for-
ma mais contundente ao brasil, é necessário 
estarmos atentos e tomar uma firme posição 
política em relação à qualquer tentativa de atre-
lar a crise econômica atual às nossas reivindi-
cações. É inaceitável. É tempo de, novamente, 
recuperar Karl Marx a respeito da relação entre 
política e ação sindical. Em 1871, escrevendo 
para bolte, dirigente sindical norte-americano, 
ele afirmava: “todo movimento em que os tra-
balhadores se apresentem como classe con-
tra as classes dominantes e tentem se impor 
a elas por pressão exterior é um movimento 
político”. uma greve pode ser um movimento 
puramente econômico. Mas, se o movimento 
tem como objetivo conquistar uma lei de jor-
nada de oito horas, por exemplo, torna-se um 
movimento político. 

desta maneira, a partir dos diferentes mo-
vimentos econômicos dos trabalhadores, cres-
ce em todas as partes um movimento político, 
isto é, um movimento de classe que tem como 
objetivo impor seus interesses de forma geral, 
de uma forma que possua uma força social de 
obrigação geral. Essa é a perspectiva com a 
qual temos de trabalhar neste momento. Nunca 
poderemos aceitar a possibilidade de esta crise 
recair sobre as nossas costas. Essa é nossa 
posição e dela nunca poderemos abrir mão.

 
a dIREçãO COlEgIada
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 TRabalhadORES dIzEM NãO à CRISE

 11º CECuT: ESTRaTÉgIaS paRa ORgaNIzaR a luTa EM dEFESa 
da ClaSSE TRabalhadORa

gERAIS

1º de maio
No último dia 1º de maio o SINTSEF/CE 

esteve presente, com diretores, delegados de 
base, funcionários e filiados de uma forma ge-
ral, nas manifestações organizadas pela CuT/
CE em torno do dia Internacional do Trabalho. 
Com uma barraca de apoio instalada na pra-
ça do Ferreira o sindicato prestou serviços de 
esclarecimento aos seus filiados e deu o seu 
recado à sociedade: não pagaremos pela crise.

Como a Central Única dos Trabalhadores 
(CuT) engloba os trabalhadores tanto da inicia-
tiva privada quanto do serviço público, as ban-
deiras de luta são generalistas. Este ano a CuT 
saiu em defesa do fim das dispensas imotiva-
das, através da ratificação da Convenção 158 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
Caso aprovada pelo Congresso Nacional, a ra-
tificação poderia garantir aos trabalhadores o 
fim das demissões sem justa causa, auxiliando 
a aceleração da economia e abrir as negocia-
ções no setor público, com a Convenção 151. 
a entidade defende ainda, o corte das taxas de 
juros, a redução da jornada de trabalho sem 
redução de salário, a reforma agrária e urbana, 
o fortalecimento da agricultura familiar, investi-
mentos em áreas sociais e a valorização dos 
serviços e dos servidores públicos.

além da conotação política, a data foi tam-
bém de celebração pela força, garra e cora-
gem do trabalhador brasileiro. O evento de 1º 

de maio no Ceará conta, tradicionalmente, com 
manifestações e shows organizados pela CuT. 
Este ano a festa ficou por conta, como atração 
principal, do cantor Moraes Moreira. bandas 
locais completaram a animação.  O evento teve 
participação expressiva de sindicatos, federa-
ções, movimentos sociais e populares.

história - O dia Internacional do Trabalhador 
foi criado em 1889, por um Congresso Socia-
lista realizado em paris. a data foi escolhida em 
homenagem à greve geral que aconteceu em 

1º de maio de 1886, em Chicago, o principal 
centro industrial dos Estados unidos naquela 
época. Milhares de trabalhadores foram às ruas 
para protestar contra as condições de trabalho 
desumanas a que eram submetidos e exigir a 
redução da jornada de trabalho de 13 para 8 
horas diárias. Naquele dia, manifestações, pas-
seatas, piquetes e discursos movimentaram a 
cidade. Mas a repressão ao movimento foi dura: 
houve prisões, feridos e até mesmo mortos nos 
confrontos entre os operários e a polícia.

a Central Única dos Trabalhadores do Ce-
ará (CuT-CE) realiza nos próximos dias 22, 23 
e 24 de maio, o seu 11º Congresso Estadu-
al (CECuT), no hotel parque das Fontes, em 
beberibe. O congresso pretende traçar dire-
trizes de luta para o próximo período, analisar 
a conjuntura atual, fazer um balanço das lutas 
travadas pela Central nos últimos anos e tam-
bém eleger a nova diretoria da CuT/CE para o 
triênio 2009/2012.

lutas - O movimento sindical tem convivi-
do com as consequências da crise financeira 
mundial enfrentando ameaças de demissões 
e de cortes de direitos feitas por patrões, que 
sempre se interessaram muito mais em espe-
cular do que em produzir. a resposta da CuT, 
e do movimento sindical de uma forma geral, 
tem sido enfática: os(as) trabalhadores (as) não 
pagarão pela crise - nós não produzimos esta 
crise e não vamos pagar por ela. Os trabalha-

dores lutam para preservar seus empregos, 
seus salários e seus direitos. Essa luta legítima 
nos credencia a ocupar ruas e praças e a dar o 
recado de nossa intransigência diante de mais 
esse ataque da agiotagem internacional sobre 
nossos direitos. atos nacionais e manifestações 
locais unificadas mostram que os trabalhadores 
não vão aceitar passivamente qualquer forma 
de ataque a seus direitos.

José Vital - Teia Digital

Multidão de trabalhadores prestigiou a festa promovida pela CuT
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ESPECífICAS

 CEI aNalISaRá TOdOS OS pROCESSOS dE aNISTIa aTÉ OuTubRO

 pROblEMa dE lOTaçãO dE SERVIdORES da FuNaSa dEVE SER 
RESOlVIdO EM aTÉ SEIS MESES

No último dia 30 de abril, Condsef (Confe-
deração dos Trabalhadores no Serviço público 
Federal), Ministério da Saúde (MS), Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa) e Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS) firmaram um im-
portante compromisso em relação a lotação 
de mais de 25 mil servidores da Funasa que 
atuam no Combate e Controle das Endemias.

 pelo acordo, foi estabelecido prazo de 
seis meses para resolver os problemas exis-
tentes. desde 2003, quando publicado o de-
creto n.º.4.726 definindo uma nova estrutura 
no MS, esses servidores foram trabalhar em 
atribuições que não fazem parte da Funasa, 
mas continuaram atreladas ao órgão ficando 
desamparados legalmente. Os servidores de-
vem passar agora para os quadros do Minis-
tério da Saúde. 

Nos encontros nacionais do Setor da 

Saúde realizados em novembro de 2004, 
dezembro de 2005, fevereiro de 2007, julho 
e outubro de 2008 e na plenária Estatutá-
ria da CONdSEF, em dezembro de 2008, a 
questão dos descentralizados da Funasa foi 
pauta recorrente. O problema técnico e jurí-
dico da lotação já havia sido detectado por 
auditorias da própria Funasa e do Tribunal 
de Contas da união (TCu). Com a situação 
resolvida, mais uma etapa é cumprida para 
viabilizar o processo de negociação da rees-
truturação urgente da carreira da previdência, 
Saúde e Trabalho. 

Essas medidas auxiliam, por exemplo, o 
debate de aglutinação de cargos. No Minis-
tério da Saúde estão concentrados os pro-
blemas estruturais mais graves na administra-
ção pública que inviabilizam uma discussão 
eficiente de reestruturação de carreira. Os 

quadros funcionais de Funasa e MS têm mais 
de 221 cargos. Cerca de 80% desses cargos 
está na Funasa. Vários deles em extinção. 

No encontro que resultou na assinatura 
do acordo, a questão da gacen também foi 
tratada. Na ocasião, a Funasa se compro-
meteu a reenviar ao planejamento exposição 
de motivos solicitando inclusão na gacen de 
categorias que têm cargos compatíveis com 
atribuições de combate a endemias. Na Re-
gião Norte, por exemplo, onde o transporte é 
basicamente fluvial, servidores que conduzem 
barcos, lanchas e afins, também têm direito 
a receber gacen, assim como os motoristas 
tiveram garantido seu direito. Entre eles es-
tão: agente de Transporte Marítimo e Fluvial, 
auxiliar de Transporte Marítimo e Fluvial, Con-
dutor de lancha, Mestre de lancha e piloto 
de lancha.     

de acordo com informações do presidente 
da Comissão Especial Interministerial (CEI), Idel 
profeta Ribeiro, todos os processos de retor-
no dos servidores públicos federais demitidos 
durante o governo Collor (de 1990 a 1992), 
e anistiados pela lei 8.878, de 1994, serão 
analisados até outubro deste ano. ao final de 
um balanço das atividades da CEI no trimestre 
de fevereiro a abril, Ribeiro informou que fo-
ram analisados 2.204 processos no período. 
desses, 1.527 pedidos de retorno ao serviço 
público foram deferidos e 677 solicitações fo-
ram negadas.

O presidente da comissão não informou 
quantos processos exatamente ainda estão 
pendentes de análise, arredondando o número 

para quase seis mil. Segundo ele, a meta é 
analisar pelo menos mil processos por mês, 
para que os trabalhos estejam concluídos em 
outubro próximo. 

até agora foram analisados 8.155 pedi-
dos de reintegração: 5.951 no ano passado 
e 2.204 neste ano. desses, 6.810 foram de-
feridos e 1.345 negados. dos que atenderam 
as exigências da lei da anistia, 2.602 já retor-
naram aos quadros do serviço público e 568 
processos de anistia estão com as portarias 
prontas, aguardando publicação no diário Ofi-
cial da união. a CEI foi criada pelo Ministério do 
planejamento com o único objetivo de analisar 
todos os processos de servidores públicos que 
foram demitidos durante o governo Collor. Os 

funcionários readmitidos voltaram para os seus 
órgãos de origem e, no caso de extinção do 
órgão, foram recolocados em outras áreas do 
governo.

103 mil demitidos - de março de 1990 a 
setembro de 1992, quando era o presidente 
da República, o agora senador alagoano Fer-
nando Collor de Mello demitiu 103 mil ser-
vidores públicos federais. desses, cerca de 
15 mil entraram na Justiça pedindo para ser 
reintegrados e acabaram sendo beneficiados 
pela lei nº 8.878, também chamada de lei 
de anistia, promulgada em 1994. a reinte-
gração, no entanto, vem sendo feita de uma 
forma bastante lenta. Só agora os servidores 
exonerados estão conseguindo voltar à ativa.

 SINTSEF/CE pROMOVE ENCONTRO dOS SERVIdORES da FuNaSa
Ocorreu no último dia 15 de maio, no hotel porto d`aldeia, em aquiraz, o Encontro Estadual dos Servidores da FuNaSa/CE, organizado 

pelo SINTSEF/CE. O evento reuniu servidores da capital e do interior para debater a seguinte pauta: 1. a missão da FuNaSa no contexto 
atual; 2.processo de lotação dos Servidores descentralizados; 3.política de Rh na FuNaSa; 4.plano de saúde. para enriquecer o debate a 
organização do evento convidou representantes do setor de Recursos humanos do Ministério da Saúde, diretores da CONdSEF e integrantes 
da coordenação da FuNaSa no Ceará. até o fechamento da edição deste informativo o encontro da Funasa não tinha sido encerrado. Os 
encaminhamentos e maiores detalhes do evento serão noticiados na próxima edição deste jornal.
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nACIOnAL

 SupREMO aCaTa MaNdadO EM FaVOR dE apOSENTadORIa 
ESpECIal paRa SINdICalIzadOS

O ministro Eros grau, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), acatou mandado de injunção 
apresentado pela CONdSEF (Confederação 
dos Trabalhadores no Serviço público Federal) 
que reivindicava o direito à contagem especial 
de tempo para aposentadoria de servidores 
que trabalham em condições especiais. O 
pedido para assegurar esse direito não regu-
lamentado por normas da Constituição Federal 
foi feito em agosto do ano passado pela Con-
dsef em conjunto com suas filiadas. a princípio, 
a decisão do Supremo é reservada apenas aos 
servidores sindicalizados que trabalham ex-
postos a riscos e agentes nocivos à saúde. Os 
servidores que não forem filiados às entidades 
que conseguiram este ganho de causa devem 
mover ações próprias para alcançar o mesmo 
direito. Incentivar a filiação é sempre importante 
não só para assegurar uma série de direitos, 
como para fortalecer a luta coletiva em busca 
de reivindicações com reajustes de salários, 
benefícios, planos de carreiras e outras justas 
demandas. 

Os sindicatos e as confederações têm rea-
lizado um importante trabalho movendo ações 
em favor dos servidores públicos, sindicaliza-
dos ou não. Entretanto, quando uma causa é 
ganha, costuma ser norma que apenas sindi-
calizados façam jus àquele direito. ainda que a 
luta para o reconhecimento de direitos como 
aposentadoria especial, questões de planos 
de saúde, reconhecimento da paridade, pla-
nos negados por governos passados, entre 
outras ações sempre movidas em favor dos 
servidores, seja estendido a todos, a filiação é 
importante para o conjunto dos servidores que 
unidos se tornam mais fortes.

Vale lembrar que os efeitos da decisão não 
valerão apenas para servidores que pretendem 
se aposentar. a decisão do Supremo também 
serve de base para processos de revisão de 
aposentadorias proporcionais já concedidas; 
para a concessão de abono de permanência 
(suspensão do pagamento de contribuições 
sociais) aos servidores que, mesmo podendo 
se aposentar, optaram por permanecer em 

atividade, e a concessão da antiga vantagem 
do artigo 192, da lei nº 8.112/1990, a ser-
vidores que, somado este novo tempo de ser-
viço, teriam completado as condições para a 
aposentadoria antes de outubro de 1996. É 
importante que o servidor fique ligado em sua 
situação para requerer o seu direito reconheci-
do pelo STF. 

a decisão beneficiará milhares de servi-
dores públicos que trabalham em condições 
insalubres e perigosas. por atingir um núme-
ro grande de trabalhadores, as assessorias 
jurídicas da Condsef e suas filiadas vão se 
reunir ainda neste mês de maio para discutir 
a forma como as entidades vão garantir que 
o julgamento do STF seja cumprido na práti-
ca. as situações de cada servidor deverão ser 
observadas. a Condsef também vai procurar a 
Secretaria de Recursos humanos do Ministério 
do planejamento onde vai solicitar a publicação 
de um ato administrativo que oriente os setores 
de Rh sobre o cumprimento da decisão do Su-
premo. Todas as informações desse encontro 
e desdobramentos do tema serão publicadas 
no boletim “Resistência” e na próxima edição 
de nosso jornal. Em breve informaremos o que 
precisa ser feito pelo nosso filiado para garantir 
o seu direito.

luta histórica - há vinte anos não há le-
gislação que regulamente, no setor público, 
condições de aposentadoria de profissões que 
exigem contato com fatores de insalubridade 
e periculosidade. a aposentadoria especial no 
serviço público está na Constituição, mas como 
não existe regulamentação, os pedidos de 
aposentadoria em condições especiais sempre 
acabavam negados pela união. após a deci-
são do Supremo, muitos processos já foram 
julgados em favor dos servidores. Essa luta é 
histórica e a decisão do STF marca mais um 
importante ponto em favor da categoria. 
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 NOSSa CaSa COlETIVa, NOSSa IdENTIdadE
NOSSO INSTRuMENTO dE luTa

fORmAçãO

1. O sindicato existe para defender os direitos 
dos trabalhadores. Nossos direitos são fru-
tos de muitas lutas,e para garanti-los temos 
que ter um sindicato forte e de luta.

2. hoje temos emprego, salário, previdência, 
plano de saúde, e tantos   outros direitos 
garantidos. Milhões de trabalhadores não 
têm. amanha, quem garante que não esta-
remos sem emprego, vivendo na informali-
dade, sem salário, sem renda, sem direitos, 
sem futuro? E pensando nisso que nos or-
ganizamos em sindicatos

3. Os direitos que os trabalhadores têm, hoje, 
são fruto de muitas lutas, vindas desde o 
século XIX. duros combates e mobilizações 
para melhorar a vida dos trabalhadores se 
deram não só no brasil (desde a escravi-
dão), mas no mundo inteiro.

4. a luta pela definição, e depois pela redução 
da jornada de trabalho, vem de 150 anos. 
Quando não havia sindicatos, nem direitos 
trabalhistas. Era o patrão quem decidia o 
preço da força de trabalho e a duração da 
jornada. Eram de 14 ou 16 horas diárias, 
e o trabalho das crianças e mulheres não 
remunerados.

5. Só na década de 1920 os trabalhadores 
conquistaram a jornada de 8 horas diárias. 
E no brasil foi em garantida na lei só em 
1932. a vida “produtiva” de um trabalhador 
não passavam de 25 anos de trabalho. Vi-
ravam bagaços humanas nas engrenagens 
das fábricas.

6. Só a partir de 1910 foram garantidos o 
descanso aos domingos e o direito a férias. 
E  essas conquistas foram a custa de mui-
tas greves, mobilizações de massas, so-
frendo repressões violentas, torturas,   pri-
sões, desaparecimentos, mortes. Operárias 
queimadas vivas numa fábrica de Chicago 
são prova disso

7. Os grandes banqueiros e empresários só 
acumulam lucros porque exploram os tra-
balhadores. dinheiro não nasce em árvore, 
nem cai do céu. O lucro privado ou estatal 
é produto da exploração do trabalho e do 
trabalhar e da ausência de políticas sociais 
de distribuição da riqueza e dos benefícios 
gerados pelo trabalho humano, ou quando 
o Estado vira um comitê de negócios e in-
teresses das classes que dominam a socie-
dade e monopolizam a economia

8. O 13º salário foi conquistado após gran-
des greves, confrontos sangrentos, desde 

1953, em São paulo. E só foi reconhecido 
em lei em 1962, no governo goulart, após 
uma década de lutas. 

9. as leis de aposentadoria, contra acidentes 
de trabalho, da licença-maternidade, da 
periculosidade e insalubridades, fundo de 
garantia por tempo de serviço, todas, foram 
resultados de muitas lutas, sem nenhuma 
dádiva do Estado e dos patrões.

10. Foram presos mais de cinco mil trabalha-
dores metalúrgicos, em greve, na frente do 
sindicato, em São paulo. para conquistar 
um direito que os trabalhadores já tinham 
na Europa, Japão   e nos Eua, menos no 
brasil. Questão social no brasil sempre foi 
“caso de polícia”.

11. Nada veio por bondade dos patrões, dádiva 
do Estado, vontade de deus, ou por “sorte” 
de alguns trabalhadores. ao contrário, só 
a resistência, a organização, a luta, a mo-
bilização coletiva, traz conquista e direitos.

12. a empresa privada ou estatal, para implan-
tar banco de horas tem, por força da Con-
venção Coletiva, negociada pelo sindicato,  
que se submeter às regras instituídas para 
proteger nossos direitos.

13. Todo trabalhador tem direito de se sindica-
lizar, exercer sua cidadania sindical, opinar, 
discordar, propor, eleger e ser eleito, des-
de que participe ativamente da vida de seu 
sindicato.Quando sindicalizado, não precisa 
descontar a Contribuição assistencial, que 
é decidida em assembléia.

14. por força da Convenção Coletiva, negociada 
pelo sindicato, as horas extras de domingos 
e feriados não podem ser compensadas no 
banco de horas, isso é uma conquista de 
duras lutas e conflituosas negociações.

15. Nunca é demais registrar: do céu só cai 
chuva, sol e as benções da fé. Todos os 
direitos trabalhistas, direitos sociais, políti-
cos, que temos hoje, foram conquistados 
através de muita lutas da organização sin-
dical, dos movimentos sociais. Tudo é fruto 
de lutas. Se lutando já é difícil, sem luta é 
muito mais!

16. O sindicato, ao cobrar Contribuição assis-
tencial dos trabalhadores dos trabahadores 
não sindicalizados, faz um ato de justiça, 
pois as despesas de uma campanha sala-
rila são grandes, e os direitos e benefícios, 
quando conquistados e garantidos, são dis-
tribuídos a todos e todas, os que lutaram 
e os que não lutaram. Não é justo que só 

os sindicalizados se responsabilizem pelos 
custos. Os sindicalizados sustentam a enti-
dade, sempre, antes e após as campanhas 
salariais.

17. por conseqüência desse ato, a Contribui-
ção assistencial   visa garantir recursos para 
as despesas da campanha salarial, como 
cálculos e acompanhamentos estatísticos e 
sócio-econômicos, assessoria jurídica, pro-
dução de boletins, viagens para negociações, 
materiais, jornais, publicações de editais)

18. O trabalhador sindicalizado tem direito ga-
rantido de assistência jurídica, seja individu-
al ou coletivo, com advogados de direitos 
trabalhista, criminal e cível ( atendendo de-
mandas administrativas e judiciais de con-
domínio, taxas, contratos, direitos lesados, 
defesa do consumidor)

19. O trabalhador sindicalizado tem direito a 
descontos em diversas instituições de ensi-
no, lazer, esporte, saúde e outras, com as 
quais o sindicato tem convênio. Veja no site 
do sindicato a lista de convênios, usufrua 
desse direito.

20. uma negociação salarial é longa, difícil, 
cansativa, com avanços e recuos, ainda 
mais em tempos de Cris. O sindicato nego-
cia duramente para que você tenha reajus-
tes sobre o salário, sobre o tíquete e todas 
as outras cláusulas que envolvem valores 
monetários.

21. Tenha certeza que, se dependesse da em-
presa você receberia 0% de reajuste sala-
rial e seus direitos seriam reduzidos e be-
nefícios retirados. Só não nos atacam mais, 
porque lutamos coletivamente, e porque o 
sindicato luta com você.

22. No setor privado, o sindicato tem negocia-
do acordos de participação nos lucros e 
Resultados (plR) com várias empresas e 
você pode se mobilizar e incluir sua empre-
sa nessa relação. Só o sindicato pode ne-
gociar e assinar a plR, pela ClT o sindicato 
tem o monopólio da negociação coletiva. 

23.  pense em tudo isso, e fortaleça seu sindi-
cato, ele é fraco sem você, mas é podero-
so se unimos forças com ele. Você é ele.

Helder Molina
historiador - uFF, mestre em Educação 

- uFF - doutorando em políticas públicas 
e Formação humana - uERJ, educador e 

pesquisador sindical, assessor de formação da 
CuT-RJ e do SINdpd-RJ
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 aTualIzaçãO dE ENdEREçO

juRíDICO

FuNaSa

abSalaO SObREIRa CORdEIRO

adEMIR FuRTadO VaSCONCElOS

adRIaNO lIMa CaValCaNTE

alaNE MaRIa NEVES VIaNa

alMIR dE CaSTRO E SIlVa

aNa ClaudIa FREIRE FalCaO

aNgElICa MaRIa FERREIRa aRagaO

aNTONIa IVONEIda aRagaO

aNTONIa NaNCIlIa daNTaS SOuza COSTa

aNTONIO alEXaNdRINO da CRuz NETO

aNTONIO aRIMaTEa FaRIaS dE aRagaO

aNTONIO aRIOSValdO pINhEIRO

aNTONIO bElISaRIO MIRaNda

aNTONIO CaRNEIRO da SIlVa

aNTONIO CaSSIaNO da SIlVa FIlhO

aNTONIO da COSTa CaMpOS

aNTONIO da COSTa gOMES

aNTONIO daVIdSON bEzERRa XENOFONTE

aNTONIO dEMONTIEz bEzERRa

aNTONIO dOMINgOS dE SOuza JuNIOR 

aNTONIO FERNaNdO SIMplICIO dE MENdONça

aNTONIO FlaVIO gOMES dE OlIVEIRa

aNTONIO MaCIEl da SIlVa

aNTONIO pINTO FIlOMENO da SIlVa

aRY dE NOROES

bENEdITa FREIRE CISNE

CaRlOS albERTO gRaNgEIRO pINhEIRO

ClEbER NOguEIRa

dENERVal da SIlVa lINS

EdIlMa SOaRES MagalhaES MaRINhO

a coordenação jurídica do SINTSEF informa que neste mês de maio 
estão sendo pagas RpV´s da Escola agrícola Federal do Crato, do Iba-
Ma, da base aérea e da FuNaSa. No entanto, o constante retorno de 
cartas, devido a endereços errados e/ou inexistentes, tem dificultado o 
contato do sindicato com diversos filiados e, em conseqüência disso, o 
atraso no pagamento de algum valor ou no trâmite de algumas ações. 

listamos abaixo, por órgão, alguns filiados que precisam atualizar seus 
endereços. pedimos a sua colaboração para levar até estas pessoas, a 
nossa solicitação. 

para maiores informações entre em contato com o SINTSEF/CE, 
através do número 3255 7300 ou pelo endereço de e-mail imprensa@
sintsef-ce.org.br

FuNaSa

ElIaS dE SOuSa daNTaS

ERISValdO MOuRa CaValCaNTI

ERIValdO ROdRIguES dE SOuza

FlaVIO SOuSa dE aNdRadE

FRaNCISCa luCElIa ulISSES dE alENCaR

FRaNCISCO RObERIO lINhaRES ROdRIguES

FRaNCISCO TaRCISO dOS SaNTOS

FRaNCISCO ulISSES alENCaR 

gERaldO gIlTON dE SOuza

huMbERTO galIza SIEbRa

JOSE aRIaldO baRbOSa CaTuNda

JOSE EdIlSON SIlVa

JOSE ESTElIO RIbEIRO dE lIMa

JOSE MaRCElO FERNaNdES dE bRITO

JOSE MEdEIROS MaIa

JulIO CESaR MaRQuES FERREIRa lIMa

luIz dE MaRIlaQuE alMEIda

luIz FElIX dE SOuSa

MaRIa gORETTI dE SOuSa

NElSON balbINO da SIlVa

ONEIdE MaRIa COElhO COSTa

paulO FElISMINO FIlhO

pEdRO aNTONIO da SIlVa

RaIMuNdO gOMES

RaIMuNdO gONCalVES dE MagalhaES

RaIMuNdO NONaTO CaMuRCa

RaIMuNdO NONaTO gOMES SOaRES

RaIMuNdO paTRICIO gOMES

RaIMuNdO SaRaIVa da CuNha

VICENTE bRIlhaNTE FEITOSa
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ACOnTECEu

No último dia 17 de abril, o SINTSEF/CE/
CE, em parceria com a CONdSEF e com o 
apoio da SOad, aSdEC E aSSECaS, promo-
veu o Seminário Modernização e Fortaleci-
mento para a Consolidação de um Século de 
Construção e desenvolvimento no Semiárido 
brasileiro, com os servidores do dNOCS.

a abertura do encontro, realizada pela ma-
nhã, contou com as presenças do diretor geral 
Elias Fernandes, da diretora de infraestrutura 
hídrica, Cristina peleteiro; do diretor de pro-
dução, Felipe Cordeiro; e do coordenador do  
SINTSEF/CE, Roberto luque de Sousa.

Elias Fernandes disse que a realização do 
seminário foi muito importante, nessa fase em 
que o órgão caminha para a sua reestrutura-
ção. Nomeou cinco fatores que contribuirão 
para o fortalecimento do órgão, em tramitação 

 SINTSEF/CE REalIza SEMINáRIO COM SERVIdORES dO dNOCS

no Ministério da Integração Nacional (MI), al-
guns deles consolidados, como é o caso do 
concurso público para 97 vagas, com publica-
ção no diário Oficial da união (dOu). “Não é o 
concurso que o dNOCS espera mas já é um 
grande passo. Estamos lutando para criar mais 
300 vagas”, disse o diretor geral. Entre os fa-
tores mencionados por Elias Fernandes, estão 
a adequação e atualização jurídico-institucional 
das suas atribuições, competências e escopo 
de atuação; a modernização administrativa 
e gerencial; autorização para realização do 
concurso público; alocação de recursos orça-
mentários de custeio operacional para manter 
a sustentabilidade do patrimônio público e ga-
rantia de recursos orçamentários suficientes 
destinado ao custeio administrativo.

Coordenador geral do SINTSEF/CE, Ro-
berto luque, bem como os diretores de infra-
estrutura hídrica e de produção enalteceram 
a realização do seminário, com a relevante 
contribuição dos servidores na luta de déca-
das pelo soerguimento do dNOCS, apontando 
hoje para um caminho com grandes perspec-
tivas de êxito.

O seminário foi iniciado com a palestra 
“Reestruturação com Modernização e Forta-
lecimento nos 100 anos do dNOCS”, pelos 
palestrantes José alberto de almeida (dNOCS) 
e Oton Neves, do SINTSEF do distrito Federal, 

com mediação de Waldenísia gadelha, servi-
dora do dNOCS e representante do sindicato.

No período da tarde aconteceram pales-
tras sobre concurso público, ascensão, plano 
de carreira e sobre a reabertura da opção da 
bolsa, além da situação dos aposentados e 
pensionistas. após o último debate, sintetizou-
se o que foi discutido, visando a elaboração de 
um documento destinado à diretoria Colegia-
da do dNOCS e ao Ministério da Integração 
Nacional.

O senador Inácio arruda compareceu ao 
seminário e afirmou seu compromisso com a 
instituição em suas necessidades tecnológicas 
e orçamentárias para sua reestruturação e re-
vigoramento, e com as demandas dos seus 
servidores.

abertura do seminário do dNOCS, em Fortaleza

Servidores marcam presença no seminário

No último dia 27 de abril, o diretor de aposentados e pensionistas 
do SINTSEF/CE, geraldo Costa, lançou um livro de poesias intitulado: 
Criança    esse pequeno e eterno ser inalienável. O coquetel de lan-
çamento do livro aconteceu no Salão de Cinema Rachel de Queiroz, 
no município de Quixadá. O livro foi apresentado pela companheira 
Sandra lúcia Venâncio, delegada de base daquele município. geraldo 

Costa tem se dedicado ao longo de sua vida ao 
exercício da arte. Em diversas ocasiões compôs 
hinos e outras músicas para eventos do SINTSEF/
CE e/ou sobre momentos difíceis vividos pelos 
servidores públicos federais. O evento em Qui-
xadá foi prestigiado por cerca de cem pessoas, 
dentre elas o professor e também escritor João 
Eudes Costa. ao lado do professor João Eudes, 
geraldo Costa desenha um novo projeto literá-
rio: uma obra sobre a história do açude Choró. 
Vale a pena esperar para ler.

aproveitando as comemorações do dia do Trabalhador, a delega-
cia Sindical da Região Norte, realizou no último dia 1º de maio a inau-
guração de sua sede própria, prédio recém adquirido pelo SINTSEF/
CE. Em um churrasco animado, os filiados daquela região puderam 
conhecer as novas instalações da delegacia e festejar a conquista de 
uma sede própria. Na ocasião, os diretor do SINTSEF/CE, Francisco 
gomes e o xxxxx fizeram o descerramento da placa de inauguração da 
casa (foto). O delegado sindical de base geraldo Carneiro e os direto-
res João batista e José de assis falaram sobre a alegria da aquisição.

 CRIaNça: ESSE pEQuENO E 
ETERNO SER INalIENáVEl

  dElEgaCIa da REgIãO NORTE 
INauguRa SEdE pRópRIa
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