
27 de maio 
tem reunião de 
aposentados e 
pensionistas! 
Participe!
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SINTSEF/CE 27 anos
 de lutas e conquistas
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É preciso lutar: pela 
democracia, contra o 

golpe, contra o ajuste 
fiscal (Pág 2)

Conheça a nova Direção 
Colegiada, Conselho 

Fiscal e coordenações das 
delegacias (Págs 3 a 7)
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opinião
O golpe não passará! É hora de avançar a luta!
Editorial

É tempo de preparar uma 
paralisação contra o golpe 
e pelos direitos. Os 367 
picaretas do PMDB, PSDB, 
DEM, PP, PSD, PPS etc. 
disseram a que vieram – é 
o Congresso da República, 
uma coleção de corruptos, 
indiciados ou acusados, 
vendilhões da pátria e 
torturadores eleitos pelas 
empreiteiras, uma vergonha 
nacional!

Os picaretas votaram 
enquadrados pelo 
Judiciário: pela Lava Jato, 
pelos procuradores e o 
STF e monitorados pela 
grande mídia. Votaram um 
impeachment sem crime de 
responsabilidade, portanto, 
um golpe contra a soberania 
popular. Comandados por 
Cunha, esperam se safar.

Seu voto foi antecipado 
pela alta da bolsa e a queda 
do dólar. Na véspera, o 
FMI decretou “o colapso da 
confiança no país” (jornal 
O Estado de São Paulo, 
16.04.16). O impeachment é a 
vontade do capital financeiro 
internacional, determinado a 
aplicar o programa de ajuste 
da “ponte para o futuro” do 
PMDB-PSDB.

Foi o capital financeiro – 
através de Itaú, Fiesp, Firjan, 
CNI, CNA, CNT etc. – quem 
pagou a conta e fabricou 
os coxinhas para dar-lhes 

a cobertura de uma “base 
social”. É ele quem alimenta 
o ódio contra o PT, as 
organizações e movimentos 
populares. Foi ele enfim, 
quem levantou o braço dos 
367 picaretas! A história não 
os perdoará.

Ninguém esquecerá os 
esquerdistas e vacilões, do 
lado errado da barricada. 
Mas não acabou! Porque o 
povo trabalhador, com suas 
organizações, não aceitará 
a consumação do golpe. Até 
o voto da admissibilidade 
do impeachment no Senado, 
próxima etapa do golpe 
institucional no mês que vem, 
há tempo para denunciar, 
discutir e mobilizar o povo, 
tempo para os trabalhadores 
fazerem valer a sua força.

É hora de discutir em 
assembleias e reuniões em 
cada sindicato, em cada 
bairro, cada igreja e família, 
torcida organizada, em cada 
rincão do campo e da cidade; 
nada é mais importante 
porque é do futuro da nação 
que se trata.

É hora de um movimento 
de “paralisações, atos e 
ocupações”, como dizem 
as Frente Brasil Popular e 
Povo sem Medo, que prepare 
uma grande paralisação 
nacional, uma greve geral 
contra o golpe e em defesa 
dos direitos.

A responsabilidade de 
organizá-la é da direção 
das entidades sindicais e 
populares, da CUT e outras 
centrais, do PT e outros 
partidos, da UNE, do MST, 
da CMP, do MTST e das 
Frentes formadas, com 
apoio, inclusive, dos setores 
democráticos e da cultura 
nacional. As condições 
podem ser reunidas, se todos 
trabalharem com afinco 
para evitar o pior.

O povo não quer o caos. 
Mas se insistirem no golpe, 
o sinistro Temer – que como 
presidente da Câmara 
engavetou o projeto das 40 
horas, que como vice sabotou 
a Constituinte da reforma 
política que Dilma propôs 
em junho de 2013, e deu no 
que deu - não governará. O 
povo não reconhecerá um 
governo ilegítimo produto de 
um golpe.

A hora é agora!
Os Comitês Contra o 

Golpe, que já começaram 
a se formar, tem agora que 
cobrir o país para ajudar a 
levantar e organizar a força 
que vai derrotar o golpe.

Dilma é presidente, deve 
adotar medidas urgentes 
indicando a todo o povo 
o que está em jogo: retirar 
imediatamente o PLP 257/16 
do Congresso, derrubar 
os juros, usar as reservas 

para criar empregos, 
incrementar os programas 
sociais, a reforma agrária 
e o programa Minha Casa 
Minha Vida, como propõe o 
“programa de emergência” 
do PT, para começar a 
tirar o país da submissão 
ao capital financeiro 
internacional.

Chega de ajuste fiscal, na 
versão Levy ou na versão 
Barbosa.

É impossível união 
nacional ou pacto, mesmo 
provisório, com quem quer 
vender o Pré-sal, reduzir os 
direitos e destruir nossas 
organizações.

Chega de correr atrás de 
quem não quer saber do 
povo. A união necessária é a 
de todos os setores políticos 
e sociais que estão contra o 
golpe, que votaram contra o 
impeachment.

O 1º de Maio é o dia da 
“Assembleia Nacional da 
Classe Trabalhadora”, já 
convocada pelas nossas 
organizações, a próxima 
grande manifestação 
nacional. Até lá vamos 
mobilizar a todos por 
medidas urgentes para povo, 
pela reforma política que só 
uma Constituinte pode fazer.

A Direção Colegiada
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acontece

Há cerca de um mês 
entrou em trâmitação na 
Câmara dos Deputados 
o Projeto de Lei 
Complementar 257/16, 
que estabelece o Plano de 
Auxílio aos Estados e ao 
Distrito Federal e medidas 
de estímulo ao reequilíbrio 
fiscal, mas acaba sendo 
um verdadeiro pacote de 
arrocho contra o serviço 
público. A matéria está 
em regime de urgência 
constitucional e passará a 
trancar a pauta a partir do 
dia 7/5.

O PL representa grave 
ameaça aos direitos dos 
servidores públicos nas três 

esferas - municipal, estadual 
e federal. A Condsef atua, 
juntamente com outras 
entidades, na realização de 
audiências e reuniões com 
parlamentares nos estados 
e no Congresso Nacional. 
É preciso que o Governo, 
autor da proposta, retire a 
urgência na tramitação da 
matéria para evitar que o 
projeto possa ser apreciado 
com o teor original, já que a 
proposta recebeu mais de 
duas centenas de emendas 
com o objetivo de eliminar 
tantos danos aos direitos 
dos servidores.

Dentre as questões 
expostas pelo projeto 

estão: a proibição de novas 
contratações (exceto 
substituição) e de reajuste 
salarial durante 24 meses; 
a inclusão de terceirizados 
no gasto com pessoal; 
a possibilidade de PDV 
(Programa de Demissão 
Voluntária) como forma 
de redução do quadro de 
servidores; reduzir em 10% 
a despesa mensal dos 
cargos de livre provimento 
e nomeação, em 
comparação com a do 
mês de junho de 2014, 
entre outras medidas.

O PL lembra, em 
grande medida, 
o conjunto de 

propostas encaminhado 
por FHC em 1997, e que 
tiveram, como resultado, 
um sucateamento sem 
precedentes da máquina 
pública, e a supressão de 
mais de 50 direitos dos 
trabalhadores e servidores 
públicos. Como denunciou 

o SINTSEF à época.

Servidores mobilizados contra ‘pacote 
anti-serviço público’

PLP257/16

Ocorreu no último dia 
19 de abril, em Brasília, 
Encontro Nacional dos 
Trabalhadores da Saúde, 
do qual participaram 
os coordenadores do 
SINTSEF/CE, Adriano 
Duarte e Flávia Saboia.

O evento reuniu mais 
de 80 representantes 
dos servidores da Saúde 
(MS, Funasa e Sesai) de 
21 estados e do Distrito 
Federal.

Dentre as discussões 
teve destaque a crise 
política e econômica 
pela qual passa o país, 
tendo em vista que, 

dentre outras coisas,  
compromete a pauta 
reivindicatória dos 
servidores federais.

A necessidade de 
barrar o PLP 257/16, 
chamado de pacote 
anti-serviço público, 
também foi colocada 
como imprescindível e 
urgente, sendo tirado 
como encaminhamento 
a articulação junto à CUT 
para organização de um 
debate incluindo a esfera 
municipal, estadual e 
federal.

Vários pontos passíveis 
de pressão da categoria 

foram destacados, 
dentre eles: busca do 
cumprimento ao termo 
assinado entre Condsef, 
Planejamento e IEC; 
a busca da imediata 
redistribuição para o 
Ministério da Saúde dos 
servidores da Funasa 
que atuam em Atenção 
Básica à Saúde; 
intensificação 
das ações 
para resolver 
problemas da 
insalubridade 
e Gacen dos 
servidores, além 
da criação da 
Gratificação 

de Atividade em Saúde 
Pública (GASP). A 
regulamentação da 
jornada de trabalho na 
Saúde Indígena dos 
servidores que trabalham 
em aldeias também 
compõe a lista de 
demandas.

Servidores da saúde destacam urgência 
na retomada das negociações
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Em 5 de outubro 
de 1988, nosso país 
apresentava à população 
sua nova carta magna, sua 
nova constituição, que 
permitia enfim os servidores 
públicos se organizarem 
num sindicato.

Nesse mesmo ano, 
realizou-se a greve mais 
expressiva dos servidores 
públicos federais, que 
durou de 22 de setembro 
a 10 de novembro, 
iniciada por fazendários 
e previdenciários. Com a 
intransigência do governo 
Sarney em não atender 
as reivindicações, a greve 
alastrou-se para todos os 
órgãos federais, inclusive das 
forças militares, dobrando 
o governo e arrancando 
ganhos econômicos.

O saldo mais positivo do 
movimento foi, no entanto, 
o ganho político para a 
categoria, pois o governo 
teve que reconhecer as 
organizações combativas 
dos servidores, a que por 
várias vezes havia tentado 
desmoralizar.

Contudo a inexistência 
da Organização Sindical 
dificultou a aglutinação 
das reivindicações e 
os encaminhamentos, 
resultando na falta de 
unidade do movimento 
e na diferença entre as 
conquistas de cada setor da 
categoria.

Com o término dessa 
greve, o Comando Estadual 
de Greve continuou a se 
reunir iniciando assim, 
a discussão sobre a 
concepção de Organização 
Sindical, que continuaria 
no ano seguinte. O ano 
de 1989 foi efervescente, 
depois de 25 anos de 
ditadura, o povo brasileiro 
votava pela primeira 
vez para presidente da 
república.

No início daquele ano 
os servidores públicos 
federais realizaram diversos 
eventos como seminários 
e plenárias para discutir 
a Organização Sindical 
da categoria. Havia duas 
propostas: a dos que 
defendiam os sindicatos 

divididos por ramo de 
atividade e a dos que 
defendiam ideia de um 
sindicato único. A grande 
maioria optou por reunir 
em um só sindicato todas 
as ramificações do serviço 
público federal.

Nos dias 15 e 16 de abril 
de 1989, foi realizado o 
1º Congresso Estadual 
dos Servidores Públicos 
Federais do Ceará no 
auditório da Faculdade 
de Direito da UFC, em 
Fortaleza. Nascia com 
fundamento no artigo 8º 
da Constituição Federal 
de 1988, o Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço 

Público Federal no Estado 
do Ceará – SINTSEF/CE.

O ano de 1989 foi 
marcado pela radicalização 
e confronto direto do 
movimento sindical com 
o governo Sarney e o 
SINTSEF/CE teve a sua 
primeira prova de fogo. 
Com as greves de junho e 
novembro os servidores 
federais pela primeira vez, 
conseguiram arrancar 
uma política salarial além 
de terem seus salários 
dobrados de valor em 
dezembro.

Roberto Luque 
Coordenador geral do 

SINTSEF/CE

especial 27 anos
SINTSEF/CE uma história de luta que 
nunca acaba

Artigo
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A Direção Colegiada 
empossada no início 
de março, diante tanto 
da crise política que 
assola o país quanto 
da crise econômica 
instalada no sindicato, 
resolveu comemorar seu 
aniversário em clima de 
organização.

Assim, nos dias 14 
e 15 de abril recebeu o 
professor Helder Molina, 

Doutor em Políticas 
Públicas e Formação 
Humana, para realização 
de um planejamento 
estratégico para o 
mandato de três anos. 

Além do planejamento 
propriamente dito, o 
encontro, que ocorreu 
no auditório da Fetraece, 
fez uma ampla análise da 
conjuntura atual e traçou 
diretrizes práticas para a 

atuação da gestão Unidade, 
Independência e Luta.

Cada coordenação 
elencou suas demandas e, 
em grupo, foram traçadas 

as estratégias de execução 
das propostas.

A atividade também 
substituiu a festa de posse 
da nova gestão, que optou 

por abrir mão dos gastos 
em prol da saúde financeira 
da entidade.

Participaram os 
membros da Direção 
Colegiada, suplentes, 
Conselho Fiscal e 
coordenadores gerais, 
administrativos e jurídicos 
de cada delegacia sindical.

No último dia 16 
de abril, o SINTSEF/
CE completou 27 anos 
de atuação. Este ano, 
a data transcorreu em 
um sábado, às vésperas 
do fatídico dia em 
que o golpe ao qual a 
democracia e nosso país 
estão sendo submetidos 
deu o seu primeiro passo. 

O momento político 
nos faz refletir cada vez 
mais na importância de 
nossa entidade sindical.

Nestes 27 anos 
de história lutamos 
incansavelmente pelos 
direitos dos trabalhadores 
do serviço público federal.

Acreditamos nas 
mudanças que um 
governo de esquerda 
traria para nosso país. 
Decepcionamos-nos 
quando muito do que 
esperávamos não 
aconteceu, mas nos 
alegramos em ver avanços 
únicos, como os ocorridos 

na área social. Hoje, 
na situação em que se 
encontra o Brasil somos 
convidados a seguir 
lutando.

Como dizem os 
cartazes na foto de capa 
deste jornal: Reage Brasil! 
Esta é a palavra de ordem: 
reação.

Não podemos ficar 
apáticos diante dos 
acontecimentos. A 
ameaça de um retorno 

massacrante da direita 
opressora nunca foi tão 
forte. E se os governos 
de esquerda dos últimos 
14 anos não cumpriram 
seu papel, pelo contrário, 
afastaram-se dos 
movimentos sociais 
e aproximaram-se da 
política neoliberal, imagine 
como será um governo 
desta direita retrógrada 
e conservadora capaz de 
exaltar um torturador em 
rede nacional.

SINTSEF/CE completa 27 anos em clima 
de organização e luta

Aniversário

Planejamento estratégico marca 
comemorações

especial 27 anos
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jurídico

Órgão Beneficiados Valor
Aeronáutica 4 23.302,15

Marinha 3 11.454,09

Exército 1 16.357,13

Dnocs 17 118.701,33

Funasa 41 439.357,77

IFCE 3 7.722,99

INCRA 4 140.819,10

INSS 8 79.496,52

Min. Agricultura 6 54.617,54

Min. Cidades 1 19.805,59

Min. Comunicações 9 44.184,05

Min. Trabalho 5 52.972,04

Min. Transportes 17 132.689,54

Min. Int. Nacional 1 8.339,97

Min. Previdencia 2 17.525,47

Min. Fazenda 3 32.197,20 

Min. Saúde 13 99.200,32

UFC 1 16.431,22

Hedeiros 6 37.613,50

Total geral 145 1.352.787,52

06/06 - DESTREC
Município de Itapipoca 
4/06 - DESCENSUL
Município de Iguatu
20/06 - DSSCENTRAL
Município de Quixadá
28/06 - DSI
Município de Crateús

Dando continuidade 
ao projeto de levar o 
departamento jurídico para 
mais perto dos filiados, a 
advogada Joyce Rangel 
percorrerá as oito regiões 
nos próximos meses de 
maio e junho. Os encontros 
já foram confirmados 

pelas coordenações de 
delegacias e, somente 
serão remarcados caso 
haja algum imprevisto. 
Então, anote o dia em que 
o plantão estará em sua 
região e organize-se para 
participar do atendimento.

Veja ao lado.

Departamento leva atendimento ao 
interior do estado

02/05 - DERSNORT
Município de IPU 
09/05 - DESMAB 
Município de Baturité
20/05 - DSVJ
Município de Russas
30/05 - DSC
Município do Crato 

Nos meses de fevereiro 
e março, o setor jurídico 
viabilizou, o pagamento 
de mais de um milhão de 
reais em RPVs. Confira 
ao lado o número de 
beneficiados e os valores 
recebidos.

Tem alguma dúvida 
sobre andamento 
de processos, novas 
ações, recebimento de 

benefícios? Procure o 
setor jurídico.

Abaixo os horários 
de atendimento de 
cada advogado. O 
funcionamento diário é 
de 9h às 17h. Além dos 
advogados há estagiários 
em todos os turnos.

Na página ao lado você 
pode conhecer melhor a 
equipe.

Dia/Hora 9h às 13h 13h às 17h

Segunda Dra Joyce
Dra Raquel Dra Aderline

Terça Dra Joyce
Dr Marcello Dr Marcello

Quarta Dra Joyce
Dra Pollyanna Dr Patrício

Quinta Dra Pollyanna Dra Aderline
Dra Joyce

Sexta Dra Raquel Dra Joyce
Dr Patrício

Confira a tabela de pagamentos de RPVs 
e o horário dos plantões jurídicos

Agende-se
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jurídico

Conheça a equipe 
Para melhor atender os nossos filiados apresentamos o 

departamento jurídico do SINTSEF/CE.
Além dos estagiários e responsáveis pelos cálculos, o 

jurídico conta com seis advogados, uma secretaria e três 
coordenadores: Ednir Alberto de Carvalho Lima, José 
Arteiro da Silveira e Luis Carlos de Alencar Macêdo. Na 
foto, da esquerda para a direita os advogados Marcelo 
Guerra, Aderline Farias, a secretária Carina Romeiro e 
as advogadas Joyce Rangel, Pollyanna Souza e Raquel 
Amaral. No detalhe o advogado Patrício Willian. Na página 
6 você pode conferir os horários de cada plantão.

Começou a vigorar em 
1º de março deste ano 
um reajuste na ordem de 
37,55% da Geap, a maior 
operadora de planos de 
saúde do funcionalismo 
público federal. 

Com a nova tabela 
o plano GeapSaúde 

individual passa a cobrar 
no mínimo R$ 165,00, 
com teto de R$ 525,00. 
Já no plano familiar o piso 
será de R$ 525,00, mais 
R$ 95,00 por dependente, 
com teto de R$1.150,00.

Ciente da situação, 
prejudicial a grande 

parte de nossos filiados, 
o SINTSEF/CE entrou 
com ação que aguarda 
despacho do juiz 
designado.

Tão logo tenhamos 
notícias relevantes 
sobre esta questão, 
informaremos aos 

servidores em nossos 
canais de comunicação. 

Por enquanto é 
importante ressaltar 
que estamos buscando 
a melhor alternativa 
para barrar este 
reajuste considerado 
extremamente abusivo.

SINTSEF/CE busca barrar aumento 
abusivo da GEAP

Nosso departamento 
jurídico, através de uma 
ação promovida na Justiça 
do Trabalho, garantiu que 
a EBSERH suspendesse a 
demissão de empregados 
em virtude de jornada de 
trabalho superior a 60 
horas.

A EBSERH, há cerca 
de um ano, admitiu 
empregados concursados, 
sabendo que os mesmos 
trabalhavam em outros 
entes públicos. A Empresa 

foi inclusive informada 
sobre a jornada de 
trabalho semanal que 
cada um cumpria. Ciente 
de cada caso, a EBSERH 
os admitiu em seus 
empregos.

Após um ano, 
surpreendentemente, a 
empresa resolveu notificar 
aos empregados que 
a jornada acumulada 
nos dois vínculos não 
deveria exceder 60 horas, 
deixando-os com duas 

opções: reduzir a jornada 
no vínculo de origem 
ou pedir demissão da 
EBSERH. Quem não 
optasse seria demitido por 
justa causa. 

Diante da situação, 
o SINTSEF/CE entrou 
com ação na Justiça do 
Trabalho, que reconheceu 
a ilegalidade na conduta 
da EBSERH.

Uma liminar (medida 
de urgência) foi concedida 
pelo juiz titular da 2ª. Vara 

do Trabalho de Fortaleza, 
Dr. Rafael Marcílio 
Xerez. O documento 
determinou que a 
empresa suspendesse 
tais imposições e 
promovesse a reintegração 
dos empregados já 
dispensados em virtude 
desta questão da jornada 
de trabalho.

Vitória dos 
empregados da EBSERH 
e do SINTSEF/CE. 
Comemoremos!

Empregados da EBSERH podem manter 
jornada superior a 60h 

Vitória
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Estamos a poucos dias 
do prazo final para eleger os 
delegados que irão compor 
o Conselho de Delegados 
Sindicais de Base do 
SINTSEF/CE. O limite das 
eleições é no dia 11 de maio.

Até o fechamento desta 
edição 42 assembleias 
haviam sido registradas no 
SINTSEF/CE, sendo sido 
eleitos 77 delegados e 40 
suplentes.

Em Fortaleza 
apenas sete 
locais de trabalho 
realizaram 
assembleias: 
Ministério da 
Fazenda (Br. de 

Aracati), Ministério da Saúde 
- SER I, EBSERH, INCRA, 
Base Aérea, UFC (Benfica/
Pici), IBAMA. Nas imagens, 
delegados eleitos na Base 
Aérea e assembleias no 
INCRA e Ministério da 
Fazenda.

Há ainda muitos 
locais de trabalho, tanto 
em Fortaleza e Região 
Metropolitana, como 
também no interior do 
estado, que não realizaram 
suas eleições.

É importante estar 
atento ao número de 
delegados por cada local 
de trabalho. O número 
mínimo é de um (1) 
delegado e um (1) suplente 
e o máximo de 12 (doze) 
delegados e três (3)
suplentes, de acordo com 
proporção definida pelo 
Estatuto do SINTSEF/CE.

Lembramos que as 
eleições dos servidores 
do Ministério da Saúde e 
Funasa que trabalham de 
forma descentralizada, 
cedidos a estado e 
municípios, serão feitas 
da seguinte maneira: 

os locais que tem um 
mínimo de 5 servidores 
filiados terão assembleias 
normalmente, de 
acordo com a proporção 
acima; já os locais com 
menos de cinco filiados 
devem reunir-se em 
uma única assembleia a 
ocorrer dentro da CRES 
correspondente àqueles 
locais de trabalho.

Se você é delegado, 
convoque as eleições de 
seu local de trabalho.
Pretende ocupar essa 
importante função? 
Informe-se mais sobre ela 
em nosso site, converse 
com os companheiros de 
trabalho que já são ou 
foram delegados.

Venha somar forças a 
esta luta que é de todos 
nós! Um sindicato forte se 
faz com união.

sindicato
Ainda dá tempo de eleger seu delegado 
de base

Prazo

Fique por dentro

Boletim informativo 
diário enviado por email e 
publicado em nosso site. 
Quer receber? Escreve para 
imprensasintsef@gmail.com 

Você pode também 
acompanhar a atualização de 
nossos conteúdos em nosso 
site www.sintsefceara.org.br

Lá estão disponíveis 
notícias, imagens, vídeos, 
áudios...

Tem ainda a página 
facebook.com/sintsefce 
e o programa Rádio Livre, 
que vai ao ar todos os dias, 
das 7h30 às 8h, na Rádio 
Universitária FM, 107.9. 
Acompanhe!


