
29 de julho 
tem reunião de 
aposentados e 
pensionistas! 
Participe!
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Governo golpista quer 
acorrentar direitos 
e passar o cadeado 

em investimentos no 
setor público
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Governo ilegítimo de Temer mostra retrocesso 
nos primeiros dias (Pág 4)

“Primeiramente, Fora Temer!”

Por atendimento às reivindicações 
trabalhadores da EBSERH paralisam 48h (Pág 5)
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opinião
Primeiramente, fora Temer!

Nenhum direito a menos!

Editorial

No último dia 15 de 
junho, o golpista que 
ocupa interinamente a 
cadeira de presidente da 
república apresentou ao 
Congresso Nacional a 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 241/16. 
A PEC tem o propósito 
de instituir um novo 
regime fiscal ou um novo 
teto para o gasto púbico, 
que terá como limite a 
despesa do ano anterior 
corrigida pela inflação. Na 
prática a proposta prevê 
um congelamento do 
gasto público que valerá 
por 20 anos, período 
durante o qual o dinheiro 
economizado será 
canalizado para pagamento 
dos juros e do principal da 
dívida.

Mais uma vez, como 
prática conhecida dos 
governos neoliberais, 
trabalhadores, servidores 
e serviços públicos são 
os primeiros a sofrer com 
cortes de despesas. A 
população também é 
comprometida com corte 
de benefícios em áreas 
como educação, saúde, 
previdência e assistência. A 
proposta já é considerada 

o maior retrocesso dos 
últimos tempos. A hora 
pede luta.

O SINTSEF/CE apoia 
a decisão da CUT em não 
negociar a contrarreforma 
da previdência com o 
governo golpista que visa 
à retirada de direitos dos 
trabalhadores como fixar 
o limite de idade em 65 
anos para se aposentar 
tanto para homens como 
mulheres. Apoia também 
a nota aprovada no dia 10 
de junho pela plenária da 
CONDSEF a qual afirma: 
“Não mudou a vocação 
da Condsef de organizar 
a luta e negociar. Foi o 
que permitiu arrancar 
conquistas e estabelecer 
múltiplos processos de 
negociação, inclusive 
rejeitando pressões de 
setores que, no governo 
anterior, legítimo, eram 
contra negociar porque 
se diziam oposição ao 
governo. Esse é todo o 
sentido das deliberações 
de nosso XI Congresso, 
pois, oposição ou não, 
trata-se de defender as 
reivindicações da categoria, 
qualquer que seja o 
governo, é o que assegura 

a independência sindical”. 
Mas não negociaremos com 
um golpista”.

Como dizem as redes 
sociais: “Primeiramente, 
Fora Temer, Nenhum direito 
a menos”. É este o preceito 
que nos norteia. É por isso 
que devemos lutar neste 
momento a luta ainda não 
acabou. Não apenas porque 
o julgamento no Senado 
ainda vai correr algum 
tempo, mas sobretudo 
porque a última palavra 
ainda não foi dada. A 
última palavra é o povo 
trabalhador quem vai dar.

A jornada de luta 
convocada pela CUT, as 
organizações populares 
e a Frente Brasil Popular 
no último dia 10 de junho, 
mostrou a disposição de 
luta contra o golpe, pela 

democracia e pela garantia 
de nossos direitos enquanto 
população brasileira e classe 
trabalhadora.

Vamos às ruas, construir 
a greve geral em defesa 
da democracia, contra 
a retirada de direitos, 
contra a PEC 241/16 e 
o PL 257-15, contra o 
ajuste fiscal, a regressão 
social, o preconceito, o 
conservadorismo, contra a 
violência às mulheres e em 
defesa da nação, do pré-
sal, das estatais, do serviço 
público, dos direitos sociais 
e das nossas conquistas.

Libertemos-nos das 
amarras que não nos 
deixam ir em frente, 
quebremos os cadeados da 
falta de mobilização, vamos 
à luta pelo que é nosso, o 
Brasil!
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acontece
Aprovado na Câmara reajuste de 
servidores é rechaçado pela imprensa

Golpe

O mês de junho começou 
com a aprovação, pela 
Câmara dos Deputados, 
de 14 projetos de lei que 
preveem reajuste salarial 
para diversas carreiras dos 
servidores federais dos 
três poderes da União. 
Os projetos foram fruto 
de uma luta que incluiu 
manifestações grevistas 
em vários órgãos federais 
no ano passado. Após 
intensa negociação foram 
consolidados na forma 
de acordos negociados 
e assinados pela CUT e 
CONDSEF com o governo 
da presidente Dilma 
Rousseff e assegurados na 
Lei Orçamentária de 2016, 
na época.

Os PLs 4250/15 e 
4252/15 abrangem as 
tabelas da grande maioria 
dos servidores federais da 
base da Condsef. O primeiro 
estabelece um reajuste de 

10,8% dividido em dois 
anos (5,5% em agosto de 
2016 e 5% em janeiro de 
2017). 

É válido ressaltar que o 
reajuste incidirá tanto sobre 
o vencimento base como 
também na gratificação de 
desempenho. O projeto 
beneficia, ainda, com a 
incorporação da Gratificação 
de Desempenho na 
aposentadoria, sendo 
escalonadas em três etapas 
entre 2017 e 2019. Os 
servidores aposentados 
desde 2004 também serão 
contemplados.

A campanha salarial 
também resultou no 
aumento dos benefícios e 
todos já vem sendo pagos 
desde janeiro desse ano. 
O auxílio alimentação 
passou de R$373,00 para 
R$458,00, o auxílio creche 
passou de R$ 74,00 para 
R$321,00 e o valor per 

capita do auxílio saúde foi 
reajustado em 23%.

Atualmente os projetos 
encontram-se no Senado 
onde receberam nova 
numeração PLC nº33/2016 
e PLC nº35/2016. A 
Condsef e suas filiadas 
estão fazendo uma força 
tarefa permanente junto 
ao Senado para cobrar a 
aprovação dos PLCs.

Confira algumas tabelas 
com o cálculo do reajuste.
Repercussão na imprensa

Grande parte da imprensa 
tradicional manifestou-
se negativamente diante 
do reajuste salarial dos 
servidores. O SINTSEF/CE 
publicou nota repudiando 
a atitude da grande mídia, 
afirmando ser um “absurdo 
que a imprensa, de uma 
forma geral, se posicione 
negativamente ao reajuste 
salarial dos servidores [...] 
colocando todos no mesmo 

patamar do aumento dos 
juízes do Supremo Tribunal 
Federal (STF), cujo salário 
subiu para quase 40 mil 
reais.” A nota diz ainda: “Para 
esclarecer, a grande maioria 
dos servidores públicos 
federais perdeu cerca de 25% 
do valor dos seus salários nos 
últimos cinco anos”, explicava 
o documento. E finalizou: 
“O reajuste em questão 
foi objeto de intensas e 
difíceis negociações com o 
governo Dilma, em 2015, 
conquistados pela luta dos 
servidores, organizados na 
base da Condsef e sindicatos 
gerais em todos os estados, 
com decisivo apoio da 
CUT. O acordo inicial previa 
pagamento em iniciado em 
janeiro de 2016, o adiamento 
para agosto ocorreu em 
virtude da inaceitável 
política de ajuste fiscal que 
provoca arrocho e recessão 
econômica.”

2015 VENCIMENTO GDPGPE TOTAL 

1.923,11 2.124,00 4.047,11

2016 VENCIMENTO GDPGPE TOTAL 

2.037,95 2.251,00 4.288,95

2017 VENCIMENTO GDPGPE TOTAL 

2.145,23 2.369,00 4.514,23

Plano Geral do Poder Executivo (PGPE) – Nível Intermediário

2015 VENCIMENTO GDAFAZ TOTAL 

1.923,11 2.365,00 4.288,11

2016 VENCIMENTO GDAFAZ TOTAL 

2.037,95 2.506,00 4.543,95

2017 VENCIMENTO GDAFAZ TOTAL 

2.145,23 2.638,00 4.783,23

Ministério da Fazenda (PECFAZ) – Nível Intermediário

2015 VENCIMENTO GDARA TOTAL

1.623,62 2.735,00 4358,62

2016 VENCIMENTO GDARA TOTAL

1.720,58 2.898,00 4.618,58

2017 VENCIMENTO GDARA TOTAL

1.811,15 3.051,00 4.862,15

INCRA – Nível Intermediário 

Previdência, Saúde, Funasa e Trabalho (PST) –N. Intermediário 

2015 VENCIMENTO GDPST GACEN TOTAL 

1.923,11 2.124,00 835,00 4.882,11

2016 VENCIMENTO GDPST GACEN TOTAL 

2.037,95 2.251,00 885,00 5.173,79

2017 VENCIMENTO GDPST GACEN TOTAL 

2.145,23 2.369,00 932,00 5.446,55



4  |  EDIÇÃO 280  |  JUNHO 2016

Acompanhe mais notícias em www.sintsefceara.org.br                                                                 Curta nossa página facebook/SINTSEFCE

debate

Nos últimos dias uma 
injustiça cometida com 
o atual diretor jurídico do 
SINTSEF/CE Luis Carlos 
de Alencar Macêdo foi 
enfim solucionada. Ao 
avaliar a situação funcional 
do trabalhador a Funasa 
reconheceu o seu direito 
a receber o adicional de 
insalubridade em virtude 
da exposição insalubre que 
vivencia em seu dia-a-dia 
de trabalho. Há alguns 

anos o adicional havia sido 
suspenso e, quando de 
sua gestão como diretor 
liberado para o sindicato, o 
SINTSEF/CE repôs o dano 
salarial, por entender que 
era direito seu recebê-lo. 
É acordo no SINTSEF/CE 
que diretores liberados 
não tenham perda salarial 
por ocasião de seus 
mandatos. No entanto, em 
virtude da disputa política 
existente na entidade, o 

grupo político MOVLUTA, 
oposição nas últimas 
eleições ao grupo do 
diretor Luis Carlos, usou 
a situação para acusá-
lo de má-fé e denegrir 
sua imagem com a base, 
quando na verdade a 
intenção do trabalhador 
era poder dedicar-se ao 
mandato sindical sem 
perdas salariais. Com o 
reconhecimento, por parte 
da Funasa, do direito do 

trabalhador Luis Carlos 
Macêdo, fica passada a 
limpo essa história.

O Brasil brada: Fora Temer!

A unidade e o 
entusiasmo marcaram o 
dia 10 de junho por todo o 
país. A data foi mais um Dia 
Nacional de Mobilização e 
Paralisação, que, dessa vez, 
bradou em uníssono: Fora 
Temer!

Em Fortaleza, 
aproximadamente 10 mil 
pessoas se uniram nas ruas 
da Capital para marchar 
contra os retrocessos e 
os ataques dos golpistas. 
Movimento de mulheres, 
estudantes, sindicalistas, 

parlamentares, sem terra, 
trabalhadores, indígenas e 
outros grupos da sociedade 
organizada emprestaram 
seu grito à democracia.

O ato pacífico 
foi organizado pelo 
movimento Ceará Contra 
o Golpe, a Frente Brasil 
Popular, do qual a CUT 
faz parte, e a Frente Povo 
Sem Medo. O SINTSEF/
CE marcou presença na 
caminhada, que partiu da 
Praça Luiza Távora e seguiu 
até a Praça da Imprensa.

Manifestações 
ocorreram nas principais 

capitais do país e em 
cidades no exterior. 
Em São Paulo, 100 mil 
manifestantes foram às 
ruas. Em Minas Gerais, 40 
mil. Por todo o Brasil as 
ruas foram tomadas para 
dizer que a sociedade não 
compactua com governo 
golpista e que não aceitará 
nenhum direito a menos.

Para os que participaram 
do ato, a força da unidade 
da esquerda brasileira ficou 
evidente em todos os 
momentos. Através dela, a 
confiança de que, de fato, 
só a luta muda a vida.

Pelo fim do golpe

Funasa reconhece adicional de 
insalubridade do diretor Luis Carlos

Pesar
O SINTSEF/CE 

lamenta o falecimento 
de seus filiados (fotos ao 
lado) e se solidariza com 
as famílias na dor deste 
momento.

José Leite Lima Rosa M. Guimarães 
de Freitas

Dairo Bastos da SilvaGenildo Lima Brito
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base
Estatutários e celetistas estão incluídos 
em PL que pede retorno dos PDVistas

Esclarecimento

Discutir os temas da 
atualidade embasados 
na história de luta dos 
trabalhadores é um dos 
preceitos da direção 
colegiada do SINTSEF/CE. 
Com esse pensamente, foi 
realizado no dia 17 de junho 

um seminário de Formação 
Política e sindical com os 
trabalhadores da Empresa 
Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH). 

Idealizado pela 
coordenação de formação 
política e sindical, que tem 

a frente os diretores Anna 
Lúcia Costa, José Afonso 
Barbosa e José Rotielio 
e Silva, o seminário foi 
ministrado pelo professor 
e historiador Helder 
Molina (UERJ) e discutiu os 
primórdios do movimento 
sindical no Brasil, a luta 
pelos direitos trabalhistas 
e o papel dos sindicatos 
na sociedade capitalista. 
Molina, que é mestre 
em Educação, doutor 
em Políticas Públicas 
e Formação Humana, 
pesquisador e educador 
sindical fez ainda uma 

análise do atual contexto 
sócio econômico e político 
do país e os desafios da 
classe trabalhadora na atual 
conjuntura.

Este tipo de encontro 
pretende ser frequente, a 
ocorrer em vários órgãos e 
regiões do estado, com a 
presença de professores e 
debatedores que possam 
enriquecer a nossa luta.

Da mesma forma outras 
coordenações, como 
saúde do trabalhador e 
comunicação, organizam 
debates a serem 
implementados em breve.

Seminário de formação discute política 
sindical com trabalhadores da EBSERH

No início do mês 
de junho, os PDVistas 
Rodezir Lopes e Ivan Bispo 
estiveram em Brasília para 
o acompanhamento da 
tramitação nas comissões da 
Câmara Federal do Projeto de 
Lei 4293/2008.

O PL em questão concede 
anistia aos ex-servidores 
da administração pública 
federal direta, autárquica e 
fundacional, exonerados em 
virtude de adesão, a partir de 
21 de novembro de 1996, a 
programas de desligamento 
voluntário. 

Em Brasília, os PDVistas 
conversaram com o relator 
do projeto, Deputado 
Arnaldo Farias de Sá (PTB/
SP) e os autores dos 
apensados (outros projetos 
anexos que complementam 

o principal), Chico Lopes 
(PCdoB/CE) e Cleber Verde 
(PRB/MA), que afirmaram 
que da forma como segue 
o PL inclui celetistas e 
estatutários nos beneficiados.

O PL 4293/2008 foi 
aprovado na Comissão de 
Finanças e Tributação (CFT ) 
e considerado compatível e 
adequado financeiramente. 
Atualmente está na 
Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC). 
Confira a tramitação aqui
Saiba mais

O Projeto 7546/2010 
que tramitava com teor 
semelhante, foi arquivado 
por inadequação financeira 
e orçamentária, no início de 
dezembro do ano passado. 
A luta deve girar agora em 
torno do PL 4293/2008, 

tendo em vista que o mesmo 
contemplará os que estão 
nessa luta, tanto como 
estatutários quanto como 
celetistas.

Apoio do SINTSEF ao 
movimento dos PDVistas

A ida à Capital Federal 
foi uma solicitação feita 
ao SINTSEF pelo grupo de 
PDVistas do Ceará. 

Coerente com sua 
plataforma de campanha, a 

direção colegiada promove o 
apoio a luta pelo retorno dos 
PDVistas.  Por ocasião desta 
viagem custeou passagens 
hospedagem e alimentação 
do companheiro Rodezir 
Lopes. Na mesma semana 
a enviou ofício à CONDSEF 
solicitando apoio nacional 
para a causa.

Semanalmente ocorre 
reunião de organização da 
luta do movimento no Ceará. 
Participe!
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mundo a fora

 12 de junho é o dia 
mundial de combate ao 
trabalho infantil. A data 
foi criada em 2002 por 
iniciativa da Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT), agência vinculada à 
Organização das Nações 
Unidas (ONU). No Brasil, é 
considerado trabalho infantil 
aquele imputado a crianças 
e adolescentes entre zero 
e 13 anos. A partir dos 14 
anos é autorizado trabalhar 
como aprendiz. Dos 16 aos 
18, as atividades laborais 
são permitidas, desde que 
não aconteçam entre 22h 
e 5h, não sejam insalubres 
ou perigosas e não façam 
parte da lista das piores 
formas de trabalho infantil, 
que incluem, por exemplo, 
comércio ambulante, pesca, 
agricultura, guia turístico, 
dentre outras.

Segundo levantamento 
feito pela Fundação Abrinq, 
mais de 3,3 milhões de 
crianças e adolescentes, 
entre 5 e 17 anos, estão 
em situação de trabalho 
infantil no Brasil. Via de 
regra grande parte destes  
3,3 milhões estão fora da 
escola. Há quem defenda 
que trabalhar é importante, 
em qualquer idade, e que 
a prática dignifica o ser 
humano. Provavelmente 
estas pessoas nunca pararam 
para refletir sobre o real 

sentido da infância ou viram 
a situação degradante a que 
é submetida uma criança que 
trabalha, por exemplo, com a 
quebra da castanha de caju.

No Brasil, de acordo com 
levantamento do Ministério 
da Saúde, sete crianças 
se ferem gravemente em 
acidentes de trabalho por 

dia. Em oito anos, entre 
2008 e 2016, 187 crianças 
ou adolescentes, com 
idade entre 5 e 17 anos, 
morreram durante jornada 
de trabalho. Somente em 
2013, mais de 200 mil 
meninas trabalhavam no 
serviço doméstico no Brasil e 
“ninguém sabia”.

Uma sociedade que 
precisa colocar suas crianças 

para trabalhar ao invés de 
estudar, reflete  muitas 
problemáticas. A pobreza 
presente em inúmeros 
estados e municípios 
brasileiros muitas vezes “não 
dá alternativa às famílias” 
senão transformar jovens 
crianças em trabalhadores 
desde muito cedo.

O que fazer para diminuir 
os índices de trabalho infantil 
no país?

De acordo com a 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), “a luta 
contra o trabalho infantil 
requer políticas coerentes, 
que apoiem legislações 
focadas em educação de 
qualidade, proteção social 
e trabalho decente para os 

adultos”. A OIT diz também 
que o trabalho infantil ocorre 
predominantemente em 
economias rurais e informais, 
que se encontram fora 
do alcance de inspetores 
do trabalho e da proteção 
de organizações de 
trabalhadores.

O combate a esta prática 
tem que ser de todos nós, 
todos os dias. 
1) Denuncie

Através do Disque 
Denúncia 100, pelo site 
do Ministério Público do 
Trabalho ou pessoalmente 
em um Conselho Tutelar, 
Secretaria de Assistência 
Social, Delegacia Regional 
do Trabalho ou Ministério 
Público do Trabalho.
2) Mude suas atitudes

Não adquira produtos 
vendidos por crianças. 
Perceba como trabalho 
os meninos engraxates, 
os animadores de festas, 
os que “ajudam” os pais 
em feiras, restaurantes, 

brinquedos infláveis... não 
contribua com estas práticas.

Não compre produtos de 
empresas denunciadas por 
trabalho infantil.
3) Amplie o debate e a 
participação

Divulgue a temática em 
suas redes sociais, debata 
com amigos virtual ou 
pessoalmente.

É comum que ainda vejamos pessoas defendendo o trabalho infantil como importante para as famílias mais 
pobres e de maneira mais geral para a sociedade. No entanto, na prática, qualquer trabalho infantil afasta a criança 
da escola, impede o crescimento econômico futuro da família e expõe a riscos diversos seres que ainda estão em 
formação. Antes de mais nada o brasileiro precisa combater a permissão ao trabalho infantil em sua mentalidade e 
assim atuar na fiscalização e no combate a esta prática infelizmente ainda tão comum.

Combate ao trabalho infantil começa na 
mentalidade do brasileiro

Criança não trabalho...
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jurídico

Sem acordo com CONAD, ação contra 
aumento da GEAP segue em tramitação

ÓRGÃO FILIADOS VALOR

COM. DA MARINHA 1  R$ 2.524,43 

COM. DO EXÉRCITO 2  R$ 21.158,76 

DNOCS 7  R$  87.609,17 

FUNASA 18  R$ 242.295,58 

IFCE 1  R$ 6.242,87 

INCRA 3  R$ 103.157,89 

INSS 9  R$ 49.680,48 

MAPA 4  R$ 29.539,32 

MIN. DA FAZENDA 3  R$ 27.558,37 

MIN. COMUNICAÇÕES 3  R$ 11.652,77 

MTE 3  R$ 48.273,65 

MIN. TRANSPORTES 4  R$ 30.889,25 

MIN. I. NACIONAL 1  R$ 8.339,97 

MIN. DA SAÚDE 12  R$ 99.113,62 

UFC 1  R$ 16.431,22 

TOTAL 72  R$ 784.467,35 

RPVs pagas entre os 
meses de 3/16 e 6/16

Pra conferir

O departamento jurídico 
do SINTSEF/CE segue com 
o ajuizamento das ações que 
tem por objetivo o pagamento 
do auxílio-transporte para 
servidores que utilizam veículo 
próprio no deslocamento 
ao trabalho. O público alvo 
dessa ação é, principalmente, 
o servidor no interior que, 
muitas vezes, se deslocam de 
uma cidade para outra e arcam 
com o prejuízo do transporte 
sem a contrapartida da União. 
Muitas ações ajuizadas tiveram 
sentença procedente inclusive 
determinado a restituição dos 
valores que não foram pagos 
nos últimos cinco anos.

Em decisão tomada em 
2014, o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) entendeu 
que o auxílio-transporte é 
devido a todos os servidores 
que façam uso de algum 
meio de transporte, seja 

ele público ou privado, no 
deslocamento casa-trabalho. 
Para o ajuizamento das 
ações, que estão sendo 
protocoladas individualmente 
perante os Juizados Especiais 
Federais, a Assessoria Jurídica 
do Sindicato solicita que os 
interessados compareçam à 
sede da entidade munidos 
de CÓPIA da seguinte 
documentação:
1. RG e CPF
2. Comprovante de 

Residência
3. Procuração
4. Declaração de Pobreza
5. Comprovante da Passagem 

ida e volta
6. Cópia do documento do 

veículo
7. Declaração do local de 

trabalho informando onde 
o servidor presta o serviço

8. Fichas financeiras dos 
últimos cinco anos

A tentativa de resolver 
o aumento abusivo dos 
planos de saúde da Geap 
através de um acordo 
entre os representantes 
dos beneficiados 
(sindicatos e entidades 
nacionais) e o Conselho 
Administrativo da Geap 
não teve sucesso. Em 
todo o Brasil, caso 
a Resolução GEAP/
CONAD nº 129/2016  
que se propunha a 
limitar os reajustes 
fosse aprovada, os 
sindicatos suspenderiam 

as demandas judiciais 
que correm na justiça 
na tentativa de impedir 
os aumentos praticados 
desde de fevereiro.

No entanto, por ordem 
judicial da 3ª Vara Federal 
de Brasília, em processo 
movido pela União Federal  
em desfavor da Geap, 
houve a suspensão da 
redução do percentual 
de reajuste para 20%, 
impossibilitando a 
formalização do acordo 
entre Geap e entidades 
nacionais.

Em síntese, o Governo 
golpista de Temes vetou 
a redução administrativa 
do aumento dos planos 
da Geap de 37,55% 
para 20% e ainda 
desfez as mudanças do 
Estatuto do Conad, que 
permitiu a eleição de 
um representante dos 
servidores para presidir o 
colegiado.Dessa forma, foi 
determinada a destituição 
da direção da Geap e do 
Conad, inclusive do atual 
presidente do conselho, 
Irineu Messias, eleito 

de forma legítima e 
democrática, no dia 2 de 
maio.

Sem o acordo, o 
processo ajuizado pelo 
SINTSEF/CE continuará 
sua tramitação normal 
na 19ª Vara Cível 
(processo nº 0133242-
54.2016.8.06.0001 
ajuizado na  Justiça 
Estadual do Ceará) A ação 
aguarda análise do Juiz 
que pode deferir ou não 
o pedido de redução do 
reajuste.

Participe desta ação
Auxílio transporte
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sindicato
Delegados de Base tomam posse e 
reafirmam a importância da luta 

Novo Conselho

aposentados e pensionistas

Após intensa mobilização 
nos locais de trabalho por 
todo o estado, os filiados 
do SINTSEF/CE eleitos 
para compor o Conselho 
de Delegados Sindicais de 
Base tomaram posse em 
cerimônia realizada no dia 
18 de junho, na sede do 
Sindicato dos Bancários, em 
Fortaleza. 

Como foi dito no início 
do encontro, “ser delegado 
de base é tarefa árdua 
a ser desenvolvida com 
presteza e compromisso. 

[...] Diante do agravamento 
da conjuntura nacional, 
com iminente ameaça aos 
direitos dos trabalhadores, é 
necessário, mais que nunca, 
que a organização seja 
intensificada no sentido de 
estarmos todos preparados 
para o enfrentamento 
na defesa de nossas 
conquistas.”

Concluída a cerimônia 
de posse, os 290 presentes 
participaram da 1ª reunião 
do Conselho de Delegados, 
que contou com a 

participação do presidente 
estadual da CUT, Wil Pereira, 
e do professor e historiador 
Helder Molina (UERJ). A 
mesa coordenadora do 
evento foi composta por 
João Batista de Oliveira 
(coordenação), Arlete Pereira 
(relatoria) e Josimar Martins 
(secretaria).

O debate abordou 
temas como o cenário 
político atual, a luta dos 
trabalhadores no Ceará e a 
necessidade de unificação 
da classe trabalhadora para 

barrar os retrocessos do 
governo interino de Michel 
Temer. Em sua fala, Helder 
Molina frisou “Lutando a 
vida é difícil. Sem lutar a 
vida é mais difícil ainda. 
Vamos à luta!”

A partir de agora, cada 
espaço de encontro dos 
delegados de base ganha 
uma importância ainda 
maior, pois deles sairá a 
organização e mobilização 
da luta dos trabalhadores do 
Serviço Público Federal no 
estado do Ceará.

Novo conselho de delegados de base toma posse

A reunião de aposentados e pensionistas do 
último mês de maio juntou debate com alegria e 
política com amor. 

O encontro acontece mensalmente e é 
promovido pela coordenação do setor, composta 
pelos diretores Carlos Eugênio, Hervalino  Moreira 
(Lino) e Maria Conceição. Neste, além de discutir o 
momento político e fazer uma análise da 
conjuntura atual ocorreu uma homenagem 
às mães, pela passagem de seu dia no 
início do mês.

No início, um coral improvisado 
emocionou a plateia ao cantar “flor-
mamãe”, música eternizada na voz de 

Agnaldo Timóteo. Ao 
final da reunião, através 
de sorteio, as mães 
ganharam mimos 
variados.

Confira as imagens em: 
http://migre.me/uaURp 

Política, debate e amor


