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Cinco leis que reajustam 
salários de servidores 
públicos federais foram 
publicadas no Diário Oficial 
da União em 29 de julho de 
2016, após aprovação no 
Senado em 12 de julho.

O reajuste foi fruto de uma 
luta que teve a participação 
efetiva de entidades sindicais, 
da CUT e Condsef, incluindo 
manifestações grevistas em 
vários órgãos federais no 
ano passado. Após intensa 
negociação, que durou sete 
meses, 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.

Essas leis abrangem as 
tabelas da grande maioria 
dos servidores federais e 
estabelecem 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.

Se fizermos os cálculos 
na ponta do lápis os valores 
se mostram abaixo da 
inflação, não representando 

ganho real para a categoria. 
No entanto, quando o 
acordo foi aceito pelos 
servidores federais o que 
se levou em consideração 
foi a conquista de uma 
antiga reivindicação da 
categoria: a incorporação da 
gratificação de desempenho 
na aposentadoria, o que 
representa um passo 
importante para se 
conquistar a tão sonhada 
paridade salarial entre 
os servidores ativos, 
aposentados e pensionistas.

Estamos falando da 
mudança na regra da 
contagem de pontos da 
gratificação para fins de 
aposentadoria. Hoje, ao 
se aposentar o servidor só 
leva o valor correspondente 
a 50% da gratificação de 
desempenho. Com a nova 
regra, o servidor levará para 
a aposentadoria a média 
do valor da gratificação 
recebida por ele nos últimos 
cinco anos em que esteve 
na ativa. Essa nova regra 
será implantada em três 
etapas, entre 2017 e 2019, da 
seguinte forma: 67% a partir 
de 1º de janeiro de 2017; 
84% a partir de 1º de janeiro 
de 2018 e 100% partir 
de 1º de janeiro de 2019. 
A incorporação retroage 

para beneficiar quem se 
aposentou e/ou recebe 
pensão desde 2004.

Diante do quadro de 
retrocessos e com ameaça 
da retirada de direitos e 
conquistas sob o comando 
do governo golpista de 
Michel Temer, embora ainda 
não seja o ideal, o ganho 
representa uma vitória da 
categoria. Os servidores 
federais, porém, não podem 
se descuidar da luta um único 
minuto.

É importante ressaltar 
ainda, que diferente do que 
parte da imprensa diz, o 
reajuste dos servidores não 
representa problema ao 
equilíbrio das contas públicas. 
“Há anos, inclusive, a relação 
entre despesa de pessoal e 
Receita Corrente Líquida da 
União está perfeitamente 
controlada e abaixo do 
que recomenda a Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
(LRF). A série histórica mostra 
que o limite prudencial que é 
de cerca de 51% sempre foi 
respeitado e esteve abaixo 
dos 40% nos últimos dez 
anos. Portanto, os servidores 
e os serviços públicos não 
são o grande problema do 
desequilíbrio das contas 
públicas”, afirmou texto da 
Condsef, concordando com o 

que o SINTSEF/CE acredita. 
Não somos responsáveis 
pela crise. Precisamos deixar 
isso claro. Cabe a nós lutar 
e conquistar o que nos é de 
direito.

E os desafios são grandes. 
A luta agora deve ser contra 
o PLP 257/16 que, sob o 
pretexto de socorrer os 
estados de sua dívida pública, 
impõe condicionantes 
que retiram direitos da 
classe trabalhadora. O PLP 
contribuirá fortemente para 
a instalação da política de 
Estado Mínimo, rejeitada 
nas urnas, mas em voga na 
agenda do governo golpista. 
Também nesta linha está a 
PEC 241/16 que quer impor 
um teto de despesas para 
a União, representando um 
verdadeiro congelamento 
de investimentos no setor 
público. Tal teto está ainda 
presente em adendo 
apresentado ao relatório 
final da proposta de Lei 
Orçamentária Anual (LDO) 
para 2017.

Cabe a nós a luta. Contra 
a retirada de direitos, contra 
o golpe, em defesa da classe 
trabalhadora. Nenhum direito 
a menos.

A Direção Colegiada



  3 | EDIÇÃO 281  |  JULHO 2016  

Receba nosso boletim diário “A Voz do SINTSEF” por email. Escreva para imprensasintsef@gmail.com e solicite o seu.

acontece
XII ConCondsef acontecerá em Cuiabá no 
mês de dezembro

Atenção às assembleias

Ocorrerá entre os dias 4 e 8 de dezembro de 2016 o XII 
Congresso da Condsef, em Cuiabá, Mato Grosso. De acordo 
com as prerrogativas do encontro, o SINTSEF/CE tem direito 
a enviar 90 delegados eleitos em assembleia e mais um 
indicado pela Direção Colegiada. Além destes, os diretores Luis 
Carlos Macêdo e Sandra Lúcia Mota são delegados natos por 
fazerem parte da direção da Condsef. Um dia antes do início do 
Congresso, dia 3, acontecerá uma plenária estatutária, da qual o 
SINTSEF/CE participará com 18 delegados.

As assembleias para eleição de delegados foram iniciadas no 
início de agosto e seguem até o final de setembro, conforme 
calendário.

CAPITAL

DATA HORA ÓRGÃO

04 AGOSTO 9h MINISTÉRIO DA FAZENDA

05 AGOSTO 8h30 IBAMA

10 AGOSTO 9h BASE AÉREA

10 AGOSTO 12h HOSPITAL MILITAR

11 AGOSTO 9h COLÉGIO MILITAR

12 AGOSTO 12h EBSERH

17 AGOSTO 8h HOSPITAL MARACANAÚ

22 AGOSTO 9h INCRA

22 AGOSTO 9h DNOCS

26 AGOSTO 15h APOSENTADOS/
PENSIONISTAS

31 AGOSTO 15h IFCE/UFC

02 SETEMBRO 9h MIN SAÚDE/FUNASA/SESAI

12 SETEMBRO 9h MIN AGRICULTURA

14 SETEMBRO 17h

AGU, ABI, ANATEL, ANTAQ, 
ANVISA, CNEN, Comando da 
Marinha, Comando do Exército 
(10ª RM), DPU, DPF, DPRF, 
DNIT, DNPM, FUNAI, IBGE, 
INPI, INSS, IPHAN, Ministério 
da Ciência e Tecnologia, 
Ministério da Educação, 
Ministério da Previdência, 
Ministério das Comunicações, 
Ministério do Planejamento, 
Ministério do Trabalho, 
Ministério dos Transportes, 
TCU, PDVISTAS

16 SETEMBRO 9h CONAB

INTERIOR

DATA HORA ÓRGÃO / LOCAL

REGIÃO NORTE

01 AGOSTO 8h30 SECRETARIA DE SAÚDE - PA 
STA QUITÉRIA

05 AGOSTO 8h30 AUDITÓRIO REG SAÚDE - 
TIANGUÁ/CE

08 AGOSTO 8h30 NAPAN - IPU

23 AGOSTO 8h30 AUDITÓRIO 16ª CRES - 
CAMOCIM

29 AGOSTO 8h30 AUDITÓRIO DO CCZ – 
SOBRAL

REGIÃO TRÊS CLIMAS

09 AGOSTO 8h30 SECRETARIA DE SAÚDE – 
BELA CRUZ

09 AGOSTO 10h AUDITÓRIO DA 6ª CRES – 
ITAPIPOCA

09 AGOSTO 15h ESCOLA SÃO JOSÉ - 
PENTECOSTE

REGIÃO CARIRI

13 AGOSTO 8h DELEGACIA SINDICAL

REGIÃO CENTRO SUL

13 AGOSTO 9h DELEGACIA SINDICAL

REGIÃO INHAMUNS

22 AGOSTO 8h DELEGACIA SINDICAL

05 SETEMBRO 8h ASSOCIAÇÃO - TAUÁ

REGIÃO SERTÃO CENTRAL

29 AGOSTO 8h CAMARA VEREADORES – 
CANINDÉ

23 SETEMBRO 9h DEP. VIGILÂNCIA A SAÚDE 
QUIXERAMOBIM

26 SETEMBRO 9h DELEGACIA SINDICAL

REGIÃO VALE JAGUARIBE

16 SETEMBRO 9h DELEGACIA SINDICAL

REGIÃO MACIÇO DE BATURITÉ

26 SETEMBRO 9h DELEGACIA SINDICAL

As datas das assembleias podem sofrer alterações por 
motivos de força maior, portanto fique sempre atento à 
divulgação mais próxima de cada encontro.
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A Direção Colegiada 
continua com as visitas à 
base para discutir questões 
gerais da categoria e 
específicas de cada setor 
do Serviço Público Federal. 
Os encontros têm temas 
diversos, entre eles análise 
da conjuntura político-
econômica nacional, 
esclarecimentos sobre 
gratificações, além de 
debates sobre adicional 
de insalubridade e 
aposentadoria.

O setor jurídico também 
mantém agenda de 
visitação às delegacias 
regionais, quando faz 
atendimentos individuais, 
e aos locais de trabalho, 

em Fortaleza e Região 
Metropolitana, neste 
caso levando informes e 
sanando dúvidas.

Confira abaixo imagens 
de alguns destes momentos 
e fique atento ao boletim 
diário A Voz do SINTSEF 

onde publicamos novidades 
sobre as visitas e outros 
temas. Para receber é só se 
cadastrar em nosso site.

base

Temas diversos são discutidos com a base

Pesar
O SINTSEF/CE lamenta 

o falecimento dos 
filiados Francisco Alves 
do Nascimento (esq.) e 
Manoel Rezende de Lima 
(dir.), ambos servidores do 
Ministério dos Transportes 
da base da Delegacia 
Sindical dos Inhamuns.

No dia 30 de junho, o 
Secretário de Administração 
da Condsef, Josemilton 
Costa, esteve em Fortaleza 
para dialogar com a base do 
SINTSEF/CE sobre temas 
diversos. O dia foi cheio de 
reuniões com a categoria. 

Pela manhã, o 
representante da 
Confederação participou 
de conversa com os filiados 
do Ministério da Fazenda. 

A tarde foi dividida em dois 
encontros: debate com os 
filiados do Ministério da 
Saúde/Funasa e conversa 
com os PDVistas.

Os filiados também 
esclareceram dúvidas sobre 
a Reforma da Previdência 
proposta pelo governo 
ilegítimo de Michel 
Temer, além de questões 
específicas de cada local de 
trabalho.

Filiados recebem diretor da Condsef
Para ampliar a discussão

No topo debate com os servidores do Ministério da Saúde/Funasa.
Logo abaixo reunião no Ministério da Fazenda e encontro com os PDVistas

No último dia 24 de julho, 
lamentamos o falecimento 
do ex-coordenador de 
aposentados e pensionistas Fco 
Oliveira Duarte. Aposentado da 
Funasa, Duarte era conhecido 
como Foguete e participou da 
direção colegiada no mandato 
2013/2016.Duarte, presente!

Maracanaú

Russas

Crateús

Pacajus

Canindé

Baturité
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base
Empregados paralisam para garantir a 
negociação

EBSERH

Os trabalhadores da 
Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares 
(EBSERH) no Ceará 
realizaram greve entre os 
dias 20 de junho e 1º de 
agosto. Doze unidades 
em sete estados do país 
também seguiram este 
calendário de mobilização.

No Ceará, os 
trabalhadores da EBSERH 
atuam no Hospital 
Universitário Walter 
Cantídio (HUWC) e na 
Maternidade Escola Assis 
Chateaubriand (MEAC).

Os trabalhadores 
decidiram pela paralisação 
a partir de um impasse no 
processo de negociação 

com a empresa em relação 
ao Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT). A EBSERH 
apresentou índices abaixo 
da inflação, sendo 8% 
para remuneração e 
9% para benefícios. Os 
trabalhadores pediram um 
percentual de reposição 
da inflação de 10,36%. 
Também há questões 

envolvendo cláusulas 
sociais do ACT.

Durante a paralisação os 
empregados reuniram-se 
diariamente em frente às 
unidades hospitalares onde 
o SINTSEF/CE montou 
tenda e realizou debates.

No mesmo dia de 
início da greve, a EBSERH 
conseguiu uma liminar  
(medida judicial de 
urgência), determinando 
que os empregados 
mantivessem em 
funcionamento os serviços 
inadiáveis prestados à 
comunidade. Para tanto, 
definiu que tais serviços 
deveriam funcionar 
com contingente de 
empregados não inferior a 
75% por cento.

A intenção era 
claramente inviabilizar o 
movimento, porém, os 
trabalhadores mantiveram-
se fortes e na luta.

No dia 27 de julho em 
audiência no Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) 
solicitada pela Condsef 
o ministro Emmanoel 
Pereira, solicitou que a 
greve fosse suspensa para 
a negociação ser retomada.

Assim, no dia 1º de 
agosto, os trabalhadores 
realizaram assembleia e 
decidiram manter o estado 
de greve até o dia 10 de 
agosto quando haverá 
uma nova audiência no 
TST. A partir do que for 
decidido os empregados 
discutirão no dia 12 novos 
passos do movimento.

Passeata

No dia 28 de julho os 
trabalhadores fizeram uma 
passeata no entorno dos 
hospitais universitários para 
sensibilizar a população 
sobre os motivos da greve. 

A direção colegiada do 
SINTSEF/CE participou 
amplamente de todo o 
movimento paredista.

Empregados ou servidores?

Os trabalhadores da 
EBSERH são empregados 
públicos federais. Por 
tratar-se de uma empresa 
pública (e não órgão) os 
trabalhadores da EBSERH 
não são servidores 
públicos regidos pelo 
regime jurídico único, mas 
sim empregados públicos 
celetistas.
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mundo a fora

No dia 12 de junho, 
a boate Pulse, voltada 
para o público LGBT 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais 
e Transexuais) em Orlando 
(EUA) sofreu um terrível 
atentado. Um atirador 
invadiu o estabelecimento 
no momento em que 
acontecia uma festa no 
local e covardemente 
atirou nas pessoas que 
ali estavam, deixando 
50 mortos e mais de 
50 feridos, muitos deles 
gravemente. Não foi 
preciso esperar que 
a polícia concluísse a 
investigação: sem dúvidas, 
a causa do crime foi 
homofobia.

Homofobia (substantivo 
feminino): rejeição ou 
aversão a homossexual 
e à homossexualidade. A 
homofobia mata milhares 
de pessoas pelo mundo 
ano após ano. No Brasil, 
318 pessoas foram mortas 
por homofobia em 2015. A 
cada 28 horas uma pessoa 
é morta simplesmente por 
ser quem ela é.

O perfil das vítimas de 
homofobia concentra-
se na população jovem, 
com 43% dos atingidos 
tem até 30 anos. Além 
da violência física a 
homofobia também 

tem efeitos adversos 
sobre a saúde mental, 
entre eles o aumento da 
ansiedade, medo, estresse, 
baixa autoestima, auto-
mutilação, depressão e 
suicídio.

Se o nosso propósito é 
lutar por uma sociedade 
democrática, justa e 
igual para todos, é 
nosso papel também 
lutar contra toda forma 
de discriminação e 
opressão.

 A classe trabalhadora 
abrange a população 
LGBT, porém grande 
parte parece estar 
alheia a esta condição 
e ainda reproduz 
pensamentos que estão 
intrinsecamente ligados 
a pautas conservadoras 

e muito se afastam da 
essência da luta. 

Enquanto seres ativos 
na militância em busca 
de conquista para os 
trabalhadores, devemos 
incluir em nossas pautas 
o respeito às diferenças.

Devemos incluir as 
pessoas LGBT em nossos 
espaços, ao invés de 
excluí-las. Devemos 
parar por um segundo 
e refletir que, muitas 
vezes, as piadas ou 
brincadeiras homofóbicas 
internalizadas em cada 
um de nós podem 
parecer algo simples ou 
inocente, mas elas são o 
reflexo de uma sociedade 
preconceituosa e sem 
escrúpulos, que mata 
homens e mulheres todos 

os dias simplesmente por 
viverem suas formas de 
amar.

Se nos opomos a 
qualquer indivíduo que 
tenha posicionamentos que 
criminalizem nossas lutas, 
devemos, também, nos 
opor àquele companheiro 
que reproduz discursos 
homofóbicos em qualquer 
que seja o ambiente que 
estejamos inseridos, para 
que este reflita sobre o 
nosso intento maior: 
uma sociedade justa e 
igualitária para todos, 
não somente para 
aqueles que se encaixam 
no padrão social 
imposto, seja este em 
termos de sexualidade ou 
qualquer outra condição 
do ser humano.

Em uma de suas músicas mais aclamadas Caetano Veloso canta: “Todo mundo quer saber com quem você se deita, 
nada prosperar”. Como voz sempre atuante nos movimentos de esquerda o músico chama atenção para importante fato: 
qual o motivo de nos importarmos com a vida íntima dos outros? Ou em uma reflexão mais ampla: porque a orientação 
sexual de um indivíduo deve ser motivo de piada, preconceito, violência e morte? O texto deste mês propõe que todos 
nós pratiquemos o respeito às diferenças e nos foquemos na luta por igualdade, em todos os aspectos.

Homofobia não pode estar presente em 
quem representa a luta por direitos

Respeito às diferenças
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O SINTSEF/CE informa 
que já ajuizou ação do 
reajuste de 13,23% (treze 
vírgula vinte e três por cento) 
para todos os seus filiados, 
ativos, aposentados e 
pensionistas.
Que processo é esse?

Este percentual é referente 
a Vantagem Pecuniária 
Individual (VPI) de R$ 59,87 
(cinquenta e nove reais e 
oitenta e sete centavos), 
concedido aos servidores 
federais em meados de 
2003.

Por meio da Lei 
10.697/2003, foi concedido 
o percentual de 1% a título de 
revisão geral da remuneração. 
No mesmo dia, foi criada 
a Vantagem Pecuniária 
Individual (VPI), de R$ 59,87, 
pela Lei 10.698/2003, 
concedida indistintamente a 
todo o funcionalismo federal. 
Ao instituir essa VPI em valor 

certo a todos servidores, a 
Lei 10.698/2003 mascarou 
uma revisão geral, burlando 
a regra da igualdade de 
índices.

Com a concessão de 
R$ 59,87 a todos esses 
servidores, os que ganhavam 
menos tiveram um impacto 
remuneratório maior, 
violando a identidade 
de tratamento exigida 
constitucionalmente. A 
conversão desse valor 
sobre a proporção da 
menor remuneração do 
funcionalismo resultava 
no percentual de 14,23%, 
que deveria ser o índice 
efetivamente aplicado para 
todas as remunerações dos 
servidores federais.
Qual o entendimento 
sobre o tema pela Justiça?

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) tem duas 
Súmulas Vinculantes 

diferentes nas quais pode se 
apoiar: 37 e 51.

A Súmula Vinculante 
37, desencoraja decisões 
judiciais que aumentem 
remuneração de servidores 
apoiada no fundamento 
da isonomia. Quando 
levada em consideração 
o entendimento é de 
suspender a tramitação de 
processos e o pagamento de 
precatórios.

Já a Súmula Vinculante 
51 diz ser inconstitucional 
a diferença de índices de 
revisão dados em 1993 
ao funcionalismo federal, 
situação idêntica ao caso 
atual. Caso esta Súmula 
fosse contemplada tornaria 
favorável o entendimento 
em relação à concessão 
da correção em 14,23% da 
remuneração dos servidores 
federais.

O que fez o SINTSEF/CE 
sobre tudo isso?

 O SINTSEF/CE, a exemplo 
de outros sindicatos do 
país, somente ajuizou ações 
quando houve jurisprudência 
favorável, em 2015.

As ações contemplam 
todos os filiados: servidores 
ativos, aposentados e 
pensionistas. Cada órgão 
tem um processo distinto, 
portanto há diferentes 
momentos processuais.

Já houve vitórias recentes, 
tanto no SINTSEF/CE, ainda 
em primeira instância, como 
em outras entidades sindicais 
do país.

Lembramos: todos os 
servidores ativos, aposentados 
e pensionistas já se encontram 
nas ações não precisando 
nenhum documento. Não é 
preciso entrar com advogado 
particular. Todos os FILIADOS 
já estão contemplados.

SINTSEF/CE ajuizou ações para todos
Reajuste de 13,23%

No último dia 6 de 
julho o Correio Braziliense 
publicou na coluna da 
jornalista Vera Batista, 
informação sobre um 
processo do SINTSEF/CE 
em relação a Gratificação 
de Desempenho do Plano 
Geral de Cargos do Poder 
Executivo – GDPGPE – LEI 
Nº 11.357/06. A matéria 
gerou algumas dúvidas, e 
o departamento jurídico 
faz alguns esclarecimentos 
sobre o tema.

Ocorreu que o 
Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) reforçou um 
posicionamento que já 
havia sido tomado pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) de que a Gratificação 
de Desempenho do Plano 
Geral de Cargos do Poder 
Executivo – GDPGPE tem 
caráter genérico e por esse 
motivo deve ser paga aos 
aposentados e pensionistas 
no mesmo patamar dos 
servidores em atividade, 
isto é, 80 pontos até a 
conclusão do primeiro ciclo 
de avaliação realizado com 
os servidores em atividade.

Esta avaliação de 
desempenho foi realizada 
em praticamente todos os 
órgãos da Administração 
Pública Federal, autarquias 
e fundações, entre o 
segundo semestre de 2010 
e o primeiro semestre de 
2011.

Os servidores 
beneficiados com a 
decisão do STJ tem direito 
apenas ao pagamento de 
parcelas atrasadas referente 
gratificação de atividade, 
relativas ao período de 
2009 a 2011, no máximo.

Não haverá, portanto, 
implantação de valores no 
contracheque dos servidores. 
A decisão do STJ limitou esse 
direito à data da conclusão 
do 1º ciclo de avaliação dos 
servidores em atividade, o 
que ocorreu praticamente 
em todos os órgãos federais.

A decisão somente 
beneficia os servidores que 
já estavam aposentados 
ou eram pensionistas no 
período de 2009 a 2011 e 
desde que o benefício tenha 
sido concedido antes de 31 
de dezembro de 2003.

Entenda a extensão da gratificação de 
desempenho do PGPE aos aposentados
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sindicato
Festa junina celebra as tradições
Arraiá do SINTSEF

Com muito forró pé de 
serra, comidas típicas e 
animação a noite inteira, 
filiados, membros da direção 
colegiada, coordenadores 
de delegacias e demais 

familiares participaram do 
Arraiá do SINTSEF/CE, que 
aconteceu no dia 24 de 
junho, na sede do sindicato. 

Grande parte dos 
presentes veio caracterizada 

com seu traje junino, dando 
ainda mais cor e brilho à 
festa. A noite foi repleta de 
comemoração e reencontros. 
O forró garantiu um salão 
cheio a noite inteira. 

“Realizar um arraiá é 
uma forma de manter as 
nossas tradições vivas”, 
destacou Jucilene Viana, 
que ao lado de Alexandre 
Sousa e Murilo Maciano 
compõe a coordenação sócio 
cultural e de movimentos 
populares da Direção 
Colegiada do SINTSEF/
CE, responsável direta 

pela realização do evento. 
As demais coordenações 
ajudaram de diversas formas. 
A decoração caprichada foi 
fruto de muita dedicação, 
dos que fazem o sindicato. 
Jucilene contou com o 
auxílio da coordenadora de 
comunicação Lucy Mary 
Gomes Matos, da integrante 
do Conselho Fiscal Liduina 
dos Santos e de funcionários 
da entidade.

Confira fotos em nosso 
site ou digite:
http://bit.ly/29H9zlm

Alegria dos filiados garantiu o sucesso da festa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 
A diretoria colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará – SINTSEF/CE, 

de conformidade com os artigos 14, 17, 18, 19 e 20 do seu Estatuto e representada neste ato por seu coordenador-geral 
Francisco Adriano Duarte Fernandes, CPF 219.818.253-04, PASEP 123.818.253-00, endereço para correspondência 
Rua Vinte e Quatro de Maio, 1201, Fortaleza/CE, 60.020-000 convoca todos trabalhadores do serviço público 
federal, sejam eles com relação de trabalho mantida sob o Regime Jurídico Único [Lei 8.112/90], sejam regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho [Decreto-Lei nº 5.452/43] ou qualquer outra modalidade de vínculo que 
porventura venha a ser seja instituída com Administração Pública Federal direta, indireta, autárquica, fundacional, 
agências reguladoras, sociedades de economia mista e empresas públicas da esfera federal, no âmbito dos três 
poderes da União e os aposentados e pensionistas com benefícios vitalícios de qualquer dos Quadros de Pessoal da 
Administração Pública Federal e seus filiados para participarem de uma Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA, a ser 
realizada no dia 20 de agosto de 2016, com início às 8:00 (oito) horas em primeira convocação, e às 8:30h (oito 
horas e trinta minutos), em segunda convocação, no Romanos Hotéis (Rua Padre Pedro Alencar, 2200, Messejana 
– Fortaleza(CE), para discussão e deliberação dos seguintes pontos de pauta: 1) Alteração Estatutária do SINTSEF/CE; 
2) Adequação do Estatuto às determinações propostas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 3) Assuntos gerais.

Fortaleza/CE, 28 de julho de 2016
Francisco Adriano Duarte Fernandes

DIRETORIA COLEGIADA

Aposentados e pensionistas
O segmento de 

aposentados e pensionistas 
do SINTSEF/CE reuniu-se 
no último dia 29 de julho 
em seu encontro ordinário 
mensal. Na ocasião, com 
mesa composta pela 
coordenadora Maria 
Conceição, o membro do 
Conselho Fiscal Geraldo 
Costa e a filiada Socorro 

Alencar, os presentes 
discutiram a atual conjuntura 
e encaminharam a 
elaboração e envio de um 
documento à Presidência 
da República, reivindicando 
a paridade em relação 
aos reajustes sancionadas 
recentemente para os 
servidores federais da ativa, 
para os servidores que se 

aposentaram antes de 
fevereiro de 2004, não 
contemplados no acordo.

A próxima reunião será 
em 26 de agosto e traz na 
pauta a eleição de delegados 
ao XII Congresso da Condsef. 


