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Próxima reunião
de aposentados e
pensionistas será no
dia 27 de janeiro.
Participe!
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ | Fundado em 16/04/1989, no 1º Congresso Estadual da Categoria

“Enquanto houver
vontade de lutar haverá
esperança de vencer.”
Santo Agostinho

Reforma da Previdência: Principais
mudanças para o servidor (Pág 3)
Processos jurídicos arrecadam mais
de sete milhões em 2016 (Pág 7)
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Editorial

As batalhas serão árduas. Não desanimemos
Geralmente um novo
ano traz novos sonhos e
expectativas. Infelizmente,
para 2017, não há muito
o que esperar de bom.
Pelo contrário: o que se
anuncia são mais ataques à
classe trabalhadora com a
consumação da PEC 55, da
Reforma da Previdência e da
Reforma Trabalhista.
Não podemos no entanto
nos dar por vencidos.
Precisamos de união, de luta,
de força. As batalhas serão
árduas, mas nós somos
fortes. Vamos às ruas, na

maior greve geral que já
existiu. Lutemos para tirar o
golpista do cargo que nunca
foi seu.
Neste jornal listamos
(pág 3), em texto do analista
político do Diap, Antônio
Augusto, as principais
mudanças que a Reforma
da Previdência traz para o
servidor público.
Para o trabalhador
de uma forma geral há
mudanças que não estão
expressas aqui, mas que
podem ser encontradas em

portais da internet (o Diap
traz um bom texto em:
www.diap.org.br).
Falamos ainda das
consequências da PEC
da Morte, que, até o
fechamento desta edição
aguardava sanção.
O cenário é desafiador:
temos que reagir!
Como diz a mensagem
em nossa capa: “Enquanto
houver vontade de lutar
haverá esperança de
vencer” e nós que fazemos
o SINTSEF/CE garantimos:

vontade de lutar temos de
sobra.
Junte-se a esta luta.
Convide companheiros a
filiarem-se ao sindicato.
Participe de assembleias, de
marchas, de paralisações.
Cruze os braços quando
for preciso cruzá-los. Nós
precisamos de todos.
Somente a força unida do
trabalhador brasileiro pode
salvar este país.
Contamos com você!
Nenhum direito a menos!
Fora Temer!
Direção Colegiada

Nota aos servidores descentralizados que atuam no SUS

EXPEDIENTE

O SINTSEF/CE tomou
conhecimento da situação
funcional de alguns
servidores do Ministério
da Saúde descentralizados
que atuam à disposição
da Secretaria Estadual da
Saúde do Ceará (SESA/CE)
e Secretarias Municipais de
Saúde, em relação à desvio
de função. Estes servidores
que vêm exercendo
atividades laborais diferentes
daquelas determinadas por
seus cargos, em desacordo
com a portaria de cessão
do Ministério da Saúde
243/2015, nos seus artigos
16 e 17:
Artigo 16. O servidor
público cedido nos termos
desta Portaria não poderá

ocupar outro cargo em
órgãos ou entidades que
não integram o SUS, sob
pena de retorno imediato
deste servidor e restituição
dos valores dispendidos
pelo Ministério da Saúde
ou autarquia ou fundação
pública a ele vinculada
durante a situação irregular.
Artigo 17. O servidor
público cedido deverá
ater-se ao exercício das
atribuições pertinentes ao
seu cargo efetivo, vedada a
prática do desvio de função.
Assim, o SINTSEF/CE,
alerta aos seus filiados que
se encontram nas condições
citadas, como, por exemplo,
os que ocupam os cargos de
Agente de Saúde Pública,

Neste sentido, o
SINTSEF/CE, ressalta:
Se, em virtude da falta
de Recursos Humanos
nos setores internos da
SESA e suas vinculadas,
além das Secretarias
Municipais de Saúde, o
servidor descentralizado for
convidado a realizar funções
que não condizem com
seu cargo, o mesmo não
deverá fazê-lo. O servidor
não deve buscar superar
problemas organizacionais
e estruturais do órgão para o
qual está cedido no sentido
de suprir essas vacâncias,
pois assim está colocando
em risco o seu emprego
e, consequentemente, o
sustento de sua família.
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Guarda de Endemias,
Auxiliar de Saúde Pública, e
que estão à disposição dos
órgãos da saúde no âmbito
do SUS que procurem
se adequar às atividades
que lhes realmente
são comprobatórias
e justificáveis as suas
transferências do órgão de
origem.
Vale salientar, que no
âmbito do serviço público
federal, desvio de função
quando denunciado,
provoca abertura de
processo administrativo
(PAD) contra o servidor que
comete o desvio das funções
de seu cargo e, quando
comprovado, corre o risco de
demissão de emprego.
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Reforma da Previdência

movimento

Principais mudanças para o servidor público
1) Direito adquirido
O servidor que, na data da
promulgação da emenda, já
estiver em gozo de benefício
(aposentado) ou reunir as
condições para requerer seu
benefício terá seu direito
preservado com base nas regras
que o adquiriu.
Aquele que, mesmo tendo
reunido as condições para
requerer aposentadoria, resolver
continuar trabalhando até a
aposentadoria compulsória,
aos 75 anos, poderá continuar
trabalhando e fará jus ao abono,
que será correspondente, no
máximo, ao valor pago a título de
contribuição ao regime próprio.
2) Regra de transição
O servidor que, na data
da promulgação da emenda,
comprovar idade igual ou
superior a 45 anos, se mulher, ou
50 anos de idade, se homem,
será beneficiado pela regra de
transição e poderá se aposentar
com paridade e integralidade
quando comprovar:
2.1) 60 anos de idade, se
homem, e 55 de idade, se
mulher;
2.2) 35 anos de contribuição, se
homem, e 30 de contribuição, se
mulher;
2.3) 20 anos de serviço público; e
2.4) cumprir pedágio de 50%
sobre o tempo que faltava
para se aposentar na data da
promulgação da emenda.
O servidor que ingressou
em cargo efetivo no Serviço
Público até 16 de dezembro
de 1998 e que tenha mais de
50 anos de idade e mais de 35
anos de contribuição, no caso do
homem, ou mais 45 de idade e
mais de 30 de contribuição, no
caso da mulher, poderá optar
pela redução da idade mínima
(respectivamente 60 e 55 anos)
em um dia para cada dia de
contribuição que exceder ao
tempo de contribuição.
Todas as demais regras de
transição estão sendo revogadas
pela PEC.

3) Servidor que não tem
direito adquirido nem se
enquadra na regra de transição
O servidor que, na data da
promulgação da emenda, ainda
não tiver direito adquirido nem
idade igual ou superior a 50
anos, se homem, ou 45, no caso
de mulher, será integralmente
incluído nas novas regras da
reforma, quais sejam:
3.1) idade mínima de 65 anos de
idade;
3.2) cálculo da aposentadoria
com base na média, sendo 51%
decorrente do requisito da idade
(65 anos) ou do fato que levou à
aposentadoria por invalidez (que
não seja decorrente de acidente
de trabalho) e 1% por cada ano de
efetiva contribuição.
3.3) se já contribuir pela
totalidade da remuneração
poderá continuar contribuindo
pela totalidade, que será
considerada no cálculo do
benefício, ou poderá optar pela
previdência complementar,
hipótese em que fará jus a um
benefício diferido sobre o tempo
que contribuiu sobre toda a
remuneração.
4) Pensão no Serviço Público
As pensões, que atualmente
são integrais até o valor de R$
5.189,82 (teto do INSS) e, no caso
dos servidores públicos, sofrem
um redutor de 30% sobre a
parcela que excede ao teto do
INSS, ficarão limitadas a 60% do
benefício, acrescidas de 10% por
dependente.
As novas regras valerão para
todos os segurados (regimes
próprio e geral) que, na data da
promulgação da nova emenda,
não estejam aposentados ou que
não tenham direito adquirido,
ou seja, não tenham preenchido
todos os requisitos para requerer
aposentadoria com base nas
regras anteriores.
O benéfico da pensão
será equivalente a uma cota
familiar de 50%, acrescida
de cotas individuais de 10%
por dependente, até o limite

de 100%, de acordo com as
hipóteses de óbitos.
Na hipótese de óbito de
aposentado, as cotas serão
calculadas sobre a totalidade dos
proventos do falecido, respeitado
o limite máximo do benefício
estabelecido para o regime geral.
Na hipótese de óbito de
segurado em atividade, as cotas
serão calculadas sobre o valor
dos proventos aos quais teria
direito caso fosse aposentado
por incapacidade permanente
na data do óbito. Ou seja, 51%
da média decorrente do óbito
e 1% por cada ano de efetiva
contribuição.
O tempo de duração da
pensão por morte e as condições
de concessão serão definidos
conforme a idade do beneficiário
na data do óbito do segurando,
devendo permanecer a regra da
Lei 13.135/15.
5) Contribuição dos Inativos
A contribuição dos
aposentados e pensionistas
continuará a ser devida na parcela
que exceda ao teto do regime
geral de previdência social,
atualmente de R$ 5.189,82.
A PEC, entretanto, revoga o
artigo que autoriza a cobrança da
contribuição sobre o dobro do
teto para aqueles aposentados
ou pensionistas portadores de
doença incapacitante.
6) Equiparação entre homens
e mulheres
A PEC unifica os critérios
para concessão de benefícios
entre homens e mulheres. Isto
significa que a servidora mulher
terá que cumprir os mesmos
requisitos exigidos dos homens
para aposentadora, inclusive a
idade mínima de 65, salvo se já
tiver direito adquirido ou se for
alcançado pela nova regra de
transição.
7) Aposentadoria por
invalidez decorrente de acidente
de trabalho
Altera os conceitos de
“doença” e “invalidez” para
incapacidade temporária ou

permanente. O provento da
aposentadoria por invalidez
exclusivamente decorrente
de acidente de trabalho será
calculado com base em 100%
da média das remunerações
utilizadas como base para as
contribuições.
Nos demais casos, será
51% dessa média decorrente
do ensejo que deu causa à
incapacidade permanente ou
invalidez e 1% por cada ano de
contribuição.
Com isto, fica revogada a
garantia de benefício integral e
paritário na aposentadoria por
invalidez, exceto para quem já
esteja no usufruto de benefício
com integralidade e paridade.
8) Fim da paridade e
integralidade
A proposta prevê o fim da
paridade e integralidade para
todos os servidores que:
8.1) não tenham direito adquirido,
ou seja, que não tenham
preenchido os requisitos para
requerer aposentadoria na data
da promulgação da emenda,
inclusive aqueles que ingressaram
no serviço público antes de
2003; e
8.2) não tenham sido alcançados
pelas novas regras de transição.
9) Abono de permanência
Mantém o abono de
permanência, correspondente,
no máximo, à contribuição
previdenciária, exclusivamente
para os servidores que
preencheram os requisitos para
a aposentadoria voluntária e
decidiram continuar trabalhando,
podendo permanecer nessa
condição até a aposentadoria
compulsória, aos 75 anos.
10) Carência para fazer jus ao
benefício previdenciário
O prazo de carência para jus
ao benefício previdenciário passa
de 15 para 25 anos. No caso do
servidor público que esteja na
regra de transição, para que tenha
direito à paridade e integralidade,
terá que comprovar 20 anos no
serviço público.
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Descentralizado

Delegados de base reforçam a importância
da luta contra o retrocesso
Realizado, pela primeira vez de forma
descentralizada, em novembro do ano passado, o
encontro do Conselho de Delegados Sindicais de
Base passou pelas oito regiões do estado reforçando
a necessidade da união para enfrentar as batalhas que
surgem a cada dia contra o governo do retrocesso.
Em todos os encontros estiveram presentes os
coordenadores das delegacias e da Direção Colegiada.

MACIÇO DE BATURITÉ

CARIRI

SERTÃO CENTRAL

CENTRO SUL

INHAMUNS

NORTE

VALE DO JAGUARIBE

TRÊS CLIMAS
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Congelamento

PEC da morte aguarda sanção presidencial
11 de novembro foi
um dia de sol intenso em
Fortaleza. Ainda assim,
milhares de pessoas
encheram de cores, sons e
energia o centro da cidade
(foto) para protestar contra a
PEC 55, aquela, da morte.
Em todo o país houve
atos semelhantes que se
repetiram nos dias 25 e
29 de novembro. Muitos
deles foram reprimidos
com violência semelhante à
época da ditadura militar no
Brasil. Aliás, a situação atual
assemelha-se cada vez mais
a este período.
No dia 13 de dezembro,
a PEC foi aprovada em
segundo turno no Senado
e deve ser sancionada em
breve.
A PEC limita por 20
anos os gastos federais
ao Orçamento do ano
anterior corrigido pelo IPCA.
Trocando em miúdos: o

governo poderá gastar o
mesmo valor que foi gasto
no ano anterior, corrigido
apenas pela inflação. A
inflação, medida pelo
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo
(IPCA), é a desvalorização do
dinheiro, ou seja, quanto ele
perde de poder de compra
num determinado período.
Apenas para 2017 o limite
orçamentário das despesas
primárias – aquelas que
excluem o pagamento de
juros da dívida – será o total
gasto em 2016 corrigido por
7,2%. De 2018 em diante, o
limite será o do ano anterior
corrigido pela variação
do IPCA de 12 meses do
período encerrado em
junho do ano anterior. No
caso de 2018, por exemplo,
a inflação usada será a
colhida entre julho de 2016
e junho de 2017.
De acordo com estudo

do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), a
PEC trará desmantelamento
de programas como Bolsa
Família, Proteção Social
Básica (PSB), Programa
de Segurança Alimentar
e Benefício de Prestação
Continuada, previdência
para cidadãos de baixa
renda que não contribuíram
na vida ativa.
A pesquisa diz que em
2036 a assistência social

contaria com “menos
da metade dos recursos
necessários para manter
a oferta de serviços nos
padrões atuais”.
A PEC não atinge apenas
servidores públicos, ela
atinge os serviços públicos.
Faltará verba para educação,
saúde e qualquer outro
aspecto do que é público.
Essa luta é por dignidade e
pertence a cada trabalhador
brasileiro.

Gratificação de desempenho: incorporação
à aposentadoria começa em 2017
No último dia 21 de
dezembro de 2016, foi
publicada no Diário Oficial
da União, a Orientação
Normativa nº 5, da
Secretaria de Gestão de
Pessoas e Relações do
Trabalho do Ministério
do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão
(SEGRT/MP) que orienta
os órgãos e entidades do
Executivo Federal sobre
como proceder para
incorporar Gratificações
de Desempenho (GDs) aos

proventos de aposentados
e pensionistas.
A incorporação foi
um ganho da luta dos
servidores federais. Após
sete meses de negociações,
em outubro de 2015, foi
fechado um acordo que,
embora apresentasse um
índice de reajuste inferior
ao reivindicado, trazia a
conquista de uma luta
histórica: levar a gratificação
de desempenho para a
aposentadoria.

As mudanças estão
expressas nas leis 13.324,
13.325, 13.326, 13.327 e
13.328, publicadas em 29 de
julho de 2016.
Antes da aprovação destas
leis, as regras existentes
permitiam levar para a
aposentadoria até 50% de
gratificação. A partir de agora,
mediante assinatura de
termo de opção do servidor,
será possível incorporar a GD
de forma integral, ao longo
de três anos, conforme o
escalonamento previsto nas

leis citadas. A incorporação
se dará nas seguintes
porcentagens: 67%, em 2017;
e 84%, em 2018: até chegar
aos 100%, em 2019.
O departamento jurídico
em breve elaborará nota
técnica explicando os
detalhes deste tema. Por
enquanto o servidor pode ter
acesso a duas cartilhas, uma
elaborada pela CONDSEF
e outra pela SEGRT/MP.
Confira em nosso site: http://
sintsefceara.org.br/gd/
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Artigo

O que aprendi com o movimento
estudantil
Aliás, tradicionalmente, e em
várias partes do mundo, são
os ideais de esquerda, como
igualdade e solidariedade,
que movem jovens em
ambientes escolares e
acadêmicos.
É desonestidade
intelectual, aliás, tentar
desligitimar as ocupações
com a justificativa de um
possível “aparelhamento”,
usando, ainda por
cima, as manifestações
contra Copa e a favor
do impeachment como
exemplo de “movimento
cidadão espontâneo”, posto
que teriam rejeitado a
participação de políticos de
qualquer ordem. Ora, o pato
gigante assumidamente
pago pela FIEC na avenida
Paulista e a imensa e
parcial cobertura dada pela
imprensa – a ponto de
convidar a população para
ocupar as vias públicas –
deixam muito claro o nível
de envolvimento da direita
com o que houve nas ruas.
Em ambos os casos,
diga-se de passagem, acho a
interferência legítima e natural.

Acompanhe mais notícias em www.sintsefceara.org.br
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A diferença, porém, é que a
esquerda dá a cara a tapa. A
direita, ao invés, quer passar
a ideia de que “não interfere
nos acontecimentos”, tal
qual boa parte da imprensa
que se vende como
“imparcial”. Aliás, a direita,
na ânsia de criminalizar
ou desqualificar bandeiras
e espaços ocupados pela
esquerda, aponta o dedo
para diversos problemas
existentes no movimento
estudantil: do uso de má-fé
para cooptação ideológica
até desvios de recursos. Isso
existe e é inegável, mas não
porque são “de esquerda”.
O que aprendi no
movimento estudantil – e
depois em outros momentos
e ambientes pelos quais
passei – é que em quaisquer
outras instituições há
pessoas íntegras e probas,
bem como gatunos e
espertalhões. Claro, aprendi
a tentar identificá-las.
Aprendi também que
os verdadeiros líderes
crescem, aparecem e se
responsabilizam muito cedo
por suas atitudes. Aprendi

na marra – até porque nunca
fui um militante exemplar,
longe disso – a debater e a
defender meus pontos de
vista.
O preconceito em
considerar estudantes como
“massa de manobra” talvez
parta do pressuposto que
eles não possuem senso
crítico, dada a pouca idade.
Mas aprendi, justamente
com o movimento
estudantil, a ter convicções e
a mantê-las, mesmo quando
derrotado.
Aprendi o real sentido da
democracia, ao conviver com
opiniões diferentes e acatar a
decisão da maioria.
Aprendi, enfim, a ver o
mundo além de uma sala
de aula ou de um muro de
universidade, percebendo
que a formação intelectual
e profissional depende de
amadurecimento social e
político. Paciência com esta
juventude. Eles estão nos
reensinando a aprender.
Demétrio Andrade
Jornalista e sociólogo
Foto: Wilson Dias/ Agência Brasil/Fotos Públicas

O fenômeno da
ocupação de várias escolas e
universidades por estudantes
em todo o Brasil contra
a PEC 55 (antiga 241),
as mudanças no ensino
médio e o projeto Escola
Sem Partido gerou debates
acalorados. Infelizmente,
como é regra nos últimos
anos, sobram maniqueísmos
e argumentos rasos de parte
a parte. É interessante, a
meu ver, lançar luz sobre
alguns pontos.
Em primeiro lugar, é
preciso destacar a vitalidade
do movimento estudantil,
que praticamente obrigou
a mídia a registrar suas
manifestações, que
passaram semanas sendo
solenemente ignoradas pela
imprensa. Com atestado de
óbito avalizado por alguns,
foi capaz de articular ações
que envolveram milhares de
jovens, com ajuda de uma
boa dose de revolta gerada
pelas projeções negativas
dos possíveis impactos
destas medidas para a
educação.
Além disso, soa ridícula
a associação destes
protestos com partidos
de esquerda, rotulando os
atos como uma reação à
derrota política sofrida no
processo de impeachment.
Eu perguntaria: e daí? Qual o
problema? Qual a novidade?
Partidos, à esquerda ou
direita, existem para –
pasmem – agir politicamente
em qualquer ambiente:
escolar, trabalhista, cultural
ou empresarial, só para citar
alguns. E se a esquerda, dada
também como morta, em
poucos meses produziu tal
barulho, parabéns pra ela.
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RPVs e precatórios

Em 2016, causas ganhas pelo SINTSEF/CE
pagam mais de 7 milhões de reais
Há trabalhos que não são vistos
no dia-a-dia mas que, através
do resultado mostram a sua
importância. Assim é a atuação
do setor jurídico do SINTSEF/
CE. Sempre atento aos direitos
dos servidores federais os
diretores, advogados, funcionários
e estagiários orgulham-se dos
resultados obtidos no ano de 2016.
Entre RPVs e precatórios, foram
pagos em processos jurídicos aos
filiados do SINTSEF/CE, a quantia
de sete milhões, duzentos e cinco
mil, quatrocentos e quarenta e
nove reais e oitenta e sete centavos
(7.205.449,87). O valor beneficiou
637 servidores de 24 órgãos/
autarquias federais (Confira a tabela
ao lado).
Lembramos que o departamento
jurídico funciona de segunda a
sexta-feira, das 9h às 17h, sem
intervalo de almoço. Contamos
com seis advogados que revezamse em sistema de plantão, além
de estagiários em todo o período,
sempre disponíveis ao atendimento
de nossos filiados. Procure-nos!

Órgão

Nº de benefícios

Valor

CNEN

1

101.183,84

COMANDO DA AERONÁUTICA

17

292.701,62

COMANDO DA MARINHA

6

50.631,34

COMANDO DO EXÉRCITO

37

531.656,10

DNOCS

114

716.833,04

FUNASA

100

2.366.275,86

GOV. DO EX-TERRITÓRIO DO AMAPÁ

1

10.760,31

IBAMA

116

497.297,49

IFCE

4

13.965,86

INCRA

20

449.808,63

INSS

16

239.109,30

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

25

206.126,94

MINISTÉRIO DA FAZENDA

12

143.934,39

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA

2

17.525,47

MINISTÉRIO DA SAÚDE

78

622.383,14

MINISTÉRIO DAS CIDADES

1

19.805,59

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

25

252.650,97

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

1

23.896,90

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

9

145.075,76

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

7

88.011,17

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

42

374.890,15

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

1

8.339,97

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

1

16.154,81

UFC

1

16.431,22

Total:

637

7.205.449,87

Anistiados devem procurar o sindicato se
notificados pela administração
O Ministério do
Planejamento editou a
Portaria Normativa de nº
5/2016, em 31 de agosto
de 2016, que, em síntese,
impõe a ida de anistiados
para a CLT.
O SINTSEF/CE esclarece
que, se não tivessem sido
demitidos arbitrariamente

pela Administração
Pública – ilegalidade
esta que somente veio a
ser sanada por meio da
Anistia promovida pela
Lei nº 8878/1994 – os
servidores teriam sido
inevitavelmente beneficiado
pela transposição entre
regimes previsto no art. 39

da Constituição Federal e art.
243 da Lei nº 8.112/90.
Assim, caso o servidor
receba notificação exigindo
defesa administrativa
sobre essa questão, deve
procurar imediatamente o
setor jurídico do SINTSEF/
CE. É importante que os
servidores tenham em mãos

o ato administrativo que
determinou o retorno ao
serviço público.
Destacamos que, através
da luta sindical, os servidores
do Ministério da Saúde/
Funasa que retornaram ao
serviço público a partir de
1994 até 2003 já estão
garantidos no RJU.

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

Construir a unidade e combater o golpe
são as diretrizes da Condsef
Com aproximadamente
1.500 servidores federais
de todo o Brasil, aconteceu
entre os dias 3 e 7 de
dezembro de 2016 o XII
Congresso da Condsef, em
Cuiabá (MT).
Como principal diretriz
foi aprovado entre os
presentes o compromisso
de construir uma unidade
para barrar os fortes e
constantes ataques aos
direitos dos trabalhadores
e o avanço de políticas
de Estado Mínimo que
enfraquecem e sucateiam
os serviços públicos:
“Agora, a tarefa central
é unir a resistência
para derrotar o golpe,
preparando a greve geral,
indo para nossas bases e
também dialogando com
outros setores sociais que
não pertencem ao campo

da classe trabalhadora
mas que são fortemente
atingidos pela crise
econômica : defesa de
todos os direitos; não ao
congelamento salarial e à
reforma da previdência;
ruptura da política de
superávit primário;
reforma agrária; reforma
tributária; não ao imposto
sindical; reestatização das
empresas privatizadas...”
O XII Concondsef
aprovou uma plataforma
e um plano de lutas para
colocar a categoria em
movimento, chamando a
mais ampla unidade com
as demais entidades, com
a CONDSEF-FENADSEF,
filiada à CUT, ocupando
seu lugar de principal
organização nacional do
funcionalismo público
federal.

O SINTSEF/CE
participou do encontro
com 90 delegados eleitos,
um referendado e dois
delegados natos, por serem
diretores da Confederação.
No último dia do
Congresso ocorreu a
eleição da nova direção
da Confederação. Três
chapas disputaram as
eleições: Chapa 3 “Unidade
na luta. Nenhum direito
a menos” obteve 840
votos; Chapa 2 “Condsef
autônoma e independente”
recebeu 401 votos e a
Chapa 1 “Condsef para
Lutar” conquistou 211
votos. A composição da
Direção Nacional e dos
departamentos para o
triêncio 2017-2019 se dá
de forma proporcional aos
votos obtidos por cada
chapa.

Representando o
Ceará estão, na Direção
Nacional: Luís Carlos
Macêdo, José de Assis e
Adriano Duarte (suplente);
nos departamentos: Lucy
Mary (DOMC), Hélio
Alves (DESC), Anna Costa
(Dentma), Sandra Mota
(Dara), Francisco Marçal e
Murilo Maciano (Denap).
O secretário geral segue
sendo Sérgio Ronaldo da
Silva, servidor da Funasa,
do Distrito Federal. Ocorreu
ainda no periodo a Plenária
Estatutária da Federação
Nacional dos Trabalhadores
do Serviço Público
Federal (Fenadsef) e ficou
decidido que Fenadsef e
Condsef terão a mesma
composição de Direção.
A posse ocorrerá no dia
20 de janeiro, em Brasília.

24 de janeiro
Dia Nacional do Aposentado
O tempo muito me ensinou: ensinou a amar a vida, não desistir de lutar,
renascer na derrota (...) Aprendi que mais vale tentar do que recuar.
(Cora Coralina)

Aposentados do Serviço Público Federal, é tempo de luta.
Diante do atual cenário, a sabedoria dos anos vividos é força fundamental na
resistência contra o retrocesso.
Parabéns pelo seu dia. Nenhum direito a menos! Fora Temer!

Homenagem do SINTSEF/CE
a todos os aposentados do
serviço público federal no Ceará
Acompanhe mais notícias em www.sintsefceara.org.br
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