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Atenção: Em abril
a reunião de
aposentados e
pensionistas será
na quinta-feira
dia 27, às 15h
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ | Fundado em 16/04/1989, no 1º Congresso Estadual da Categoria

Greve Geral
28 de abril

Um ano em defesa de um Sintsef
mais forte (Pág 3)

Fotos públicas - Ricardo Stuckert - Av. Paulista - 15 de março de 2017

Reforma da Previdência: A hora é
de pressão total (Págs 4 e 5)
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Editorial

28 de abril - cem anos da 1ª greve geral do
Brasil: é imprescindível parar mais uma vez

Expediente

Nosso número em abril é
28. E precisamos reverberálo aos quatro cantos. 28 são
os anos que o SINTSEF/CE
completa, neste mês de abril,
na luta em defesa do serviço
público federal e de seus
servidores. 28 é também o
dia de abril em que vamos
sacudir o Brasil. A greve
geral é urgente, necessária e
imprescindível.
A data não foi escolhida à
toa. Ela já vem carregada da
força histórica da primeira
greve geral ocorrida no
Brasil há exatos cem anos,
em 28 de abril de 1917.
Assim como temos
levado milhares às ruas
de Fortaleza em atos
específicos contra a reforma
da previdência e lotado a
avenida Paulista, em São
Paulo, com bandeiras da cor
da nossa luta, podemos, no
dia 28 de abril, transformar
em milhões o número de
trabalhadores parados em
todo o Brasil contra esse
governo golpista que nos
massacra a cada dia. A nossa
força vem dessa união.
A paralisação nacional
do dia 15 de março mostrou
a nossa potência e marcou
uma virada na situação
do país. A greve geral

traz uma nova relação de
forças e deixa claro que
não vamos ficar parados
enquanto o golpista Temer
estiver destruindo a classe
trabalhadora do Brasil.
Alguns itens do retrocesso
imposto pelo governo
ilegítimo merecem ser
destacados:
1) A destruição da
previdência com a PEC
287/16 que acaba com
o direito à aposentadoria
e com benefícios sociais
fundamentais aos mais
vulneráveis;
2) A terceirização
ilimitada aprovada a partir
de um projeto ainda da era
FHC (4302/98) através de
uma manobra regimental
antidemocrática (já que esse
projeto já havia sido retirado
do Congresso Nacional pelo
presidente Lula em 19 de
agosto de 2003);
3) A criminalização
dos servidores públicos na
operação espetacularizada
chamada de carne fraca,
quando uma ínfima minoria
estava envolvida, deixando
evidente que seu interesse é
abrir espaço para a carne que
vem dos Estados Unidos,
visto que em 2016 autorizou
importação de carne daquele

país, que estava proibida
desde 2003;
4) Entrega do pré-sal
às multinacionais através do
projeto 131/15 de José Serra
que acabou com o regime
de partilha entregando
os campos de pré-sal às
multinacionais, quando
antes a Petrobrás era a única
operadora;
5) Fim das garantias
trabalhistas através do PL
6787/16 que retira direitos
e enfraquece relações de
trabalho.
Ainda resta dúvida em
relação à necessidade da
greve geral no dia 28 de
abril?
Pois atente-se aos
ataques diretos aos
servidores públicos que
começam com a PEC
55/16, aprovada no ano
passado, congelando
investimentos
no setor público
e segue pelo
desmonte, a
privatização,
supressão do
direito de greve
e tentativa de
enfraquecimento
das entidades
de classe dos
trabalhadores.

Por isso (e muito mais)
é que em 28 de abril
vamos parar o Brasil.
Chegou a hora de cada
servidor público federal e
cada empregado público
federal levantar da cadeira,
abandonar o birô ou o
jaleco, deixar de lado o
trabalho no campo, a
fiscalização , o laboratório,
ou qualquer espaço onde
você atue e ir para às ruas.
Vamos construir juntos a
maior paralisação que o
Brasil já teve: Em defesa da
aposentadoria e dos direitos
trabalhistas e sociais.
Em 28 de abril de 2017
o SINTSEF/CE vai mostrar
toda a força de seus 28
anos. Todos juntos para
gritar: Fora Temer! Nenhum
direito a menos!
A Direção Colegiada

O Jornal do SINTSEF/CE é uma publicação mensal de responsabilidade da Direção Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado
do Ceará. Jornalista responsável, diagramação e projeto gráfico: Luciana Barroso (JP CE 2117) Tiragem: 10 mil exemplares Impressão: Expressão Gráfica.
As matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores. Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará - Rua 24 de Maio,
1201. Centro. Cep: 60.020-000 Fortaleza-CE. Fone:3255.7300 Email: sintsef@sintsef-ce.org.br ou imprensasintsef@gmail.com Site: www.sintsefceara.org.br
Direção Colegiada - Coordenação Geral: Adriano Duarte Fernandes e Roberto Luque de Sousa; Coordenação Jurídica: Ednir Alberto de Carvalho Lima, José Arteiro da Silveira
e Luis Carlos de Alencar Macêdo; Coordenação de Comunicação: José Artur Camurça Torres, Flávia Teixeira Sabóia e Lucy Mary Gomes Matos; Coordenação de Formação Política:
Anna Lúcia Costa Oliveira, José Afonso Barbosa da Costa e José Rotielio e Silva; Coordenação de Finanças: Aluisio Bastos Pereira e Raimundo Nonato Costa Júnior; Coordenação
Sócio-cultural e Movimentos Populares: Francisco José Alexandre Sousa, José Murilo Maciano e Jucilene Viana de Souza; Coordenação de Aposentados e Pensionistas: Carlos
Eugênio Pereira Soares, Hervalino da Silva Moreira e Maria Conceição Araújo Moreira; Coordenação Administrativa: José Amorim Neto, José Helio Alves de Araújo e Sandra
Lúcia da Silva Mota; Coordenação de Organização e Sindicalização: Francisco Teles da Silva, José Eugênio Tavares Barbosa e José Zezito dos Santos; Coordenação de Saúde do
Trabalhador: Francisco Flávio Inácio de Lima e José de Assis. CONSELHO FISCAL- Benedito Batista de Holanda, Francisco Germano Moreira, Francisca Ivoneide Cunha Costa,
Geraldo Pereira da Costa, José Carlos de Oliveira Melo, Liduina Ferreira dos Santos, Mozart Ramos de Abreu Filho.

Acompanhe mais notícias em www.sintsefceara.org.br

Curta nossa página facebook/sintsefce

3|

Edição 285 | Abril 2017

Unidade, independência e luta

acontece

Um ano em defesa de um Sintsef mais forte

Encontro de Delegados Sindicais de Base em 15 de janeiro

No dia 12 de março, a
direção colegiada, oriunda
da chapa 1 - Unidade,
Independência e Luta
completou o seu primeiro
ano de gestão. O período,
marcado por uma conjuntura

política que necessitou
de enfrentamento diário,
tem como destaque a
reaproximação da entidade
com sua base. Ao longo destes
365 dias, dezenas de reuniões
foram realizadas, discutindo

com os filiados a necessidade
da unidade em torno da
defesa do serviço público.
No dia a dia administrativo
as batalhas também
foram muitas: organizar a
casa, resolver pendências
financeiras herdadas, melhorar
espaços e formatos de
atendimento aos filiados,
proporcionar um bom
ambiente de trabalho aos
funcionários da sede e das
delegacias sindicais.
Também vivenciamos
mudanças estatutárias
importantes, como a
realização quadrimestral
do encontro do conselho

de delegados sindicais de
base (janeiro, abril, julho e
outubro) com encontros
descentralizados nos meses
em que a reunião não ocorre
em Fortaleza. Assim, a direção
tem ido aos oito cantos do
Ceará para discutir de perto
com os habitantes de cada
região, ampliando os debates
das questões diversas que
envolvem o nosso país e nossa
entidade sindical.
Neste primeiro ano, a
Direção Colegiada agradece
o apoio de todos que, assim
como nós, desejam ver uma
entidade cada vez mais forte e
atuante.

Descentralizados: Sintsef dialoga com Sesa
O SINTSEF/CE tem
buscado soluções para
atender as demandas dos
servidores do Ministério da
Saúde que atuam de forma
descentralizada, cedidos
à Secretaria de Saúde do
Estado (SESA).
Nesse sentido, nos
últimos meses participou
de reuniões com a SESA,
inclusive com a presença

do secretário de saúde do
Ceará, Henrique Javi.
Dentre os avanços
destaca-se a criação
de um grupo de
trabalho composto
pela Coordenadoria
das Regionais de Saúde
(CORES), Núcleo de
Controle de Vetores
(NUVET) e SINTSEF/CE,
para discutir e elaborar um

projeto definindo as ações,
competência, atribuições
por CRES e municípios,
em relação a execução
das ações de endemias.

Os representantes do
SINTSEF/CE no GT serão
os diretores Adriano Duarte
e José de Assis.
A SESA comprometeuse a realizar um
levantamento de pessoal,
por CRES, para verificar o
número dos servidores que
atua internamente e os
que tem sua atividade em
campo.

CUT realiza plenária estadual e nacional
A CUT divulgou no início
de abril as principais datas
referentes a 15ª Plenária
Estatutária /Congresso
Nacional Extraordinário e

Exclusivo da CUT. O evento,
que ocorre entre os dias 28
e 31 de agosto de 2017 tem
algumas etapas a cumprir,
dentre elas, a realização das

assembleias de base, que
devem ocorrer entre 24
de abril e 24 de maio, para
eleger, em cada entidade
filiada, os representantes

para a plenária estadual. As
estaduais serão marcadas
entre 19 de junho e 19 de
julho. A CUT Ceará ainda não
divulgou a data da Plenária.

Pesar
É com pesar que o SINTSEF/CE informa o falecimento, nos últimos
meses, dos filiados Aparecido Rufino da Silva, servidor da Funasa na
Região Norte, José Maria da Conceição, servidor da UFC e Gerardo
Muniz Matias, do Ministério da Saúde, Região dos Três Climas. Fica nossa
solidariedade às famílias e a falta dos companheiros em nossa luta!
Receba nosso boletim diário “A Voz do SINTSEF” por email. Escreva para imprensasintsef@gmail.com e solicite o seu.
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Reforma da Previdência

A hora é de pressão total
No último mês de
março foram publicados
20 mil informativos
explicando, através de
perguntas e respostas,
os danos da Reforma.
Também foram
confeccionados adesivos
de carro com o mote:
“Reforma da Previdência:
Os primeiros meses
ruas. Cerca de 20 mil em
sua aposentadoria acaba
de 2017 foram marcados
Fortaleza.
aqui”. Em nosso site e
pelo enfrentamento.
Para enfrentar esse
redes sociais é possível
Diante da ameaça cada
momento, além da
acessar os documentos
vez mais real do desmonte presença e mobilização
da campanha e se engajar
da previdência pública.
em todos os atos públicos,
nessa luta que é de todos
Manifestações contra a
o SINTSEF/CE participa
nós.
PEC 287, da Reforma da
da campanha nacional
Para os servidores
Previdência aconteceram
idealizada pela CUT usando
públicos federais a
em todo o país em mais de vários materiais para
Reforma da Previdência
uma ocasião, com destaque esclarecer a população e
para o ato do dia 15 de
pressionar os parlamentares traz, dentre outros danos,
mudanças em itens como
março que levou mais de
para que votem contra tão
pensão e paridade.
um milhão de pessoas às
famigerada reforma.
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
CUT apresenta Campanha contra a Reforma no SINTSEF/CE
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.
A proposta prevê
ainda o fim da paridade
e integralidade para
todos os servidores
que 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 não tenham sido
alcançados pelas novas
regras de transição.
Confira em nosso site
mais itens específicos
em relação aos impactos
da Reforma sob os
trabalhadores do serviço
público federal.

Reuniões, palestras e encontros aconteceram ao longo
dos últimos meses em diversos locais de trabalho e
delegacias sindicais, debatendo a reforma. Confira imagens
em nosso site e acompanhe nossas notícias diárias através
do boletim A Voz do SINTSEF. Para receber envie email
para imprensasintsef@gmail.com

Min. Fazenda - Fortaleza

Cariri - Crato

Vale do Jaguaribe - Russas

Região Norte - Sobral

Centro Sul - Iguatu

Hospital Militar - Fortaleza

Acompanhe mais notícias em www.sintsefceara.org.br

Curta nossa página facebook/sintsefce
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Manifestações

Nas ruas a gente mostra a nossa força

8 de
março
De
lilás, rosa,
vermelho,
de todas
as cores se
pintou a
Praça da Imprensa, em Fortaleza, no último 8 de março,
data que referencia o Dia Internacional da Mulher. Com
uma luta cheia de sorrisos e garra as mulheres cearenses
caminharam levando sua mensagem de união, de
esperança, de batalha. Indígenas, pescadoras, operárias,
sindicalistas, estudantes, servidoras públicas, professoras,
mulheres de todas as categorias gritaram: A Previdência
Fica. Temer Sai! As mulheres lembraram que é delas que
vem a força da resistência, do enfrentamento, do
grito contra: a injustiça, a violência, o desrespeito.
15 e 31 de março
Já no dia 15 de março, em Fortaleza, mais de 20
mil pessoas marcharam entre as praças da Bandeira
e do Ferreira, no centro da cidade. Os protestos pelo
país foram organizados pelas Frentes Brasil Popular
e Povo Sem Medo, com articulação das centrais
sindicais e participação dos movimentos sociais.

O dia 31, véspera dos
53 anos do golpe de 64,
foi mais um momento
de deixar claro que não
vamos nos calar diante
do golpe de 2017. Dessa
vez, em todo o país, além
de protestar contra a
Reforma da Previdência,
o movimento esquentou
os tamborins para a greve
geral marcada pelas
centrais para o dia 28 de
abril. De novo estaremos lá!
Vem também!

Maciço de Baturité marcha contra a Reforma Caminhada no Vale do Jaguaribe

Discussão na Região dos Três Climas

Passeata no Cariri pelo Dia da Mulher

Debate na Região dos Inhamuns

Russas: Audiência Pública sobre a Reforma

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

PEC 287: Um golpe à Previdência
Pública e à Classe trabalhadora
O
debate
da “Reforma” da Previdência
Social no Brasil tem origem
no início da década de 1990
do século passado. Desde
que esse patrimônio da classe
trabalhadora brasileira foi
construído e entrou na agenda
nacional dos debates políticos,
as elites econômicas e o PIG
(Partido da Imprensa Golpista)
não se cansam de dizer que a
Previdência Social é um peso
insuportável para o Estado
brasileiro, em outras palavras, é
deficitária. Do ponto de vista da
perspectiva histórica e dialética,
isso não faz o menor sentido
- não foi a Previdência que
quebrou o Estado, foi o inverso
- o Estado é que quebrou
esse patrimônio solidário que
pertence à classe trabalhadora.
O governo golpista de
Temer enviou ao Congresso
Nacional, no início de
dezembro de 2016, a PEC
287, que altera várias regras
referentes aos benefícios da
Previdência e da Assistência
Social. Tais mudanças
propostas para a Previdência
atingem os trabalhadores do
Regime Geral da Previdência
Social (RGPS), que protege
os trabalhadores da iniciativa
privada e os trabalhadores
dos Regimes Próprios de
Previdência Social (RPPS - que
existem em 2.052 municípios
- 37% e 3.517 municípios
- 63%, cujos servidores
vinculam-se ao RGPS), que
atende as necessidades
dos servidores públicos
das três esferas (federal,
estaduais e municipais). A
PEC 287 (conhecida como
o extermínio do futuro) não
inclui a aposentadoria dos
militares das Forças Armadas.
Os policiais militares e os
bombeiros também ficaram

de fora da reforma. Para
fins de esclarecimento, a
Previdência dos militares,
preservada pelo governo
Temer na reforma apresentada,
custa mais que o programa
Bolsa Família. Os montantes
gastos com aposentados e
pensionistas militares são
altos. De acordo com o mais
recente Boletim Estatístico
de Pessoal do Ministério do
Planejamento, em 2016 foram
gastos R$ 33,8 bilhões com
pensões e aposentadorias
das Forças Armadas, valor
que é pago a pouco mais de
300 mil pessoas. Esses R$
33,8 bilhões superam em
muito, por exemplo, os valores
do Bolsa Família, programa
de transferência de renda
direcionado a famílias em
situação de pobreza e de
extrema pobreza. O Bolsa
Família repassa R$ 28 bilhões a
50 milhões de pessoas.
Hoje, a Previdência Social
brasileira possui três tipos de
aposentadorias: por idade; por
tempo de contribuição; e por
invalidez. O objetivo principal
na proposta da Reforma
golpista da Previdência do
“governo Michel Temer” é:
1. Extinguir a aposentadoria
por tempo de contribuição; 2.
Estabelecer uma idade mínima
única para aposentadoria
(65 anos) para o conjunto
dos trabalhadores (urbanos,
rurais, setor público e
privado, professores, homens
e mulheres); 3. Mudar o
cálculo e reduzir o valor dos
benefícios previdenciários
em geral; 4. Proibir acúmulo
de benefícios, como
pensões e aposentadorias;
e 5. Desvincular benefícios
assistenciais (BPC - Benefício
de Proteção Continuada da
LOAS) e pensões do salário
mínimo. Portanto, o escopo

Acompanhe mais notícias em www.sintsefceara.org.br

da Reforma golpista está
desenhado para promover o
endurecimento das regras de
acesso e o rebaixamento no
valor dos benefícios...
O discurso do governo e a
propaganda financiada com
o dinheiro público (dinheiro
nosso), nesse debate é sempre
o mesmo, uma justificativa
não convincente de que a
Previdência Social do nosso
país tornou-se insustentável
no ponto de vista financeiro,
apresentando ao longo
dos últimos anos déficits
orçamentários (no popular
o famoso rombo que é
propagado na grande mídia)...
Mas, o preocupante da volta
da política neoliberal (criticada
por muitos intelectuais até de
direita, como Delfim Neto)
no Brasil é que, além da
Previdência, a proposta da PEC
do extermínio também altera
as regras da Assistência Social,
reduzindo a abrangência e a
capacidade de proteção do
tecido social brasileiro.
Dentro dessa análise
contextualizada, não é a
toa que uma das primeiras
medidas do governo
golpista de Michel Temer
ao assumir a Presidência
da República, em maio de
2016, foi retirar do Ministério
do Trabalho a Previdência
Social e transformá-la em
uma secretaria subordinada
ao Ministério da Fazenda,
deixando de forma
transparente e clara, sua
concepção político-ideológica
com relação às aposentadorias:
é um problema financeiro,
antes de tudo... Prevalecendo
a visão contábil e financista
(receita x despesa). A PEC 287
da Previdência é a única política
pública capaz de dar o mínimo
de recurso para fazer com que
o governo possa honrar aquilo

que está na PEC 55 (a PEC da
maldade - congelamento por
20 anos de investimento), ou
seja, não gastar mais do que o
que se gastou no ano anterior.
Na visão dos financistas
e neoliberais de plantão,
acontece porque a Previdência
Social representa um volume
significativo de recursos nos
investimentos do governo.
A Previdência Social
brasileira ao longo de sua
história não só financiou
as políticas sociais, como
também, os governantes de
plantão desviaram dinheiro
do patrimônio da classe
trabalhadora para custear
a construção de Brasília,
a hidroelétrica de Itaipu, à
ponte Rio - Niterói e, mais
recentemente, o dinheiro da
nossa previdência era desviado
todo ano através da DRU
(Desvinculação de Receitas da
União – a principal fonte de
recursos são as contribuições
sociais, que respondem a
cerca de 90% do montante
desvinculado) para garantir o
pagamento da monstruosa
Dívida Externa e Interna.
Diante do quadro e da atual
conjuntura, os movimentos
sindicais, populares e
estudantis devem fortalecer
os laços de solidariedade, de
unidade de ação e mobilização,
na construção de grandes
manifestações no país e da
GREVE GERAL para impedir
a aprovação da PEC 287
que é um golpe aplicado à
Previdência Social e à classe
trabalhadora brasileira.
Nenhum direito a menos!
Não à Reforma golpista da
Previdência!
* Luís Carlos Macêdo é
Farmacêutico da FUNASA,
Coordenador Jurídico do
SINTSEF/CE e Diretor da
CONDSEF.

Curta nossa página facebook/sintsefce
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Juizado especial

Novas ações buscam direitos dos filiados
O departamento jurídico do SINTSEF/CE está dando entrada em duas novas ações na justiça. Ambas são propostas
de forma individual perante os Juizados Especiais Federais. Isso significa que cada filiado que fizer jus à ação precisa
vir ao sindicato ou a Delegacia Sindical para que o seu processo seja ajuizado. Os objetos das ações são: Abono de
Permanência e GACEN. Confira os detalhes:
Diferenças de abono de permanência em favor dos
servidores que completaram os requisitos para concessão
da aposentadoria especial
a) Filiados que fazem jus: servidores que trabalharam de
forma ininterrupta durante pelo menos 25 (vinte e cinco)
anos sob condições insalubres/perigosas.
OBS: Quem já recebe o abono de permanência há mais
de 5 anos não pode ingressar com a ação.
b) Documentos exigidos
• Cópia do RG e CPF e do comprovante de residência
atualizado.
• Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.
• Cópia das fichas financeiras desde o seu ingresso na
Administração Pública ou pelo menos desde o início dos
anos 90, para demonstrar a percepção do adicional de
insalubridade/periculosidade por pelo menos 25 anos.
• Cópia dos Laudos Técnicos de Condições Ambientais
de Trabalho (LTCAT) ou dos PPP´s produzidos pela
Administração Pública, se houver.

Extensão da Gratificação de atividade de Combate e
Controle de Endemias – GACEN em prol dos inativos e
pensionistas no mesmo patamar concedido aos servidores
em atividade
a) Filiados que fazem jus: servidores que se
aposentaram ou tiveram a pensão instituída ANTES
de 31 de dezembro de 2003 (ou pensionistas destes).
Servidores que se aposentaram depois desta data,
desde que com fundamento nas regras de transição
previstas nos art. 3º, 6º e 6A da Emenda Constitucional
de nº. 41/03 e 3º da Emenda Constitucional de nº. 47,
de 05/07/2005.
b) Documentos exigidos
• cópia do seu ato de aposentadoria/concessão de pensão.
• cópia das fichas financeiras dos últimos 5 anos.
• cópia do seu RG, CPF e comprovante de residência
atualizado.

Procure sempre o sindicato para o ajuizamento de ações desta natureza ao invés de repassar
procurações a advogados particulares. Evite um custo desnecessário com o pagamento de
honorários advocatícios, custas judiciais, cálculos e o risco de pagar sucumbência, na hipótese
da demanda não prosperar perante o Poder Judiciário.

Entre janeiro e
março processos
jurídicos pagam
mais de um
milhão
O Departamento Jurídico atua com uma
equipe de seis advogados, funcionários e
estagiários para melhor atender aos nossos
filiados. O funcionamento é de 9h às 17h
sem intervalo de almoço. Qualquer dúvida
nos procure.

ÓRGÃO

Participantes

Valor

COMANDO DA AERONÁUTICA

7

106.137,70

COMANDO DA MARINHA

2

17.477,37

COMANDO DO EXÉRCITO

19

295.749,09

DNOCS

8

87.383,90

FUNASA

4

81.980,57

IBAMA

1

19.596,29

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

3

28.633,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA

2

25.639,62

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

1

13.268,34

MINISTÉRIO DA SAÚDE

10

74.286,41

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

4

28.537,13

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

6

126.453,73

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

11

135.413,10

UFC

1

2.857,65

Total geral

79

1.301.050,18

Receba nosso boletim diário “A Voz do SINTSEF” por email. Escreva para imprensasintsef@gmail.com e solicite o seu.
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Para ter ideias, para discutir, para lutar

sindicato

Coletivo de mulheres traz força à luta
O SINTSEF/CE
comemorou o mês da
mulher com um avanço em
sua política de igualdade de
gênero: a criação do Coletivo
de Mulheres da entidade. No
dia 23 de março um primeiro
encontro marcou o início das
atividades de formação do
coletivo, que tem a frente a
coordenadora Flávia Sabóia,
já integrante do coletivo de
mulheres da CUT/CE.
Na abertura, a diretora
Constância de Souza
destacou a ideia do Coletivo
de Mulheres: “Aproveitando
as comemorações do mês
da mulher e diante de tantos

ataques a nós, mulheres
trabalhadoras, o SINTSEF/
CE, ao lado da CUT/CE,
planta a primeira semente
do Coletivo de Mulheres de
nossa entidade. Desejamos
que este seja o espaço de
ideias, discussões e lutas. O
espaço onde mulheres se
unam por uma causa única:
nós mesmas. As bandeiras
próprias de nossas batalhas,
impressas em uma luta que
só quem é mulher sabe como
funciona. Sejamos feministas
de verdade. Pois ser feminista
nada mais é que querer, de
fato, que a mulher seja, antes
de tudo, um ser humano.”

Nilze Maria Costa e Silva,
integrante do Conselho fiscal
e veterana na luta feminista
no Ceará, fez uma intervenção
sobre a importância da mulher
na organização da luta sindical
e social.
A batalha contra o
governo golpista de Temer e
suas ações de massacre da

classe trabalhadora, como a
terceirização e as reformas
da previdência e trabalhista,
também foram lembradas,
destacando os danos às
mulheres.
Os próximos encontros
definirão a composição do
Coletivo e sua metodologia de
trabalho.

ACT: Trabalhadores dão prazo para EBSERH
No último dia 31 de
março, aconteceu na sede da
Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH), em
Brasília, reunião para discutir o
Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) dos empregados da
empresa, com a presença da
CONDSEF/FENADSEF.

A reunião, que ocorreu
a partir da cobrança da
CONDSEF para retomada
do processo negocial
interrompido no início de
fevereiro, teve representação
dos trabalhadores da EBSERH
de vários estados. Pelo Ceará
esteve presente a delegada

de base do SINTSEF/CE
Gerina Braga. Os trabalhadores
encaminharam que ocorram
assembleias nos locais de
trabalho para informar sobre
a mesa de negociações do
ACT 2017/2018 e as medidas
adotadas pela CONDSEF/
diante da demora para

instalação efetiva do processo
do ACT.
A principal definição do
encontro foi fixar as datas de
18 e 25 de abril para EBSERH
apresentar contra proposta
para as cláusulas consideradas
sociais e para as cláusulas
econômicas, respectivamente.

Aposentados e pensionistas
O governo federal
ultrapassa limites de
perseguição a classe
trabalhadora, com
muito mais intensidade
aos servidores públicos
federais, e com um

alto grau de desprezo
aos Aposentados
e Pensionistas do
país. Não podemos
silenciar a tão profundo
desmando a que
esse desgoverno

Debates e confraternizações fortalecem a luta
Acompanhe mais notícias em www.sintsefceara.org.br

impõe, sem levar ao
conhecimento desse
segmento, que já deu
tudo de si para ajudar a
alavancar o progresso
desta nação.
A nossa advertência
se prende ao fato da
necessidade constante
de todos os que
representam hoje
essa composição de
homens e mulheres a
se fazerem presentes
aos atos promovidos

por nosso Sindicato,
seja nos movimentos
de ruas ou mesmo nas
reuniões mensais dessa
Coordenação, para que
possamos somar forças
capazes de mudar
certos conceitos.
A sua presença é
muito importante.
Participe!
Coordenação
de Aposentados e
Pensionistas.

Curta nossa página facebook/sintsefce

