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opinião
Fora Temer, Nenhum Direito a Menos! 
Eleições já!

Editorial
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Afinal, quem 
governa esse país? É 
essa a pergunta dos 
últimos dias depois do 
vazamento da delação 
da JBS incriminando 
o presidente ilegítimo 
Michel Temer, além do  
Senador Aécio Neves, 
dentre outros. 

Em rede nacional, 
com o cinismo que lhe é 
peculiar Temer anunciou 
que não renuncia ao 
cargo, mas, na prática o 
seu governo acabou!

A cada dia a crise 
política se amplia com 
partidos aliados ao 
golpista abandonando o 
barco que naufraga.

A cada amanhacer 
há novos fatos: a crise 
política paralisou as 
instituições e existe 
agora um vazio político 
que grita: Fora Temer e 
Diretas Já!

A luta de classe 
direta está em pleno 
curso no Brasil. Isso é 
notório quando a direita 
insiste em manter 
as contrarreformas 
trabalhista e da 

previdência para retirada 
de nossos direitos.

Mas a força 
demonstrada pela classe 
trabalhadora nas grandes 
mobilizações de março 
e na greve geral de 28 
de abril, bem como 
no ato dos 50 mil em 
Curitiba, quando do 
depoimento de Lula, 
colocou em dúvida, para 
o grande capital, a sua 
capacidade de levar até o 
fim as contrarreformas da 
Previdência e trabalhista.

Como resposta a tudo 
isso a classe trabalhadora 
organiza uma grande 
contraofensiva através 
das mobilizações de 
massa, como a saída 
concreta e imediata para 
a crise que penaliza os 
trabalhadores e o povo 
pobre. Ninguém vai sair 
das ruas.

O Ocupa Brasília, 
ocorrido no dia 24 de 
maio, em chamado 
feito pela CUT e outras 
centrais e movimentos 
sociais, foi mais mais 
um ato para exigir a 
retirada das chamadas 

reformas trabalhista e 
da previdência, o “Fora 
Temer” e “Diretas Já” com 
eleições para presidente.

Mais de 200 mil 
pessoas mostraram 
que a força do povo é 
capaz de intimidar um 
desesperado e acuado, 
presidente golpista que 
convocou as forças 
armadas para a segurança 
de Brasília, tentando, 
ao lado da mídia 
golpista criminalizar as 
legítimas manifestações. 
Esquecendo-se ele, 
que o país não precisa 
de armas, precisa é de 
hombridade, 
caráter, honradez, 
dignidade, coisas 
que Temer não 
tem ideia do que 
sejam. 

Sim, é hora 
da mais ampla 
mobilização. Se 
Temer diz que 
não renuncia, é 
hora de derrubá-
lo e dar a palavra 
ao povo em 
eleições para 
presidente.

O SINTSEF/CE irá 
intervir em todas as 
ações unitárias para 
expulsar de vez os 
golpistas do governo e do 
Congresso, reafirmando 
a saída política concreta 
para a crise que atinge 
seu clímax.

Como disse a CUT, em 
nota: “só a luta popular 
será capaz de derrotar 
o governo golpista e 
ilegítimo e de impedir que 
sejam retirados direitos 
fundamentais da classe 
trabalhadora”

A Direção Colegiada
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acontece
CUT Ceará realiza congresso estadual
13ª Plenária Estatutária

No início de maio, 
a Comissão Nacional 
dos Empregados da 
Ebserh, reuniu-se em 
Brasilia, para discutir 
o Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT) 
2017/2018. A delegada 
de base Gerina Braga 
representou os 
trabalhadores do Ceará.

Além da reunião 
com a empresa, 
houve um momento 
de preparação e 
de avaliação com a 
Condsef.

O que tem ocorrido 
é que a Ebserh não 
apresenta respostas 
completas em relação 
às reivindicações 
dos trabalhadores, 
prejudicando a 
negociação.

No encontro de 
maio a empresa 
afirmou que, 7 das 18 
cláusulas econômicas 
eram impossíveis de 
serem negociadas 
e atendidas. E que 
as demais, precisam 
da discussão e do 

aval da Secretaria 
de Coordenação 
e Governança das 
Empresas Estatais-
SEST do Ministério do 
Planejamento (MPOG). 

As negociações 
encontram-se na 
estaca zero, já que 
as cláusulas sociais 
também não tiveram 
resposta em discussão 
específica ocorrida em 
abril

Os trabalhadores 
fecharam o dia 23 

de maio como data 
para encerrar as 
negociações.

Entre os dias 8 e 22 
de maio, as entidades 
filiadas da CONDSEF 
realizarão assembleias, 
em cada estado, para 
discutir a situação.

Caso não haja 
acordo no dia 23 , a 
CONDSEF convocará 
uma Plenária Nacional 
com o objetivo de 
construir a mobilização 
da categoria.

Ebserh: ACT continua na estaca zero

Nos próximos dias 9 e 
10 de junho, acontece no 
Sindicato dos Bancários, 
em Fortaleza, a 13ª 
Plenária Estatutária/
Congresso extraordinário 
e exclusivo da CUT/
Ceará. O encontro, além 
de discutir possíveis 
mudanças no estatuto da 
Central, traçará diretrizes 
da luta dos trabalhadores 
para os próximos 
tempos.

O SINTSEF/CE 
participará do encontro 
com 9 delegados, eleitos 
em assembleia realizada 
no último dia 12 de maio. 
O sindicato também 
cederá espaço para a 
realização dos trabalhos 
de grupo do Congresso. 

Os nove eleitos como 
titulares foram: Andrea 
Quintela, Jucilene Viana, 
Manoel Pereira, Hibiss 
Farias, Flávia Sabóia, 

Sandra Mota, Conceição 
Moreira, Afonso Barbosa 
e Zezito dos Santos. 
Na suplência ficaram 
Alexandre Sousa, Carlos 

Eugênio Soares e Liduína 
dos Santos. O diretor 
Roberto Luque, da 
executiva estadual da 
Central, é delegado nato.

Em plenária que 
referendou a Fenadsef 
como representante 
legítima dos empregados 
da Conab nas 
negociações com a 
empresa, foi aprovada 
a minuta do Acordo 
Coletivo de Trabalho 

(ACT 2017/2018) da 
categoria.

Após revisão da 
Comissão de Negociação 
a minuta será avaliada 
em assembleias nos 
estados.

Até o dia 2 de 
junho o resultado 

das assembleias com 
propostas e sugestões 
à minuta de ACT 
serão encaminhados 
à Fenadsef e, depois 
de sistematizado o 
texto à direção da 
Conab iniciarem-se às 
negociações.

A plenária aprovou 
que em caso de impasse 
com a Conab, a Fenadsef 
pode ingressar com 
dissídio coletivo ou 
outras medidas judiciais 
cabíveis em defesa dos 
direitos e interesses dos 
empregados.

Aprovada minuta do ACT da Conab
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movimento
Greve geral

Plenária nacional da Condsef/Fenadsef, 29 de março, em 
Brasília, aprova adesão dos SPFs à greve geral.

Região do Maciço do Baturité: juntos construindo um 
movimento forte e unificado.

Também teve encontro de mobilização na Delegacia 
Sindical do Cariri

Em uma data já simbólica, quando a 
primeira greve do Brasil completava 100 
anos, 40 milhões de pessoas paralisaram suas 
atividades para lutar contra as reformas de 
Temer. No Ceará, mais de 500 mil aderiram ao 
movimento. Em Fortaleza a estimativa foi de 
100 mil pessoas.

Dentre essas, muitas foram às ruas, marchar 
em protesto pelos ataques aos trabalhadores e 
desmonte social implementado todos os dias 
pelo ilegitimo presidente.

O SINTSEF/CE orgulha-se de fazer parte 
dessa luta. Desde a definição da data da Greve 
Geral, até sua realização, o sindicato atuou em 
uma ampla mobilização de sua base, todos os 
dias.

Em Fortaleza, Região Metropolitana e Maciço 
de Baturité mais de 300 filiados aceitaram 
o nosso convite e marcharam conosco pelas 
ruas do centro da cidade. O forte calor nem a 
caudalosa chuva foram motivos para afastar as 
pessoas da luta. 

As delegacias sindicais também mobilizaram 
e participaram de atos em suas regiões. Assim se 
repetiu em todo o país. O resultado foi lindo de 
se ver. A greve foi a maior dos últimos 30 anos.

De acordo com Estudo da Fundação 
Getúlio Vargas, a greve geral foi o evento mais 
comentado da história do Brasil na internet. 

Jornais do mundo todo repercutiram a 
paralisação e as manifestações em torno 
dela. Ainda assim, a mídia brasileira se fez de 
morta ou tentou, mais uma vez, criminalizar o 
movimento legítimo da sociedade e diminuir o 
valor de algo que já não tem tamanho: a força 
do povo!

Nos próximos tempos essa força precisa 
aumentar cada vez mais. Não aceitaremos 
o retrocesso de Temer. Principalmente 
depois de todos os escândalos nos quais 
comprovadamente ele está envolvido.

E SIM, PODEMOS VENCÊ-LO!

CONFIRA ESSA CONSTRUÇÃO EM IMAGENS!

Quarenta milhões de pessoas nas ruas 
lutam por todo um país

Reunião 
ampliada da 
Direção Colegiada com os delegados de base de Fortaleza 
e Região Metropolitana e presença da CUT/CE.
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movimento

O Encontro do Conselho de Delegados Sindicais de Base, em 8 de abril, deu uma missão a cada um 
dos presentes: levar a mensagem da necessidade da reação da sociedade diante das reformas nefastas 
do desgoverno Temer. Ocorreram então dezenas de reuniões em locais de trabalho do serviço público 
federal, divulgação em carro de som e em nossos canais de comunicação, participação em encontros 
de organização com a CUT e Frente Brasil Popular, dentre outras atividades. 

 Delegacia Sindical da Região dos Três Climas sediou e 
participou da reunião da Frente Popular de Itapipoca 
para o planejamento da greve!

Coordenação da Frente Popular 
Brasil/Itapipoca divulga greve na rádio 
Esperança de Itapipoca.

Região do Vale do Jaguaribe em 
reunião de organização da greve.

Trabalhadores aprovam participação 
na Greve Geral em Canindé.

Debate sobre a reforma da 
previdência e mobilização para a 
Greve na Defensoria Pública da União

Assembleia na FUNASA/SUEST com 
mobilização para a Greve Geral

Trabalhadores da Saúde Indígena, na 
Sede do DSEI-CE dizem SIM à greve.

Trabalhadores da Ebserh aprovam 
participação na greve

Em Quixadá, Sertão Central, 
organização do movimento

 Ministério da Fazenda define 
participação na greve geral dia 28

 No dia 26 de abril, Plenária Sindical na CUT/CE discutiu 
os últimos detalhes da Greve Geral. A organização do 
movimento foi fundamental para o bom resultado!
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movimento
Manifestação em Fortaleza com a presença de filiados da capital, Região Metropolitana e Maciço de Baturité. Imagens 
Wellington Barbosa e Luciana Barroso. No interior imagens feitas pelos coordenadores de delegacia e diretores do sindicato.

Região Norte

Região Norte

Região do Cariri

Sertão Central

Região do Cariri

Centro SulVale do Jaguaribe Inhamuns

Região dos Três Climas
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jurídico
Converter a licença premium em pecúnica
Atenção

O departamento 
jurídico informa 
sobre ação que visa 
transformar licença 
prêmio em pecúnia. 
Confira os detalhes:
Quem pode participar 
desta ação?

Servidores que 
não tenham gozado 
da licença prêmio 
por assiduidade 
quando em atividade, 
bem como não a 
tenham contado em 

dobro para efeito de 
aposentadoria.
Que documento o 
filiado precisa ter?

A cópia integral 
do processo de 
aposentadoria ou o 
mapa de tempo de 
serviço comprovando 
que existem períodos 
de licença-prêmio 
em aberto, isto é, que 
não foram gozados 
nem computados para 
efeito de aposentação.

Se o servidor não 
possuir a cópia destes 
documentos, poderá 
requerer junto ao 
órgão uma Declaração 
Oficial informado 
quais os períodos de 
licença-prêmio foram 
adquiridos e quantos 
foram utilizados ou 
contados para efeito 
de aposentadoria, 
sendo esse documento 
suficiente para o 
ajuizamento da ação. 

Formalize o seu 
pedido administrativo, 
pois há órgãos que 
dificultam essa 
informação

Mais detalhes
Há algumas 

questões específicas 
para quem se 
aposentou há mais de 
cinco anos.

Se você acredita que 
pode fazer jus a esta 
ação procure o nosso 
departamento jurídico.

Alguns filiados 
tem nos procurado 
para relatar sobre o 
contato de advogados 
particulares oferecendo 
representá-los em 
questões diversas em 
relação ao processos 
junto à União. 

Lembramos que 
a contratação de um 
advogado particular 
gera possíveis quatro 
diferentes pagamentos: 
Honorários, Custas 

Judiciais, Cálculos e 
Sucumbência. 

Fique atento ainda 
às procurações que 
dão direitos muito 
amplos aos advogados, 
deixando o servidor 
desprotegido de 
pessoas que queiram 
agir de má-fé.

O departamento 
jurídico do SINTSEF/
CE atua com seis 
advogados, seis 
estagiários, um setor 

de cálculos e uma 
secretaria jurídica, além 
de três coordenadores 
da Direção Colegiada.

O jurídico funciona 
de 9h às 17h, de 
segunda a sexta-feira, 
sem intervalo de 
almoço. Confira abaixo 
os horários dos plantões 
dos advogados.

Essa estrutura existe 
para, incessantemente, 
buscar os direitos de 
nossos filiados. 

O acompanhamento 
às ações jurídicas já 
existentes e o início 
de novas ações são 
constantes. Para tanto, 
o filiado não paga nada 
além do percentual de 
sua filiação.

Assim, reforçamos: 
busque o setor jurídico 
do SINTSEF/CE. Esse 
serviço é um direito 
seu e nosso dever é 
prestá-lo com afinco e 
dedicação.

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

9h às 
13h

Dra Joyce
Dra Raquel

Dra Joyce
Dra Pollyanna Dr Marcello Dra Pollyanna Dra Raquel

13h às 
17h Dra Aderline Dr Patrício Dra Joyce

Dr Marcello
Dra Aderline

Dra Joyce
Dra Joyce
Dr Patrício

SINTSEF/CE garante atendimento jurídico 
de qualidade aos filiados
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Pela mídia golpista você só 
viu fogo, quebradeira, violência 
e um discurso que a gente já 
conhece, que criminaliza e 

desqualifica 
todo tipo de 
resistência e 
tentativa de 
luta contra 
uma direita 
opressora e 
massacrante. 

Pela mídia 
golpista você 
ouviu dizer, lá 
nos anos 90, 
que o MST, era 
formado por 
um bando de 
baderneiros e 
criminosos. Ela 
nunca noticiou, 
por exemplo, as 

mais de 2 mil escolas públicas 
construídas em acampamentos 
e assentamentos.

Essa introdução foi só 
pra dizer que você não 
viu, mas FOI LINDO!

O “Ocupa Brasília” 
mostrou mais uma vez 
que a força do povo é 
maior do que o próprio 
povo sabe. 

É tão forte que, 
desesperado e acuado, 
o ilegítimo presidente 
convocou as forças 
armadas para a 
segurança de Brasília. 
Esqueceu ele, que o 
país não precisa de 
armas, nem de reforço 
de segurança (não pra 
isso), o país precisa é de 
hombridade, retidão, 

caráter, honradez, dignidade, 
coisas que Temer não tem ideia 
do que sejam.

sindicato
Celebrar para fortalecer
28 anos

No último dia 16 de 
abril o SINTSEF/CE 
completou 28 anos de 
trabalho em prol do 
trabalhador do serviço 
público federal no 
estado do Ceará. Os 
anos acumularam a 
experiência de enfrentar 

várias batalhas por uma 
sociedade mais justa.

Nestes 28 anos 
muitas lutas foram 
travadas. O momento 
atual traz uma 
das mais difíceis: 
barras os avanços 
galopantes de uma 

direita desqualificada 
e preocupada apenas 
com seus interesses 
pessoais. Os desafios 
tem sido grandes e a 
motivação para vencê-
los também.

Assim, para fortalecer 
os laços e revigorar 
para essa importante 
guerra por um país 
melhor, festejamos, em 
7 de abril, os 28 anos 
de nossa entidade em 
um alegre encontro de 
filiados com a presença 
da CUT, Condsef e 
direção colegiada.

Agradecemos a 
todos que nestes 28 
anos fizeram do nosso 
sindicato um espaço da 
luta coletiva e legitima 
da classe trabalhadora 
deste país.

Confira mais imagens 
em nosso site e página 
do facebook.

SINTSEF se une à massa no Ocupa Brasília


