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em defesa da aposentadoria!

Foto do último Dia Nacional de Lutas em Defesa da Aposentadoria, em Fortaleza, no dia 05 de dezembro de 2017. Conheça as
principais mentiras invetandas pelo governo golpita de Temer para enganar o povo brasileiro e acabar com a Previdência.
Saiba também quem são os verdadeiros privilegiados no país e quais são as grandes empresas devedoras do INSS.
Págs 4 e 5
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Retrospectiva 2017
Confira como foram as lutas do ano passado.
Listamos algumas das principais atividades
que o SINTSEF participou em 2017.
Pág. 3
Fala Jurista! Nova coluna para esclarecer
dúvidas dos filiados que procuram o
SINTSEF/CE para ajuizar ações.
Pág. 7
Contra a reforma da previdência, entre em
contato com os parlamentares, acesse o
NA PRESSÃO e mande sua opinião!
Receba o boletim diário “A Voz do SINTSEF” por email. Solicite o seu em: imprensasintsef@gmail.com
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Opinião

JANEIRO

Editorial

Lutar por democracia e garantia de direitos é a previsão para 2018
O Ano de 2018 começou
trazendo previsões de muita
organização e unidade para as
trabalhadoras e trabalhadores
no Brasil. Isso porque a conjuntura de retirada de direitos
deve permanecer enquanto
a aliança golpista entre Michel Temer, Congresso Nacional, judiciário, mídia, bancos
e grandes empresários seguir
com o mando neoliberal para
destruir o Estado Brasileiro.
Desde o golpe na democracia do país, com o impeachment da presidenta Dilma,
em 31 de agosto de 2016, medidas como a lei 13.429/17 que
permite até a terceirização de
atividades fins, a reforma trabalhista, a Emenda Constitucional 95/16 que congela os
gastos em investimentos públicos por 20 anos, o fim dos
concursos públicos, a diminuição de recursos para políticas
de financiamento estudantil
(FIES) e políticas de habitação
(Minha Casa, Minha Vida) têm
cerceado a possibilidade de
ascensão que as populações
empobrecidas experimentaram nos anos de gestão do
Partido dos Trabalhadores.
Enquanto ao povo tudo
é negado, aos empresários
e banqueiros se oferecem o
perdão de multas, refinanciamento de dívidas (REFIS)
e isenções fiscais. Tudo com
o aval de deputados e sena-

dores, que para impedir que
Temer seja investigado por
corrupção, trocam seus votos
por liberação de verbas parlamentares.
O país vem enfrentando
a maior crise econômica da
sua história, mas a solução do
governo, com o argumento de
cortar gastos, só contribui para
que a receita caia ainda mais.
Em momentos de crise – em
que nem famílias e nem empresas têm condições de se
endividar – apenas o Estado
teria condições de fazer uma
política “anticíclica” garantindo
os níveis de renda interna, preservando empregos e investi-

“O SINTSEF convida
suas filiadas e
filiados a somar
e ser também
combustivel
nas lutas pela
democracia e pela
garantia dos direitos
do povo brasileiro.”
mentos.
Entretanto, Temer e
seus aliados seguem na contramão do dever do Estado,
que deveria ser o bem estar
da população, e chancelam
acordos como o da Petrobras
com investidores norteameri-

canos, que pagará dos cofres
da maior empresa estatal, R$
10 bilhões, quando a empresa
reconhece que o valor desviado foi bem menor, R$ 2,95 bilhões.
Como se fosse pouco, os
golpistas também criminalizam os servidores públicos,
jogando a população contra
os trabalhadores que estão na
ponta da promoção da saúde,
educação e segurança, entre
outros serviços públicos. De
um lado, Temer nega o reajuste salarial (com a MP 805/17)
e o senado discute o Projeto
de Lei 116/17 para acabar com
a estabilidade no serviço público. De outro, o presidente
ilegítimo gasta altas somas em
campanhas publicitárias nas
grandes empresas de comunicação, para dizer que servidores públicos são privilegiados
e a reforma da Previdência vai
resolver o problema do Brasil.
Todos esses ataques
estão conformando um verdadeiro barril de pólvora, em que
a unidade entre movimentos
sindicais, populares, estudantis e a população oprimida detonará um grande processo de
mudança. Acreditando nessa
força coletiva, o SINTSEF/CE
convida suas filiadas e filiados
a somar e ser também combustivel nas lutas pela democracia e pela garantia dos direitos do povo brasileiro.

Piada pronta! amarildocharge.wordpress.com
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Expediente
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.
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,
Pedro Jorge Guedes Barroso, Liduina
Ferreira dos Santos, Mozart Ramos de
Abreu Filho.
Jornalista responsável e diagramação
Camila Garcia (MT 3357 CE)
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: 60.020000 Fortaleza-CE - Fone:3255.7300 Email: sintsef@sintsef-ce.org.br

Leia mais em www.sintsefceara.org.br - Curta no facebook/sintsefce
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Retrospectiva

É tanta luta que nem cabe na página, mas listamos algumas das principais
atividades que o SINTSEF participou em 2017. As fotos são do arquivo de imagens
do SINTSEF.
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Receba o boletim diário “A Voz do SINTSEF” por email. Solicite o seu em: imprensasintsef@gmail.com
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Em pauta
Quem são os verdadeiros
privilegiados
Para criminalizar servidores públicos, a mídia e
governo golpista afirmam que é preciso combater
os privilégios com a reforma da previdência, mas
os que recebem supersalários e superbenefícios
não serão afetados.

Michel Temer (PMDB)
Se aposentou com 55 anos, em 1991,
com salário de R$ 45 mil

Eliseu padilha (PMDB)
Principal homem do governo à frente da
elaboração da reforma da Previdência,
recebe R$ 30.934 de salário e mais
aposentadoria como deputado federal de R$ 19.389, somando R$ 50.323.
Sem contar um auxílio-moradia de R$
7.373,30.
Fernando Henrique Cardoso (PSDB)
No dia 12/05/1998, ainda em seu primeiro mandato, FHC chamou aposentados
de vagabundos, quando ele próprio já
havia se aposentado aos 37 anos, como
professor da USP, com salário de R$
22.150,94 à época.
Osmar Terra (PMDB)
Ministro do Desenvolvimento Social e
Agrário e deputado licenciado. Não recebe
o vencimento de ministro, porque optou
pelo salário de parlamentar (R$ 33.763),
soma ainda a aposentadoria como
funcionário do Ministério da Saúde, de
R$ 7.000, recebendo ao fim do mês R$
40.763.
Henrique Meirelles(PSD)
Ministro da Fazenda, ganha um salário de R$
30.934,70 e também uma aposentadoria
de R$ 5.004,38, conquistada na
iniciativa privada em 2012, quando ele
tinha 66 anos. Ao salário dele, somamse ainda os benefícios de auxílio-moradia
de R$ 7.733 e o auxílio-alimentação de R$
458,00.
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Em pauta

JUNTOS contra a reforma da Previdência
A PEC 287/16 está prevista para ir a votação na Câmara Federal em fevereiro, com a pressão dos movimentos
sociais, deputados seguem apreensivos e apoiar a reforma, para seduzi-los Temer já precisou modificar a proposta
original, mesmo assim persiste a retirada dos direitos do povo. É preciso ficar atento e seguir em luta, informando a
familia, amigos e toda a população sobre as mentiras que os golpistas andam dizendo por aí.

#MENTIRA

#NaVerdade

A Reforma atingirá
somente marajás

Os maiores prejudicados serão os
trabalhadores. O governo esconde
que a maior parte da economia
pretendida de 476 bilhões virá das
alterações do regime geral.

1

A reforma não
atingirá o direito dos
trabalhadores.

2

A reforma iguala
a aposentadoria
dos servidores
públicos a
dos demais
trabalhadores

3

Sem a reforma o país
vai quebrar.

4

Não há alternativa à
Reforma para evitar o
rombo nos cofres da
Previdência

5

Haverá endurecimento dos requisitos para aposentadorias,
redução do seu valor e diminuição
dos benefícios. Para o trabalhador
se aposentar recebendo 100%
do salário de benefício, terá que
contribuir por 40 anos. Quem se
aposentar com tempo mínimo de
contribuição (15 anos) receberá só
60% do salário de benefícios. As
pensões por morte serão negadas
para quem receber acrma de dois
salários mínimos.
A equiparação já foi realizada há
anos. Ninguém que entrou no serviço público federal após 2013 terá
aposentadoria acima do teto do
INSS sem contribuir para planos de
Previdência Complementar.
O Ministério da Fazenda revelou
que o Regime Geral de Previdência
Social deixou de arrecadar R$ 57,7
bilhões com Isenções e renuncias
fiscais em 2016. Quando nós não
pagamos impostos, ou atrasamos
pagamentos e contraímos dívidas, governo e bancos arrancam
até a nossa pele. Já quando é um
banqueiro ou grande empresário,
o governo perdoa com isenções e
renúncias fiscais. Em 10 anos, os
perdões e renúncias do governo
vão superar a economia pretendida com a Reforma da Previdência
considerando mesmo período de
tempo.
O governo esconde que deixa de
cobrar R$ 427,73 bilhões dos grandes devedores da Previdência e
que distribuí benefícios tributários
para grupos econômicos privilegiados.

#MENTIRA
A Reforma trata todos
igualmente

6

Servidores Públicos se
aposentam cedo

7

Os servidores públicos
contribuem pouco

8

Haverá regras de
transição

9

Sem a Reforma não
haverá dinheiro para
saúde e educação

10

#NaVerdade
Optou-se por deixar completamente de fora do debate a aposentadoria dos militares, de longe
a mais desequilibrada. Inclusive
militares que cada vez mais vem
sendo expostos em casos de corrupção como recente escândalo
que desviou milhões no exército. Os mais pobres, por terem
expectativa de vida menor, serão
mais prejudicados que os demais
com o aumento do tempo de
contribuição.
Desde 1998, servidores têm que
ter idade mínima para se aposentar (60 ano para homens e
55 para mulheres). Apesar de ser
5 anos menor que a exigida no
regime geral, o tempo de contribuição dos servidores é muito
maior: 35 anos (homens) e 30
(mulheres).

Todos os servidores públicos que
ingressaram antes de 2013 contribuem com 11% do total de sua
remuneração e continuam contribuindo depois da aposentadoria.

No serviço público, aqueles que
trabalharam por anos e que já
estão perto de se aposentar sofrerão imediatamente as consequências da reforma, não havendo tempo para realizarem novo
planejamento de suas vidas.
Por meio da MP 795/17, o governo abriu mão, até 2040, de aproximadamente R$1 trilhão de reais
em favor das petrolíferas (principalmente estrangeiras coma
Shell à frente), valor maior que
o dobro dos R$ 476 bilhões que
o governo pretende economizar
com a reforma Previdenciária.

Inspirado na Campanha “As 10 mentiras que o governo conta sobre a reforma da Previdência” realizada pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR).
Leia mais em www.sintsefceara.org.br - Curta no facebook/sintsefce

Ao povo ajuste fiscal e retirada de direitos, aos
amigos insenções e vista grossa. Quem são os
maiores devedores do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS)?
Entre as maiores devedoras do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) figuram JBS (2ª), Bradesco (22ª), Volkswagen
(44ª), Viação Itapemirim (48), Vale S.A. (61).
Confira o ranking das 10 empresas mais veiacas da
Previdência no Brasil:
1. Varig - Dívida de R$ 3,891
bilhões
2. JBS - R$ 2,395 bilhões
3. Vasp - R$ 1,916 bilhão
4. Associação Educacional
Luterana do Brasil - R$ 1,783
bilhão
5. Transbrasil - R$ 1,319 bilhão
6. Marfrig - R$ 1,162 bilhão
7. Instituto Candango de
Solidariedade - R$ 851 milhões
8. Instituto Presbiteriano
Mackenzie - R$ 789 milhões
9. Fundação Universidade de
Caxias do Sul - R$ 748 milhões
10. Teka - R$ 743 milhões
Dados de 04/2017 - Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN). Lista completa
em: https://goo.gl/iyUv9R

Relatório de CPI conclui que Previdência
superavitária!
Para vender o Brasil a
multinacionais e ampliar as
desigualdades entre a maioria
pobre e uma minoria rica, Temer alega que a Previdência
dá prejuízos à União. Mas, o
relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Previdência Social, apresentado em 23/11/17, no Senado,
presidida por Paulo Paim (PT)),
provou que a Previdência não
é deficitária.
Segundo dados da Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal (Anfip), a Seguridade Social chegou a média anual de R$ 50
bilhões de superávit ao longo
da série histórica de 2005 a
2016.
Segundo os dados colhidos pela Comissão, o ano de

Receba o boletim diário “A Voz do SINTSEF” por email. Solicite o seu em: imprensasintsef@gmail.com

2016 foi o único da série histórica em que foi verificado
déficit na Previdência, no valor
de R$ 56 milhões. No entanto,
o relatório ressalta que as contas previdenciárias integram
um caixa maior, o da Seguridade Social, e, portanto, não
poderiam ser vistas de forma
isolada. A Seguridade engloba,
além da Previdência, as áreas
de saúde e assistência social.
O relatório também destaca que a Previdência tem
diferentes fontes de financiamento, vindas de empregadores, trabalhadores e do Estado.
Nesse sentido, o poder público
tem falhado, no que se refere
às dívidas de empresas com o
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).
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Na base
Fique atento: liminar contra adiamento de reajuste só vale para
alguns servidores

Breves
CONAB e EBSERH
Permanece o impasse com
as gestões da CONAB e da
EBSERH quando o assunto
é o fechamento do Acordo
Coletivo de Trabalho entre
as empresas e os trabalhadores públicos. Muitas
mobilizações estão sendo
realizadas na CONDSEF
e pela categoria em suas
bases. Pressão é a palavra
de ordem em 2018.
Aposentados e
pensionistas
Em no dia 23 de dezembro de 2017, o SINTSEF
realizou o III Encontro
Estadual de Aposentados
e Pensionistas, em Fortaleza. A ocasião realizada em
doir turnos, contou com a
presença do professor da
UERJ, Helder Molina que
contribuiu com a Análise de
conjuntura pela manhã. No
turno da tarde, os delegados presentes puderam
se dividir em grupos para
pensar propostas a serem
discutidas no Encontro Nacional previsto o primeiro
semestre de 2018.
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Em 18/12/17, o ministro
do Supremo Tribunal Federal
(STF), Ricardo Lewandowski
concedeu uma liminar suspendendo a tramitação da
Medida Provisória 805/17
do presidente Michel Temer,
que adiava para 2019 o pagamento da parcela de reajuste
de alguns servidores públicos
federais marcada para janeiro
de 2018. A medida suspensa
também previa o aumento de
11% para 14% a contribuição
previdenciária de servidores
que recebem acima de R$ 5,3
mil mensais e fazem parte do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Para o reajuste salarial,
vale lembrar que a liminar se
aplica apenas aos servidores
das carreiras típicas de Estado (atividades de Fiscalização

Agropecuária, Tributária e de
Relação de Trabalho, Arrecadação, Finanças e Controle,
Gestão Pública, Comércio Exterior, Segurança Pública, Diplomacia, Advocacia Pública,
Defensoria Pública, Regulação, Política Monetária, Inteligência de Estado, Planejamento e Orçamento Federal,
Magistratura e o Ministério
Público). O reajuste desses
servidores vem sendo pago,
conforme as Leis nº 13.327/16,
13.371/16 e 13.464/17, de forma escalonada em percentuais diferenciados, nos anos
de 2016, 2017, 2018 e 2019,
Restam ainda os índices de janeiro 2018 (4,75 e 6,65%) e janeiro de 2019 (4,5% e 6,31%).
O restante dos servidores
do Poder Executivo Civil (cerca de 1 milhão de ativos e ina-

tivos dentre eles PGPE, PST,
PECFAZ, Meio Ambiente e
Incra, entre outros) conquistaram depois de muita luta e da
greve de 2015, um reajuste de
10,8% dividido em dois anos
(5,5% em agosto de 2016 e
5% em janeiro de 2017). Mas
para 2018, Temer já anunciou
que não haverá reajuste salarial, alegando a necessidade
de cortar gastos com base na
Emenda Constitucional 95/17
que congela os gastos públicos em 20 anos.
Ainda sobre a decisão de
Lewandowski de suspender a
MP 805, vale ressaltar que é
uma decisão de caráter liminar. O governo já entrou com
recurso que deve ser analisado em fevereiro pelo plenário
do STF, após o recesso da justiça.

Jurídico

Jurídico

Fala jurista!

A cada nova edição do jornal, comentaremos ações importantes para garantir os direitos das filiadas e filiados
Indeferimento administrativo como condição para o
ajuizamento da ação de abono de permanência para
servidores que trabalharam 25 anos sob condições insalubres
A Assessoria Jurídica do
SINTSEF/CE informa que
aqueles servidores públicos,
que tiveram o requerimento
administrativo de abono de
permanência indeferido pela
Administração Pública, precisam trazer a cópia desta decisão ao Sindicato para que
possamos reingressar com as
ações judiciais.
Muitos servidores ingressaram com pedido administrativo de pagamento do abono de permanência pelo fato
de terem trabalhado por mais
de 25 anos sob condições insalubres, no entanto, a Administração Pública tem negado
esse direito sob a alegação de
não ter sido apresentado cópia
do Perfil Profissiográfico ou do
Laudo Técnico das Condições
Ambientais de Trabalho (LTCAT), quando na realidade tal
documentação é de responsa-

Pagamento das férias integrais e proporcionais não gozadas
quando em atividade!
A Assessoria Jurídica do
SINTSEF/CE informa aos servidores públicos que estão
se aposentando, ou vão se
aposentar, que a Administração Pública não está efetuando o pagamento das férias
integrais e proporcionais a
que os servidores têm direito, nos termos do art. 13 da
Orientação Normativa de nº.
02/2011, confira-se:
Art. 13 O servidor exonerado,
aposentado, demitido de cargo
efetivo ou destituído de cargo
em comissão, que não tenha
usufruído férias, integrais ou
proporcionais, faz jus à indenização do benefício adquirido e
não gozado.
Ao se aposentar, o servidor deve comparecer ao Sindicato munido da sua progra-

mação anual de férias e das
suas fichas financeiras dos
últimos 05(cinco) anos, a fim
de averiguarmos se referido
direito foi pago.
Se verificarmos que o referido direito não foi concedido ao servidor, por ocasião
de sua aposentadoria, ingressaremos imediatamente com
ação nos Juizados Especiais
Federais visando o pagamento das férias não usufruídas
quando em atividade.
Lembramos que as ações
são individuais e não coletivas
de modo que os servidores
precisam comparecer pessoalmente à sede do Sindicato
ou então as Delegacias Sindicais mais próximas, instaladas
no interior.

bilidade do próprio órgão público.
Já recebemos no Sindicato vários desses indeferimentos, mas ainda existem
muitos servidores que não nos
trouxeram a cópia da decisão
administrativa negando o pagamento do abono de permanência, daí porque solicitados
o comparecimento dos servidores que trabalharam durante 25 anos sob condições insalubres e tiveram esse direito
negado para que possamos
reajuizar as ações perante os
Juizados Especiais Federais.
Lembrando que as ações
são individuais e não coletivas,
de modo que os servidores
precisam comparecer pessoalmente à sede do Sindicato
ou então as Delegacias Sindicais mais próximas, instaladas
Nessa edição o Fala Jurista contou com a colaboração de
no interior.
Marcello Guerra. o assesor jurídico do SINTSEF/CE

Dúvidas frequentes!

RPVs e precatórios
pagam quase sete
milhões em 2017

Mitos e Verdades - Cautela ao assinar procuração para advogado particular
1. Sindicato só entra com ações coletivas e não ajuíza ações individuais no âmbito do Juizado Especial Federal?
Mito - O SINTSEF ajuizou e vem ajuizando varias ações no
juizado tais como isenção do PSS da GACEN que inclusive
muitas já foram pagas, licença prêmio, e gratificações entre outras. O sindicato está apto a entrar com qualquer ação em
todas as competências judiciais.

Nas ruas e nas batalhas judiciais, o SINTSEF/
CE reafirma seu compromisso com as trabalhadoras
e trabalhadores do serviço
público federal. Nossa vitória depende da participação
de cada filiada e filiado.Conheça alguns números resultantes da perseverança
dos trabalhadores do serviço público e do trabalho
dos assessores jurídicos do
SINTSEF-CE. Agende seu
atendimento com nossos
advogados, de segunda a
sexta, de 9 às 17horas.
Mais informações em
www. sintsefceara.org.br/
juridico

x

2. Entrar com ação com advogado particular é mais rápido?
Mito - As ações ajuizadas vão para a mesma justiça, o fato
de ser dado entrada com advogado particular não torna o
processo mais ágil, ao contrário o sindicato conta com uma
equipe jurídica de 16 colaboradores que poucos advogados ou
escritórios têm.

x

3. È possível pagar sucumbência com advogado particular
quando se perde uma ação?
Verdade - Sucumbência é o nome que se dá ao pagamento de um valor quando a parte que perde a ação tem que
pagar ao vencedor, ou seja, nem sempre se ganha todos
os processos, porém quando a ação é ajuizada pelo sindicato
o SINTSEF se responsabiliza caso o pedido seja negado, mas

v

Leia mais em www.sintsefceara.org.br - Curta no facebook/sintsefce

quando se trata de advogado particular é servidor que tem que
arcar com o prejuízo.
4. O Sindicato não entra com ação cobrando o FGTS após a lei
8.112/91?
Verdade - O SINTSEF ao entrar com uma ação judicial, responsavelmente a entidade estuda se o direito é realmente
cabível se existe outros julgamentos favoráveis referente
aquele pedido , e no caso do FGTS entendemos descabido o pagamento , primeiro porque servidores estatutários não fazem
jus a FGTS, pois gozam de estabilidade além do mais essa ação
que vem sendo ajuizada por advogados particulares requer também que os servidores deixem de ser estatutários e retornem a
ser celetistas abrindo mão de vários direitos, tais como estabilidade e trazendo vários prejuízos.

v

5. É mais benéfico dar entrada e permanecer nas ações do sindicato do que com advogado particular ?
Verdade - Com certeza, uma vez que o sindicato não é cobra honorários que muitas vezes leva metade do valor que
o servidor deveria receber, além do mais o SINTSEF arcar
com todo ônus do processo tais como custas e sucumbência.

v

Receba o boletim diário “A Voz do SINTSEF” por email. Solicite o seu em: imprensasintsef@gmail.com
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Mundo
Fim da neutralidade de rede nos EUA pode ter impactos na internet no Brasil
A internet, pelo menos em tese, abriu uma janela para a democratização da
produção e circulação de conteúdos de comunicação. Mesmo que as ferramentas web
possuam limitações, com
elas, convocatórias e coberturas colaborativas das manifestações têm contribuído para
a unidade das lutas contra o
golpe na democracia brasileira. Entretanto, essa conquista
encontra-se ameaçada a partir da decisão da Comissão
Federal de Comunicações dos
Estados Unidos (FCC na sigla
em inglês) de revogar a neutralidade da rede, anunciada
em 14 de dezembro de 2017.
A medida defendida pelo republicano Donald

Trump, pode impactar a forma como brasileiros acessam
a internet, pois as regras implantadas nos Estados Unidos
serão usadas pelas empresas
de telecomunicação para
tentar alterar leis em todo o
mundo.
Com a mudança, sem a
neutralidade de rede, os provedores podem, por exemplo,
oferecer pacotes de acordo
com os conteúdos que o internauta acessa. Além disso,
eles também podem fazer
filtros e fornecer velocidades
diferentes de conexão para
cada página que você navega
na internet. Tais mecanismos
podem abrir brechas para que
os provedores bloqueiem sites, seja por motivações co-

Arte sindical
Tantas, quantas... Poucas e muitas...
Mais e menos... Intensas contradições...

merciais ou até mesmo políticas.
Na regra atual, as empresas têm que fornecer infraestrutura para que você
acesse qualquer página na
rede com a mesma velocidade, de forma igualitária. Tanto
faz se você quer ver um filme
na Netflix, no YouTube ou fazer uma transmisão ao vivo

no Facebook, a conexão é a
mesma. Essa garantia foi definida no Brasil a partir da conquista do Marco Civil da Internet, N° 12.965/14, na gestão
da presidenta Dilma Roussef
(PT). Já nos Estados Unidos, o
princípio de neutralidade da
rede foi instituído em 2015,
na administração do democrata Barack Obama.

Despedida

por Luciano Filgueiras, delegado de base do Ministério da Saúde

Quantos fingidos
muitos indícios
tantos artifícios
Muita fraude
tanta simulação
quanta corrupção
Menos verdade
pouca sinceridade
quanta falsidade
Tanta arrogância
pouca humildade
quanta intolerância
muita insolência
pouca modéstia
quanta petulância
quanta descrença
pouca mudança
menos esperança
Quanta riqueza
poucos ricos
muita esperteza
tanta pobreza
muita renda
mais incerteza
Quanto poder concentrado
poucos contemplados
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muitos desprezados
quantos famintos
muitos mendigos
mais desvalidos
tantos empobrecidos
muitos esquecidos
quantos falecidos
Muita terra
tanto chão
quanta concentração
pouca conscientização
muita submissão
quanta desconsideração
Muita guerra
pouca paz
tanta tortura
tanta fúria
muita raiva
menos ternura
Muitos mundos
tantos moribundos
pouco fecundos
Tanto mal
quanto caos...
Descomunal

Com a lembrança dos momentos
felizes, desejamos força aos
familiares de Geraldo Cezario de
Lázaro, servidor público da
Funasa, médico, com mais de 30
anos de atuação em Limoeiro do
Norte.
+18/09/1950
- 10/12/2017
Lázaro, Presente!
Toda solidariedade aos amigos
e familiares de Francisco Arruda
Ponte, servidor aposentado do
DNOCS, morador de Sobral.
+ 10/06/1943
- 03/12/2017
Arruda Ponte, Presente!

Lamentamos o falecimento
do querido camarada Manoel
Gesualdo de Araújo, médico
aposentado da Funasa, um dos
primeiros filiados do SINTSEF/CE.
+ 22/04/1958
- 08/01/2018
Gesualdo, Presente!

Leia mais em www.sintsefceara.org.br - Curta no facebook/sintsefce

