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Trabalhadoras e Trabalhadores 
contra o golpe e unidos pelo Brasil
Vinte (20) mil pessoas foram as ruas em Fortaleza, no último 10 de novembro, lutar pelas riquezas 
do país, pela valorização do serviço público e pedir a anulação da reforma trabalhista
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O mês de novembro 
começou como todos os 
meses desde o golpe do 
impeachment em abril de 
2016: com luta diante dos 
retrocessos econômicos 
e a retirada de direitos. 
Pela valorização dos ser-
viços públicos e contra a 
reforma trabalhista, que 
começou a vigorar no úl-
timo 11 de novembro, o 
povo foi às ruas, nas capi-
tais brasileiras e em cida-
des do interior, dizer que 
segue combativo e não 
vai aceitar as imposições 
do presidente ilegítimo 
de Michel Temer (PMDB).

Desde o golpe, sob 
o mando do neolibera-
lismo, temos assistido o 
fortalecimento de uma 
grande aliança entre 
bancos, multinacionais, 
agronegócio, empresas 
de comunicação, judiciá-
rio e Congresso Nacional, 
capitaneados por Temer, 
para acabar com o serviço 
público, legitimar priva-
tizações e dilapidar todo 
o patrimônio nacional. 
Tudo para impedir o de-
senvolvimento do país, 
aprofundando as desi-
gualdades entre uma mi-
noria rica e a maioria da 
população cada vez mais 
empobrecida.

A aprovação da ter-
ceirização das atividades-
-fim, a Emenda Consti-
tucional 95/16 (imposta 
por Temer para congelar 
os gastos com serviços 
públicos nos próximos 
20 anos), a reforma tra-
balhista,  o anuncio da re-
dução do salário mínimo 
de R$ 970,00 para R$ 
965,00, a suspensão dos 
reajustes para trabalha-
dores do serviço público 
previstos para janeiro de 
2018 com aumento da 
acontribuição previdenci-
ária de 11% para 14%, e o 

PLS 116/17 que quer aca-
bar com a estabilidade no 
serviço público, são algu-
mas das estratégias que 
materializam o desejo de 
subjugar as trabalhadoras 
e os trabalhadores à clas-
se dominante no Brasil.

Diante desses ata-
ques, movimentos sociais 
(o SINTSEF/CE faz parte 
desse esforço), seguem 
se organizando e ganhan-
do força nas ruas. Mesmo 
que ainda esteja longe do 
que precisamos, a pres-
são tem funcionado, dia 
a dia vemos partidos e 

parlamentares desem-
barcando do governo de 
Temer, com medo dos 
escândalos de corrupção 
e da resposta das urnas 
nas próximas eleições de 
2019. Prova disso é a di-
ficuldade do Congresso 
Nacional em aprovar a 
nefasta reforma da Pre-
vidência (PEC 287/16) e a 
derrota ao tentar mudar a 
legislação que reconhece 
e pune o trabalho escravo 
no Brasil.

 Para seguir na defesa 
dos nossos direitos é pre-
ciso uma grande aliança 
entre o povo brasileiro. Os 
servidores públicos têm 
papel protagonista nesse 
processo.  O momento é 
ser semente de resistên-
cia, regada de informação 
e força, todos os dias até 
germinar. Devemos ali-
mentar o sentimento de 
unidade. Resistir ao golpe 
deve ser a ordem geral. 
Fazemos isso quando não 
votando em candidatos 
que sustentam as medi-
das de Temer, debatendo 
com a famila, amigos e 
vizinhos, e principalmen-
te indo às nas ruas com 
os movimentos sindical e 
popular. Vem lutar com a 
gente!

A Direção Colegiada

Opinião
Vem com a gente: pela valorização do serviço público e 
garantia dos nossos direitos
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Base
Nos meses de outubro e novembro, a direção colegiada do SINTSEF/CE visitou as regiões do VALE DO JA-

GUARIBE (Limoeiro do Norte), CENTRO SUL (Iguatu), CARIRI (Crato), SERTÃO CENTRAL ( Quixadá), INHAMUNS 
(Tauá), METROPOLITANA (Fortaleza) e a região NORTE (Santa Quitéria, Sobral, Tianguá e Camocim) para realizar

Reuniões descentralizadas intensificam estratégias de 
resistência ao golpe

Itapipoca

Iguatu

Baturité

Crato

Quixadá

Limoeiro do Norte

Tauá

Ipú

Sobral

reuniões descentralizadas com filiados de todo o Ceará. 
Nessas reuniões são discutidas demandas específicas 
das delegacias regionais. Um importante espaço de 
formação e debate sobre a resistência aos golpes pro-
feridos pelo presidente ilegítimo Michel Temer (PMDB) 
contra os trabalhadores do serviço público federal. 
Fique atento às atividades realizadas pelo sindicato e 
some na luta pela qualidade do serviço público e pelo 
direito dos servidores. Participe! Confira algumas ima-
gens desses momentos.
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A incorporação das 
gratificações de desem-
penho e da GACEN, que 
vem sendo paga desde 
setembro, beneficia mi-
lhares de aposentados 
e pensionistas. Esta foi 
uma grande conquista 
da greve dos servidores 
federais de 2015.

Antes, ao se apo-
sentar a grande maioria 
dos servidores federais 
só levava o valor cor-
respondente a metade 
da gratificação de de-
sempenho. Com a nova 
regra, o servidor levará 
para a aposentadoria a 
média dos pontos rece-
bida por ele nos últimos 
cinco anos em que es-
teve na ativa. Essa nova 
regra tem sido implanta-
da em três etapas, entre 
2017 e 2019, da seguinte 
forma: 67% a partir de 1º 

de janeiro de 2017; 84% 
a partir de 1º de janeiro 
de 2018 e 100% partir 
de 1º de janeiro de 2019. 
A incorporação retroa-
ge para beneficiar quem 
se aposentou ou recebe 
pensão desde 2004.

As cinco leis que re-
ajustam salários de ser-
vidores públicos fede-
rais foram publicadas no 

Diário Oficial da União 
em 29 de julho de 2016. 
O reajuste foi fruto de 
manifestações e greves 
impulsionadas pelas en-
tidades sindicais, como a 
CUT, a Condsef e os sin-
dicatos. Após difícil ne-
gociação, que durou sete 
meses, foram consolida-
dos na forma de acordos 
negociados e assinados 

pela CUT e CONDSEF e 
assegurados na Lei Orça-
mentária de 2016. Essas 
leis abrangem as tabelas 
da grande maioria dos 
servidores federais, es-
tabelecendo reajuste de 
10,8% dividido em dois 
anos (5,5% em agosto de 
2016 e 5% em janeiro de 
2017).

na luta
Conquista - incorporação das gratificações foi 
paga nos proventos de setembro

na luta
Campanha Salarial 2017

Em reunião reali-
zada no dia 19 de outu-
bro, com a direção da 
Condsef, representantes 
do Ministério da Saúde 
garantiram que a partir 
de 15 de novembro, às 
sedes nos estados es-
tarão preparadas para 
receber as solicitações 
de conversão de tempo 
comum em especial, de 
acordo com Memorando 
nº 34. 

Essa conversão se 
refere ao tempo em que 
a categoria estava regida 
pela Convenção das Leis 
do Trabalho (CLT). Para 
converter o tempo co-
mum em especial a par-
tir de 1990 (após o Regi-
me Jurídico Único - RJU), 
é necessário que todos 
os cargos apresentem 
os laudos de insalubrida-
de. Segundo o diretor da 
Condsef, Gilberto Jorge, 
a entidade já conseguiu 
o laudo coletivo em Bra-
sília. 

Por muito tempo os 
servidores do Ministério 
da Saúde que trabalham 
em situação insalubre 

não puderam requerer 
a aposentadoria espe-
cial. Só em 2009, o Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) editou o Mandado 
de Injunção 880 garan-
tindo esse direito, mas 
em 2014, a Súmula Vin-
culante 33 o revogou.

Caso não queira 
se aposentar, o servi-
dor pode garantir com 
o tempo especial a con-
cessão do abono de per-
manência, que é uma 
espécie de restituição do 
valor da Previdência da-
queles que já completa-
ram o tempo de serviço.

Fique atento
Caso converta o 

tempo comum em es-
pecial, após 1990, a 
aposentadoria especial 
será para o regime geral 
da Previdência, o INSS. 
Nesse caso, o servidor 
perde o vínculo com o 
serviço público e pos-
síveis melhoras na sua 
carreira de origem.

Com informações do site da 
Condsef.

Servidores do Ministério da Saúde 
conquistam conversão de tempo 
comum para tempo especial

PL sobre a negociação coletiva dos 
trabalhadores no setor público vai 
à sanção presidencial

A Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados 
deferiu, no último 6 de 
novembro, o requeri-
mento do deputado Al-
berto Fraga (DEM-DF), 
que pedia a retirada do 
recurso contrário ao cará-
ter terminativo e a apre-
ciação da matéria pelo 
plenário, do Projeto de 
Lei (PL) 3831/15 sobre o 
direito à negociação co-
letiva de servidores pú-
blicos de todas as esfe-
ras. Desse modo, tendo 
sido retiradas as assina-
turas do recurso, a ma-
téria mantém seu caráter 
conclusivo e, assim, vai à 
sanção presidencial.

A negociação coleti-
va é uma pauta histórica 
dos servidores públicos. 
É assegurada na Conven-
ção 151 da Organização 
Internacional do Traba-
lho (OIT), Mas somente 
em 2010, após 32 anos, 
a Convenção foi aprova-
da no Congresso Nacio-
nal. Mesmo assim não foi 
regulamentada.

O projeto
O PL 3.831/15 de-

termina que a União, os 
estados e municípios 
estarão obrigados a pro-
ver todos os meios ne-
cessários para a plena 
efetivação do processo 
de negociação coletiva, 
tornando-a um meca-
nismo permanente de 
prevenção e solução de 

conflitos. As  negocia-
ções poderão ser feitas 
por meio de mesas, con-
selhos, comissão ou gru-
po de trabalho, em que 
representantes sindicais 
dos servidores e do ente 
estatal terão participação 
paritária. 

Também estabelece 
que os servidores e em-
pregados públicos pode-
rão, por meio da nego-
ciação coletiva mediada 
por sindicatos, tratar com 
representantes do Es-
tado questões relativas 
a planos de carreira, pa-
drões remuneratórios, 
condições de trabalho, 
aposentadoria, planos de 
saúde e política de recur-
sos humanos, entre ou-
tras.

Em notícia veiculada 
no site da Condsef Sérgio 
Ronaldo da Silva, secre-
tário-geral da Confede-
ração falou sobre a im-
portância da negociação 
coletiva. “Para os servi-
dores que não possuem 
esse direito de negociar 
reconhecido, a greve é 
muitas vezes o único ca-
minho para preservar di-
reitos ou garantir avanços 
em suas reivindicações 
legítimas. Para assegurar 
uma correlação de forças 
justa entre servidores e 
governo, não podemos e 
não vamos abrir mão do 
nosso direito à negocia-
ção”. 

ACT EBSERH: esgotam possibilidades e greve é ultima alternativa

Foto: LU
CIAN

A BARRO
SO

 PARA  SIN
TSEF/CE

Após dois dias de 
reuniões intensas no Tri-
bunal Superior do Traba-
lho (TST), os emprega-
dos da EBSERH saíram 
com uma proposta que 
deve ser analisada em 
assembleias nos estados 
pela categoria.  Na pro-
posta, as cláusulas so-
ciais são contempladas, 
com exceção de abono 
de dois dias por ano. Já 
o índice de reajuste deve 
ir a dissídio e ser julgado 
até março de 2018.

Ainda pela propos-
ta, os dias de greve que 
foram descontados pela 
Ebserh devem ser re-
postos a partir da com-

pensação das horas pa-
ralisadas. 

A Condsef/Fena-
dsef vai aguardar o re-
sultado das assembleias 
que devem ser realiza-
das até o dia 24/11. Ao 
final, a entidade vai en-
caminhar ao TST a res-
posta formal da catego-
ria se haverá aceitação 
ou rejeição do acordo de 
mediação. 

No Ceará, persis-
te o descontentamento 
com a direção da em-
presa. É publico que não 
há interesse em investir 
na saúde, nem em me-
lhorias nas condições 
de trabalho na EBSERH.  

Em, assembleia bastan-
te participativa, realizada 
no ultimo 20/11, na EB-
SERH, os empregados 
públicos mantiveram o 
compromisso com a re-
alização da greve após 
24/11/17. Apenas devem 
esperar o posiciona-
mento da categoria nos 
outros estados. 

ACT CONAB
Acompanhada de 

sua assessoria jurídica, 
a Fenadsef participou 
de reunião no dia 06/11 
com o secretário-exe-
cutivo do Ministério da 
Agricultura, Edimar Ro-
berto, e o presidente da 

Conab, Francisco Marce-
lo Rodrigues. A Fisenge 
também participou do 
encontro onde foi co-
brada a abertura ime-
diata do processo de ne-
gociações envolvendo 
o ACT dos empregados 
da Conab. As entidades 
voltaram a solicitar a ins-
talação imediata das ne-
gociações já que a data 
base da categoria é 1º 
de setembro e a pauta 
formal dos empregados 
está protocolada há cer-
ca de seis meses.

Com informações do site da 
CONDSEF
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Jurídico

Opinião - SintSEF 

Breves

RPVs e precatórios pagam mais de 
um milhão em três meses

Um novo Programa 
de Desligamento Volun-
tário (PDV) foi anunciado 
julho, pelo golpista Michel 
Temer (PMDB) com prazo 
de adesão até 31 de de-
zembro. Segundo a pro-
posta, o servidor que tiver 
o pedido de PDV aprova-
do receberá indenização 
correspondente ao valor 
de 1,25 salário por ano de 
efetivo exercício. 

Em matéria veicula-
da pelo portal de notícias 
“Metrópoles”, do Distri-
to Federal, Eliane Maria, 
servidora do Serviço Fe-
deral de Processamento 
de Dados (Serpro) por 27 
anos, disse que aderiu ao 
programa em 1999 e so-
fre as consequências até 
hoje. “Saí do serviço pú-
blico acreditando no pro-
grama, pois queria cuidar 
da minha filha. Mas acabei 
ficando desempregada, 

com o meu salário 70% 
menor e sem conseguir 
outro emprego”. Eliane re-
cebia R$ 14 mil de salário 
no Serpro, conseguiu se 
aposentar e hoje recebe 
pouco mais de R$ 3 mil 
mensais.

O SINTSEF/Ce está 
entre os sindicatos que 
tentam apoiar o retorno 
de pedevistas ao serviço 
público. Mas, essa medi-
da depende de votação 
no Congresso Nacional e 
sanção do presidente, o 
que na atual conjuntura 
parece cada vez mais dis-
tante.

O PDV é mais uma 
medida que Temer aplica 
para enfraquecer órgãos 
públicos, justificar tercei-
rização de trabalhadores e 
privatização de estatais. O 
SINTSEF é contra o PDV 
e não orienta a adesão ao 
programa.

PDV - é preciso aprender com quem aderiu no passado
Quase duas décadas depois do PDV de FHC quer impor novo programa a servidores

na luta

despedida
É com tristeza que nos 
despedimos da filiada 
Teresa Maria Alves Colares, 
servidora do Ministério da 
Fazenda. Umas das pioneiras 
entre as lutadoras e 
lutadores do SINTSEF/CE. 
Teresa, presente!                                                                                        
*14/10/1938  +13/07/17

Lamentamos o falecimento 
da filiada Leonília Fontenele 
Rocha, servidora do Ministério 
da Fazenda. Sua alegria 
ficará marcada em nossa 
memória. Leonília, presente!                                                                             
*25/04/1949  +20/07/2017

Nos despedimos com pesar 
do filiado Luís Clóvis de 
Oliveira Neto, servidor do 
Ministério do Trabalho. Luís 
Clóvis, presente! 
*11.05.1955  +17.10.2017

Toda solidariedade aos fa-
miliares e amigos do querido 
Ipojucã Cesár Pereira Maciel, 
nosso filiado do DNOCS. 
Ipojucã, presente!                                                                                        
*19/03/1956  +04/11/2017

Sentiremos muita falta do 
companheiro Eugênio de Sena 
Colares, servidor do Ministério 
da Fazenda, um de nossos 
mais antigos filiados, 
Eugênio presente!                                                                                        
*10/07/1949  +07/11/2017

Conheça alguns números resultantes da perseverança 
dos trabalhadores do serviço público e do trabalho dos 
assessores jurídicos do SINTSEF-CE.

Outubro rosa e 
coletivo de mulheres

Fomação política

Em outubro, o Coletivo de Mulheres do SINTSEF/
CE aderiu a campanha internacional de prevenção 
ao Câncer de Mama, produziu material educativo  e 
realizou diversas atividades, em Fortaleza e no Cariri. 
O encerramento da campanha aconteceu com 
grande caminhada na Beira-Mar, realizada no dia 
22/11/17, reunindo sindicatos, movimentos sociais e 
a população de Fortaleza.

Toda a identidade visual do SINTSEF vestiu-
se de rosa nas redes sociais e no tradicional Voz do 
SINTSEF em solidariedade com as mulheres que 
lutam por políticas públicas de acesso à saúde.

Novembro azul

Para compreender os interesses imperialistas 
do golpe na democracia brasileira, e pensar como 
resistir a retirada de direitos vivida pelos servidores 
públicos, a direção colegiada do SINTSEF realizou 
com o professor da UERJ, Helder Molina, entre os 
dias 26 e 28 de outubro, uma rodada de formação 
política na sede no sindicato com servidores das 
regionais II e IV, no DNOCS e na DESNORT em 
Sobral.

A saúde dos homens também é pauta no 
SINTSEF/CE. Em novembro, a direção colegiada e 
o Coletivo de Mulheres estão realizando diversas 
atividades educativas, aderindo a campanha 
Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. 
Na foto, palestra realizada no DNOCS com o Médico 
da FUNASA, Newton Bastos Rêgo.

O Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 116/17, 
aprovado em outubro na 
Comissão de Constitui-
ção, Cidadania e Justiça 
(CCCJ) quer acabar com 
a estabilidade e demitir 
servidores a partir de cri-
térios subjetivos. 

É importante lem-
brar que estabilidade do 
servidor público foi insti-
tuída para garantir a con-
tinuidade de um serviço 
público democrático e 
de qualidade, sem inter-
ferência do governante 
de plantão. Não se tra-
ta de privilégio, mas de 
evitar que prefeitos, go-
vernadores e presidente 
possam demitir servido-
res por perseguição po-
lítica.

Sempre existiram 
tentativas de crimina-
lizar os servidores pela 
ineficiência do Estado. 
Entretanto, é preciso en-
tender quais os interes-
ses por trás de mais essa 
investida do presidente 
golpista Michel Temer 
(PMDB) contra o povo 

brasileiro. Ao fragilizar 
o serviço público, abre 
as portas para a terceiri-
zação e privatização de 
riquezas nacionais e das 
responsabilidades que 
são deveres do Estado, 
como saúde e educação.

 É claro que inte-
ressa à iniciativa privada 
tomar para si os serviços 
públicos. Qual empresá-
rio não gostaria de gerir 
o sistema de educação, 
saúde ou energia elétri-
ca? Por isso, criminalizam 
os servidores públicos, 
insistindo que não gosta-
mos de trabalhar. Mas, se 
viver sobre a ameaça de 
demissão fosse certeza 
de eficiência, um dos se-
tores onde os empregos 
são mais rotativos, o de 
serviços de telemarke-
ting, não seria recordista 
de reclamações junto às 
entidades de defesa do 
consumidor.

O SINTSEF/CE se-
gue em luta junto com 
a Condsef/Fenadsef e a 
CUT na batalha para bar-
rar mais esse retrocesso.

PLS 116/17 

Foto: CAM
ILA G

ARCIA
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No último dia 20/11, 
a coordenação colegiada 
do SINTSEF/CE, partici-
pou de plenária nacional 
dos servidores públicos, 
realizada pela CUT em 
São Paulo - SP, que reu-
niu sindicalistas de todo 
o país. Foram dois dias de 
intensos debates sobre o 
desmonte do Estado e a 
organização do funciona-
lismo federal, estadual e 
municipal. 

Desde que assumiu o 
poder, em maio do ano 
passado, o governo ile-
gítimo de Michel Temer 

(PMDB) vem implantando 
uma agenda neoliberal de 
enxugamento da máqui-
na pública, comprome-
tendo o serviço público 
prestado à população e 
prejudicando o conjunto 
dos servidores públicos. 
Foi consenso entre os 
presentes que reduzir o 
tamanho do Estado sig-
nifica privar a população, 
sobretudo a mais carente, 
de um serviço público gra-
tuito e de qualidade. Uma 
das medidas de maior 
impacto tomada pelo go-
verno Temer foi a Emenda 

Constitucional (EC) 95/16 
-, que limita investimen-
tos no setor público para 
os próximos 20 anos. A 
Emenda atinge em cheio 
as áreas de saúde e edu-
cação. 

A Plenária da CUT 
aprovou como encami-
nhamento a criação de 
duas campanhas em de-
fesa do serviço público 
e contra o desmonte do 
Estado. Uma explicando 
à população o papel do 
serviço público, com a re-
alização de mobilizações 
envolvendo os servido-

res públicos. E outra para 
anular a EC 95/16, como 
está sendo feito para der-
rubar a reforma trabalhis-
ta. A ideia é recolher mi-
lhares de assinaturas, em 
um grande abaixo-assi-
nado para ser protocolado 
no Congresso Nacional. 
O objetivo é que o docu-
mento se transforme em 
uma Lei de Iniciativa Po-
pular para anular a Emen-
da que limita os gastos 
públicos.
Com informações do site da 
Condsef.

Sindical
Sindicalistas aprovam campanha em defesa do 
serviço público em plenária cutista
O esforço deve ser para fortalecer o serviço público e anular a Emenda Constitucional 95

20 mil pessoas foram às ruas de Fortaleza contra a 
Reforma Trabalhista e a perda de direitos

A CUT-CE e as Fren-
tes Brasil Popular e Povo 
Sem Medo reuniram cer-
ca de 20 mil pessoas de 
160 municípios cearen-
ses no Centro de Forta-
leza durante toda a ma-
nhã da sexta-feira do dia 
10/11. Os manifestantes 
protestaram contra a Re-
forma Trabalhista, que 
entrou em vigor no últi-
mo dia 11/11, e alertaram 
que o Brasil irá parar se a 
reforma da Previdência 
for encaminhada para 
votação na Câmara dos 
Deputados. 

A manifestação per-
correu as ruas do centro 
da capital, com paradas 

para intervenções em 
defesa do patrimônio e 
serviços públicos, como 
a ocorrida na Praça do 
ferreira em frente à Cai-
xa Econômica.  O encer-
ramento ocorreu sim-
bolicamente no Fórum 
Autran Nunes, sede da 
Justiça do Trabalho em 
Fortaleza.

No Brasil, o dia na-
cional de luta e paralisa-
ções ocorreu em 24 ca-
pitais e diversas cidades 
pelo interior. Para Graça 
Costa, uma das dirigen-
tes nacionais da CUT, o 
debate é de resistência 
em todo o país: “Esta-
mos organizando, de 

forma unificada, um en-
frentamento que temos 
de fazer para o próximo 
período. O golpe está 
em curso. Os ataques 
ocorrem nos setores pú-
blico e privado e atingem 
toda a população. O Bra-

sil está sendo vendido a 
preço de banana. E é ne-
cessário mais formação 
para a resistência na luta 
de classes. Vamos conti-
nuar firmes”.
Com informações do site da 
CUT Ceará

PARA SEGUIRMOS FORTES NA LUTA CONTRA O GOLPE CONTAMOS COM A SUA PARTICIPAÇÃO. 
A HORA É DE AGREGAR FORÇAS. JUNTE-SE A NÓS! FILIE-SE AO SINTSEF/CE!
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