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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
Foto: CAMILA GARCIA
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Opinião

Editorial

Vem com a gente: pela valorização do serviço público e
garantia dos nossos direitos

Expediente

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 serviços públicos e contra a
reforma trabalhista, que
começou a vigorar no último 11 de novembro, o
povo foi às ruas, nas capitais brasileiras e em cidades 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 neoliberalismo, temos assistido o
fortalecimento de uma
grande aliança entre
bancos, multinacionais,
agronegócio, empresas
de comunicação, judiciário e Congresso Nacional,
capitaneados por Temer,
para acabar com o serviço
público, legitimar privatizações e dilapidar todo
o patrimônio nacional.
Tudo para impedir o desenvolvimento do país,
aprofundando as desigualdades entre uma minoria rica e a maioria da
população cada vez mais
empobrecida.

A aprovação da terceirização das atividades-fim, a Emenda Constitucional 95/16 (imposta
por Temer para congelar
os gastos com serviços
públicos nos próximos
20 anos), a reforma trabalhista, o anuncio da redução do salário mínimo
de R$ 970,00 para R$
965,00, a suspensão dos
reajustes para trabalhadores do serviço público
previstos para janeiro de
2018 com aumento da
acontribuição previdenciária de 11% para 14%, e o

PLS 116/17 que quer acabar com a estabilidade no
serviço público, são algumas das estratégias que
materializam o desejo de
subjugar as trabalhadoras
e os trabalhadores à classe dominante no Brasil.
Diante desses ataques, movimentos sociais
(o SINTSEF/CE faz parte
desse esforço), seguem
se organizando e ganhando força nas ruas. Mesmo
que ainda esteja longe do
que precisamos, a pressão tem funcionado, dia
a dia vemos partidos e

parlamentares desembarcando do governo de
Temer, com medo dos
escândalos de corrupção
e da resposta das urnas
nas próximas eleições de
2019. Prova disso é a dificuldade do Congresso
Nacional em aprovar a
nefasta reforma da Previdência (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 preciso uma grande aliança
entre o povo brasileiro. Os
servidores públicos têm
papel protagonista nesse
processo. O momento é
ser semente de resistência, regada de informação
e força, todos os dias até
germinar. Devemos alimentar o sentimento de
unidade. Resistir ao golpe
deve ser a ordem geral.
Fazemos isso quando não
votando em candidatos
que sustentam as medidas de Temer, debatendo
com a famila, amigos e
vizinhos, e principalmente indo às nas ruas com
os movimentos sindical e
popular. Vem lutar com a
gente!
A Direção Colegiada
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Reuniões descentralizadas intensificam estratégias de
resistência ao golpe
Nos meses de outubro e novembro, a direção colegiada do SINTSEF/CE visitou as regiões do VALE DO JAGUARIBE (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 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 proferidos 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 imagens desses momentos.
Itapipoca

Iguatu

Quixadá

Baturité

Tauá

Crato

Ipú

Limoeiro do Norte

Sobral

Receba o boletim diário “A Voz do SINTSEF” por email. Solicite o seu em: imprensasintsef@gmail.com
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Na luta
PL sobre a negociação coletiva dos
trabalhadores no setor público vai
à sanção presidencial

O projeto

O PL 3.831/15 determina que a União, os
estados e municípios
estarão obrigados a prover todos os meios necessários para a plena
efetivação do processo
de negociação coletiva,
tornando-a um mecanismo permanente de
prevenção e solução de

conflitos. As negociações poderão ser feitas
por meio de mesas, conselhos, comissão ou grupo de trabalho, em que
representantes sindicais
dos servidores e do ente
estatal terão participação
paritária.
Também estabelece
que os servidores e empregados públicos poderão, por meio da negociação coletiva mediada
por sindicatos, tratar com
representantes do Estado questões relativas
a planos de carreira, padrões
remuneratórios,
condições de trabalho,
aposentadoria, planos de
saúde e política de recursos humanos, entre outras.
Em notícia veiculada
no site da Condsef Sérgio
Ronaldo da Silva, secretário-geral da Confederação falou sobre a importância da negociação
coletiva. “Para os servidores que não possuem
esse direito de negociar
reconhecido, a greve é
muitas vezes o único caminho para preservar direitos 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 negociação”.
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Em reunião realizada no dia 19 de outubro, com a direção da
Condsef, representantes
do Ministério da Saúde
garantiram que a partir
de 15 de novembro, às
sedes nos estados estarão 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 comum em especial a partir de 1990 (após o Regime Jurídico Único - RJU),
é necessário que todos
os cargos apresentem
os laudos de insalubridade. Segundo o diretor da
Condsef, Gilberto Jorge,
a entidade já conseguiu
o laudo coletivo em Brasília.
Por muito tempo os
servidores do Ministério
da Saúde que trabalham
em situação insalubre

não puderam requerer
a aposentadoria especial. Só em 2009, o Supremo Tribunal Federal
(STF) editou o Mandado
de Injunção 880 garantindo esse direito, mas
em 2014, a Súmula Vinculante 33 o revogou.
Caso não queira
se aposentar, o servidor pode garantir com
o tempo especial a concessão do abono de permanência, que é uma
espécie de restituição do
valor da Previdência daqueles que já completaram o tempo de serviço.

Fique atento

Caso converta o
tempo comum em especial, 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 possíveis melhoras na sua
carreira de origem.
Com informações do site da
Condsef.

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

Campanha Salarial 2017

Conquista - incorporação das gratificações foi
paga nos proventos de setembro
A incorporação das
gratificações de desempenho e da GACEN, que
vem sendo paga desde
setembro, beneficia milhares de aposentados
e pensionistas. Esta foi
uma grande conquista
da greve dos servidores
federais de 2015.
Antes, ao se aposentar a grande maioria
dos servidores federais
só levava o valor correspondente a metade
da gratificação de desempenho. Com a nova
regra, o servidor levará
para a aposentadoria a
média dos pontos recebida por ele nos últimos
cinco anos em que esteve na ativa. Essa nova
regra tem sido implantada em três etapas, entre
2017 e 2019, da seguinte
forma: 67% a partir de 1º

Foto: LUCIANA BARROSO PARA SINTSEF/CE

A Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados
deferiu, no último 6 de
novembro, o requerimento do deputado Alberto Fraga (DEM-DF),
que pedia a retirada do
recurso contrário ao caráter terminativo e a apreciação da matéria pelo
plenário, do Projeto de
Lei (PL) 3831/15 sobre o
direito à negociação coletiva de servidores públicos de todas as esferas. Desse modo, tendo
sido retiradas as assinaturas do recurso, a matéria mantém seu caráter
conclusivo e, assim, vai à
sanção presidencial.
A negociação coletiva é uma pauta histórica
dos servidores públicos.
É assegurada na Convenção 151 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), Mas somente
em 2010, após 32 anos,
a Convenção foi aprovada no Congresso Nacional. Mesmo assim não foi
regulamentada.

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

Na luta

de janeiro de 2017; 84%
a partir de 1º de janeiro
de 2018 e 100% partir
de 1º de janeiro de 2019.
A incorporação retroage para beneficiar quem
se aposentou ou recebe
pensão desde 2004.
As cinco leis que reajustam salários de servidores públicos federais foram publicadas no

Diário Oficial da União
em 29 de julho de 2016.
O reajuste foi fruto de
manifestações e greves
impulsionadas pelas entidades sindicais, como a
CUT, a Condsef e os sindicatos. Após difícil negociação, que durou sete
meses, foram consolidados na forma de acordos
negociados e assinados

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

ACT EBSERH: esgotam possibilidades e greve é ultima alternativa
Após dois dias de
reuniões intensas no Tribunal Superior do Trabalho (TST), os empregados da EBSERH saíram
com uma proposta que
deve ser analisada em
assembleias nos estados
pela categoria. Na proposta, as cláusulas sociais 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 proposta, os dias de greve que
foram descontados pela
Ebserh devem ser repostos a partir da com-

pensação das horas paralisadas.
A Condsef/Fenadsef vai aguardar o resultado das assembleias
que devem ser realizadas até o dia 24/11. Ao
final, a entidade vai encaminhar ao TST a resposta formal da categoria se haverá aceitação
ou rejeição do acordo de
mediação.
No Ceará, persiste o descontentamento
com a direção da empresa. É publico que não
há interesse em investir
na saúde, nem em melhorias nas condições
de trabalho na EBSERH.

Em, assembleia bastante participativa, realizada
no ultimo 20/11, na EBSERH, os empregados
públicos mantiveram o
compromisso com a realização da greve após
24/11/17. Apenas devem
esperar o posicionamento da categoria nos
outros estados.

Conab, Francisco Marcelo Rodrigues. A Fisenge
também participou do
encontro onde foi cobrada a abertura imediata do processo de negociações envolvendo
o ACT dos empregados
da Conab. As entidades
voltaram a solicitar a instalação imediata das negociações já que a data
ACT CONAB
base da categoria é 1º
Acompanhada de de setembro e a pauta
sua assessoria jurídica, formal dos empregados
a Fenadsef participou está protocolada há cerde reunião no dia 06/11 ca de seis meses.
com o secretário-executivo do Ministério da Com informações do site da
Agricultura, Edimar Ro- CONDSEF
berto, e o presidente da

Receba o boletim diário “A Voz do SINTSEF” por email. Solicite o seu em: imprensasintsef@gmail.com
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Na luta
Foto: CAMILA GARCIA
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Breves

Outubro rosa e
coletivo de mulheres

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.
Foto:FLÁVIA SABÓIA

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 vestiuse 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.

Fomação política

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

Novembro azul
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.

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

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

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

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
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Jurídico
PDV - é preciso aprender com quem aderiu no passado
Quase duas décadas depois do PDV de FHC quer impor novo programa a servidores
Um novo Programa
de Desligamento Voluntário (PDV) foi anunciado
julho, pelo golpista Michel
Temer (PMDB) com prazo
de adesão até 31 de dezembro. Segundo a proposta, o servidor que tiver
o pedido de PDV aprovado receberá indenização
correspondente ao valor
de 1,25 salário por ano de
efetivo exercício.
Em matéria veiculada pelo portal de notícias
“Metrópoles”, do Distrito Federal, Eliane Maria,
servidora do Serviço Federal de Processamento
de Dados (Serpro) por 27
anos, disse que aderiu ao
programa em 1999 e sofre as consequências até
hoje. “Saí do serviço público acreditando no programa, pois queria cuidar
da minha filha. Mas acabei
ficando desempregada,

com o meu salário 70%
menor e sem conseguir
outro emprego”. Eliane recebia 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 medida depende de votação
no Congresso Nacional e
sanção do presidente, o
que na atual conjuntura
parece cada vez mais distante.
O PDV é mais uma
medida que Temer aplica
para enfraquecer órgãos
públicos, justificar terceirização de trabalhadores e
privatização de estatais. O
SINTSEF é contra o PDV
e não orienta a adesão ao
programa.

RPVs e precatórios pagam mais de
um milhão em três meses
Conheça alguns números resultantes da perseverança
dos trabalhadores do serviço público e do trabalho dos
assessores jurídicos do SINTSEF-CE.

Opinião - SINTSEF

PLS 116/17
O Projeto de Lei do
Senado (PLS) 116/17,
aprovado em outubro na
Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça
(CCCJ) quer acabar com
a estabilidade e demitir
servidores a partir de critérios subjetivos.
É importante lembrar que estabilidade do
servidor público foi instituída para garantir a continuidade de um serviço
público democrático e
de qualidade, sem interferência do governante
de plantão. Não se trata de privilégio, mas de
evitar que prefeitos, governadores e presidente
possam demitir servidores por perseguição política.
Sempre existiram
tentativas de criminalizar os servidores pela
ineficiência do Estado.
Entretanto, é preciso entender quais os interesses por trás de mais essa
investida do presidente
golpista Michel Temer
(PMDB) contra o povo

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

brasileiro. Ao fragilizar
o serviço público, abre
as portas para a terceirização e privatização de
riquezas nacionais e das
responsabilidades que
são deveres do Estado,
como saúde e educação.
É claro que interessa à iniciativa privada
tomar para si os serviços
públicos. Qual empresário não gostaria de gerir
o sistema de educação,
saúde ou energia elétrica? Por isso, criminalizam
os servidores públicos,
insistindo que não gostamos de trabalhar. Mas, se
viver sobre a ameaça de
demissão fosse certeza
de eficiência, um dos setores onde os empregos
são mais rotativos, o de
serviços de telemarketing, não seria recordista
de reclamações junto às
entidades de defesa do
consumidor.
O SINTSEF/CE segue em luta junto com
a Condsef/Fenadsef e a
CUT na batalha para barrar mais esse retrocesso.
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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
No último dia 20/11,
a coordenação colegiada
do SINTSEF/CE, participou de plenária nacional
dos servidores públicos,
realizada pela CUT em
São Paulo - SP, que reuniu sindicalistas de todo
o país. Foram dois dias de
intensos debates sobre o
desmonte do Estado e a
organização do funcionalismo federal, estadual e
municipal.
Desde que assumiu o
poder, em maio do ano
passado, o governo ilegítimo de Michel Temer

(PMDB) vem implantando
uma agenda neoliberal de
enxugamento da máquina pública, comprometendo o serviço público
prestado à população e
prejudicando o conjunto
dos servidores públicos.
Foi consenso entre os
presentes que reduzir o
tamanho do Estado significa privar a população,
sobretudo a mais carente,
de um serviço público gratuito e de qualidade. Uma
das medidas de maior
impacto tomada pelo governo Temer foi a Emenda

Constitucional (EC) 95/16
-, que limita investimentos no setor público para
os próximos 20 anos. A
Emenda atinge em cheio
as áreas de saúde e educação.
A Plenária da CUT
aprovou como encaminhamento a criação de
duas campanhas em defesa do serviço público
e contra o desmonte do
Estado. Uma explicando
à população o papel do
serviço público, com a realização de mobilizações
envolvendo os servido-

res públicos. E outra para
anular a EC 95/16, como
está sendo feito para derrubar a reforma trabalhista. A ideia é recolher milhares de assinaturas, em
um grande abaixo-assinado para ser protocolado
no Congresso Nacional.
O objetivo é que o documento se transforme em
uma Lei de Iniciativa Popular para anular a Emenda que limita os gastos
públicos.
Com informações do site da
Condsef.

20 mil pessoas foram às ruas de Fortaleza contra a
Reforma Trabalhista e a perda de direitos
A CUT-CE e as Frentes Brasil Popular e Povo
Sem Medo reuniram cerca de 20 mil pessoas de
160 municípios cearenses no Centro de Fortaleza durante toda a manhã da sexta-feira do dia
10/11. Os manifestantes
protestaram contra a Reforma Trabalhista, que
entrou em vigor no último 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 percorreu 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 Caixa Econômica. O encerramento ocorreu simbolicamente no Fórum
Autran Nunes, sede da
Justiça do Trabalho em
Fortaleza.
No Brasil, o dia nacional de luta e paralisações ocorreu em 24 capitais e diversas cidades
pelo interior. Para Graça
Costa, uma das dirigentes nacionais da CUT, o
debate é de resistência
em todo o país: “Estamos organizando, de

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

sil está sendo vendido a
preço de banana. E é necessário mais formação
para a resistência na luta
de classes. Vamos continuar 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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Leia mais em www.sintsefceara.org.br - Curta no facebook/sintsefce

