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Jurídico do Sintsef conquista a reintegração
de mais um empregado da Conab.
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170 ASSEMBLEIAS ELEGEM 500 DELEGADOS E
DELEGADAS PARA PARTICIPAR DO
12º CONGRESSO DO SINTSEF

Vem aí o 12º Congresso do Sintsef, saiba como está a preparação, os principais assuntos que serão abordados e muito mais. Na
foto, a assembleia dos aposentados e pensionistas da região metropolitana realizada no dia 27 de julho. Com a participação
de 160 filiados foram eleitos 32 delegados. Págs 4 e 5
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“Vambora que a hora é essa, não vamos deixar
ninguém dispersar”
Como temos declarado
nas edições anteriores, a conjuntura de golpe à democracia,
fim de direitos e desmonte do
serviço público e das empresas públicas seguem impondo enormes desafios à luta
sindical e popular. Entretanto,
nossa força se renova quando
estamos juntos e construímos
as estratégias de resistência.
Nesse sentido, entre os dias
18 e 21 de outubro o Sintsef/
CE realizará seu 12º Congresso
com o tema “Unidade contra
o golpe! Em defesa da Democracia! Nenhum Direito a menos!”.
Como já dizia Gonzaguinha, “Da unidade vai nascer
a nova idade, da unidade vai
nascer a novidade”. Por isso,
independente das escolhas
eleitorais, o momento requer
que sigamos juntos, analisando a correlação de forças e
qual a tática que nos permitirá
frear as derrotas e a crise econômica, para poder recuperar
os avanços e seguir pressionando por mudanças. Por isso,
defendemos o direito de Lula
ser candidato a presidente.
Não há provas de que ele tenha cometido crime e o povo
brasileiro o quer comandando
a volta do desenvolvimento
para o Brasil.
Defesa da democracia por
entendermos que só com ela
se conquista soberania. Ela só

poderá voltar a reinar no país,
quando derrotarmos a Emenda Constitucional 95/16 imposta pelo presidente golpista
e ilegítimo Michel Temer. Pois,
é ela quem impede reajuste
salariais dos servidores e o investimento em políticas que
promovam o bem estar social.

“Da unidade vai
nascer a nova
idade, da unidade
vai nascer a
novidade”
- Gonzaguinha
Ela congela os gastos públicos em 20 anos, tempo em
que segundo dados do Dieese, a população vai crescer
10% (20 milhões de pessoas a
mais), enquanto o orçamento
da saúde não vai crescer nada
em termos reais. Isso sem falar
na falta de investimentos em
educação, segurança e moradia. Um conjunto de perdas
que trarão a volta de doenças
erradicadas, mortalidade infantil e retorno a condição de
miséria a grande parte da população.
É por nenhum direito a
menos que seguimos firmes
contra os retrocessos da reforma trabalhista e da terceiri-

zação, indo às ruas e as urnas
dizer basta de desemprego e
trabalho intermitente. Mostrando a nossa fortaleza em
vitórias como nas mobilizações contra a reforma da Previdência, a despeito do dia 28
de abril de 2017 quando paramos o Brasil. Denunciando
as privatizações da Petrobras,
Eletrobras, Embraer e Correios. Denunciando que Temer
golpista está acabando com a
indústria naval e com a engenharia nacional, entregando
o Brasil a uma dependência
imoral ao capital estrangeiro.
O 12º Congresso do
Sintsef/CE acontecerá nesse
contexto, ainda na culminância
do período eleitoral. Uma
excelente oportunidade para
mostrarmos que nenhum
golpista terá nosso voto. Que
juntos, para além das questões
corporativas, estaremos nos
dispondo a reflexão e ação
em defesa do Brasil e dos
brasileiros. Sabemos que a luta
social tem altos e baixos, mas
nós servidores públicos somos
que nem semente no sertão,
basta as primeiras chuvas
começarem para verdear e
florescer todo o terreiro.
Para dizer que estamos
despertos e organizados, “traga o seu coração, sua presença
de irmão, nós precisamos, de
você nesse cordão”. Vem lutar
com a gente!
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No início de agosto (03) a Comissão Organizadora do 12º Congresso do Sintsef/CE esteve reunida na sede
do Sindicato para discutir a programação, estrutura, transporte dos delegados e demais detalhes para
realização do mais importante evento da categoria no Ceará.
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Pagamento da VPNI e revitalização do órgão são as
principais pautas dos servidores

Em abril deste ano alguns
servidores do DNOCS receberam notificações a respeito de
uma correção na VPNI instituída
pelo art. 14 da Lei nº 12.716/12
(inserida em seus contracheques sob a denominação “DECISÃO JUDICIAL N TRAN JUG
AP”, conhecida como “bolsa”).
Acontece que em 2012, a
Lei nº 12.712/12 criou a possibilidade do DNOCS subtrair do
valor da VPNI quaisquer reajustes e vantagens concedidos aos
servidores. Atento a essa situação, o SINTSEF/CE impetrou
um Mandado de Segurança,
que já obteve ganho de causa e
todos os recursos apresentados
pelo DNOCS foram negados.
O Mandado requer o restabelecimento do pagamento da
VPNI nos valores pagos até de-

zembro/2013 e também que o
DNOCS fosse impedido de descontar da VPNI qualquer valor
percebido a título das variações
de pontuação das gratificações
de desempenho (GDPGPE e/ou
GDACE).
O jurídico do sindicato está
aguardando o trânsito em julgado da decisão, quando o Dnocs
não poderá mais recorrer. Enquanto se espera, em conjunto
com a Assecas, o Sintsef/Ce
têm participado de articulações
no Congresso Nacional que resultaram na apresentação do
projeto PL 10.334/18, tramita
na Câmara Federal e trata de
novas proposições para a VPNI.
Permanece também a luta
pela reestruturação do Dnocs
com a realização de concursos
públicos. Todos os 120 servidores já estão aptos a se aposentar
e há um medo sobre o futuro
da política de enfrentamento
à seca. O desmonte do órgão
e as novas atribuições à Codevasf aumentam a especulação
de unificação dos órgãos ou de
extinção do DNOCS.

na base

Há uma grave distorção salarial entre servidores
de de nível superior e nível intermediário
A preservação do meio
ambiente sempre foi falsamente utilizada como argumento para entrave ao desenvolvimento do Brasil. Tal
mentira, fortalecida por empresários e multinacionais, tem
pressionado o desmonte dos
órgãos que atuam na educação, de preservação e fiscalização do meio ambiente no país.
No Ibama, luta pela revisão do plano de cargos do
órgão é um exemplo de batalhas internas dos servidores.
Segundo a Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos
Federais, a remuneração dos
servidores que ocupam os cargos de técnicos ambientais e
técnicos administrativos (nível
intermediário) é 40 % inferior
aos cargos de analista ambiental e analista administrativo
(nível superior).
A correção dessa diferença faz parte do plano de
lutas do último Encontro Nacional do Departamento do
Meio Ambiente, realizado
pela Condsef em maio deste

Terceirizações e falta de concursos públicos
prejudicam servidores

A crescente terceirização
no Ministério da Saúde (MS)
segue na pauta do Sintsef/CE.
Com a grande quantidade de
servidores se aposentando, a
contratação de funcionários
terceirizados aumentou significativamente. Em matéria
publicada na edição de 12 de
julho de 2018, do Diário do
Nordeste, Adriano Duarte da
Coordenação Geral do Sintsef/
CE, falou sobre os impactos da
falta de concursos públicos nos
órgãos federais do Ceará. “O
prejuízo vem sendo amargado,
por cerca de 16 mil servidores,
dos quais metade está na ativa e o restante corresponde a
aposentado e pensionista.”
No Ceará, os processos

para aposentadoria dos servidores do MS estão atrasados.
Há apenas duas pessoas trabalhando na análise e emissão de
documentos de licenças-prêmio, férias e outros. O Sintsef/
CE tem realizado reuniões para
pressionar a Superintendência
Estadual para que esta e outras
situações sejam resolvidas, mas
a falta de experiência do gestor
indicado pelo golpista Michel
Temer preocupa os servidores.
Durante o Encontro Nacional do Departamento de Saúde, realizado pela Condsef/Fenadsef, em maio deste ano, foi
encaminhado que os sindicatos
façam um levantamento do
RH da área administrativa do
Ministério da Saúde/Funasa/
Sesai, a fim de conhecer o quadro atual, para pensar qual deve
ser o ideal. Em seguida, a ideia
é pressionar o governo pela
recomposição do órgão, com
esforços para reformulação de
políticas e concursos públicos.

ano. A reivindicação inclusive
já foi protocolada no Ministério
do Planejamento Desenvolvimento e Gestão (MPOG) e
aguarda despacho. A proposta
é que técnicos recebam 70%
do salário dos analistas.
Outro tema inquietante
é a alta dos preços da GEAP.
Muitos os servidores de nível médio saíram do plano de
autogestão por não conseguir
pagar e migraram para planos privados, como é o caso
de Antônia Lúcia Gomes dos
Santos, Delegada de Base do
SINTSEF-CE e técnica administrativa do IBAMA, que pagava R$ 3.000 pelo plano da
GEAP, e hoje, num plano de
saúde privado, passou a pagar
R$ 1.500.

Ministério do Trabalho e Emprego segue
na luta por suas reivindicações
Os servidores e as servidoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) seguem
na batalha contra a precarização de suas atividades, lutando por reivindicações históricas. Desde a última grande
greve ainda no primeiro governo da presidente Dilma
Rousseff, permanece como
pauta principal a criação de
um Plano de Cargos e Carreiras específico da categoria. A
proposta tem o objetivo de
equiparação salarial com os
servidores do INSS e MPU.
O Sintsef/CE vem discutindo as demandas junto
à Condsef. Durante o Seminário Nacional dos Serviços
Administrativos do MTE, que
aconteceu no mês de maio
deste ano, em Brasília, foi
proposto a elaboração de um
recurso extraordinário, e\ou
reclamação perante o Superior Tribunal Federal referente
a PET 7920/2010, que trata
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do Plano de Carreira Específico dos servidores do MTE.
Isso porque na greve de 2010,
o Superior Tribunal de Justiça
definiu que somente o STF
teria competência para julgar
a criação de um Plano de Carreira Específico para órgão.
No Ceará, a Direção Colegiada realizou em julho uma
assembleia com as servidoras
e os servidores do órgão. Na
ocasião foram escolhidos os
delegados que irão representar a categoria no 12º Congresso. A expectativa é que as
demandas possam ser aprofundadas e trabalhadas em
conjunto com os demais servidores públicos.
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12º Congresso do Sintsef/C

Duas teses foram entregues e 500 delegados foram ele

Fortaleza - Colégio Militar

Vale do Jaguaribe

Identidade visual do 12º já está circulando desde o mês de abril

Memória

Funpresp

Congresso a congresso:
unidade e compromisso
Em uma trajetória de 29 anos na defesa da classe trabalhadora, o Sintsef/CE
sempre primou por aglutinar forças pela
garantia de direitos dos trabalhadores e
servidores públicos. Desde 1991, de forma
democrática, realiza de três em três anos
seu Congresso, um espaço para a defesa de
teses, deliberações coletivas e escolha dos
próximos assos da luta.
Para lembrar alguns desses importantes momentos, eis três cartazes que
expressam um pouco da identidade sindical do Sintsef/CE e filiados(as). Sempre na
defesa da soberania nacional e no combate às ofensivas neoliberais. Vivemos o
Fora Collor, Fora FHC e FMI, Conquistamos
o nosso Regime Jurídico Único (RJU), batalhas contra reformas e privatizações. As
conquistas nos trouxeram melhorias salariais, nas carreiras e nos serviços públicos.
Infelizmente, elas seguem ameaçadas na
conjuntura atual. Por isso, o 12º Congresso
evoca a unidade como importante ferramenta de luta contra o golpe jurídico-midiático-parlamentar que vivemos.
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Juazeiro do Norte

No último dia 31 de julho
encerrou o prazo de 60 dias
para a realização das assembleias que escolheram os delegados e as delegadas que
participarão da 12 edição do
Congresso do Sintsef, entre
os dias 18 e 21 de outubro, no
Hotel Parque das Fontes, em
Beberibe. A Direção Colegiada avaliou que o processo foi
bastante participativo, foram
172 assembleias e mais de 20
órgãos estão representados,
locais de trabalho na capital
e no interior. Agora as forças
seguem concentradas na produção dos materiais e fechamento da programação. Tudo
feito com cuidado para proporcionar aos filiados e filiadas
um espaço de debates plural e
participativo.
O 12º Congresso pretende construir um plano de lutas
coletivo para o próximo período de três anos. Nele a formação política estará presente

Adesão à previdência complementar
naufraga sem apoio de servidor
1991

1999

2012

No dia 29 de julho encerrou o prazo para que servidores
públicos migrassem do regime
próprio para o regime complementar com adesão a Fundação
de Previdência Complementar
do Servidor Público Federal do
Poder Executivo (Funpresp-Exe).
Segundo dados do Ministério
do Planejamento, até o dia 20
menos de 5.000 servidores do
Executivo optaram pela mudança - cerca de 2%. do efetivo total
projetado.
A migração para previdência complementar era uma
escolha individual para os trabalhadores que ingressaram no
serviço público antes de 2013.
Os trabalhadores que ingressaram no serviço público após o
dia 4 de fevereiro de 2013 foram
automaticamente migrados do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o Regime

de Previdência Complementar
(RPC).
O Sintsef/CE e a Condsef
sempre manifestaram um posicionamento contrário a adesão,
pois, entre outras questões:
- O servidor abre mão do direito à aposentadoria integral para
uma média que traz uma redução nos seus proventos. Pelo
Funpresp o servidor se aposenta
até o teto do INSS que hoje é de
R$ 5.645,80 e não com o somatório da última remuneração
como acontece hoje pelo Regime Próprio;
- Há muita instabilidade nos
fundos de pensão, que podem
vir a falência e deixar seus contribuintes na mão na hora que
mais precisarem;
- Abre espaço para privatização
da Previdência, um direito dos
trabalhadores e dever do Estado
garantido pela Constituição .

Leia mais em www.sintsefceara.org.br - Curta no facebook/SINTSEFCE
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E mobiliza 3.000 filiados na luta contra o golpe

eitos para representar os servidores públicos federais em sua instância máxima de decisões
nas falas de nomes nacionais
como Sérgio Ronaldo e Edson
Cardoni da Direção Nacional
da Condsef, entre outros convidados como palestrantes.
Análise da conjuntura nacional e internacional; o balanço
da organização dos trabalhadores; as estratégias políticas Fortaleza - Funasa/ Suest
do Sintsef/CE junto ao movimento sindical, popular e
estudantil serão alguns dos
temas abordados nos quatro
dias do evento.
Aproximadamente 3.000
filiados e filiadas participaram
das assembleias que elegeram
delegados eleitos e suplentes. Ibiapina
A expectativa é de que
hajam bons (re)encontros e
o fortalecimento da unidade
em defesa do serviço público.
Sentimentos já expressados
nas duas teses entregues para
fomentar as reflexões políticas
até o Congresso. Em breve
as divulgaremos no site do
Sintsef/CE.
Crateús

Mobilização garante reajuste de
servidores na peça orçamentária
de 2019
Servidores públicos conquistaram uma importante
vitória, mas o impacto da EC 95/16 na LDO aprovada
ainda traz graves prejuízos aos serviços públicos
As primeiras semanas de
julho foram de muita pressão
no Congresso Nacional, vigília
nos órgãos e manifestações de
funcionários públicos por todo
o país. Em resposta à mobilização, no dia 11 de julho, os parlamentares retiraram do texto
do projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de 2019
o artigo que proibia reajuste
salarial, contratação de novos
servidores e reestruturação de
toda e qualquer carreira. Um
destaque apresentado pela
bancada do PT durante a votação da matéria no plenário do
Congresso Nacional possibilitou a conquista.
O Sintsef/CE e a Condsef
avaliam que diante dos

Especial!
Portaria 193 de realocação
obrigatória para servidores faz
parte de golpe ao serviço público
Congresso do Sintsef/CE deve debater como resistir
a mais essa investida contra o servidor e deliberar
sobre a questão em seu plano de lutas
O governo golpista de Michel Temer (MDB) editou em
04 de julho mais uma medida contra o servidor e o serviço
público. Por meio do Ministério do Planejamento publicou, no
Diário Oficial da União, a Portaria 193 que visa flexibilizar o
remanejamento de servidores públicos. Com ela, mais de 1,18
milhões trabalhadores poderão ser transferidos de seus locais
de trabalho. Desses, mais de 700 mil de maneira compulsória, ou seja, a partir de determinação direta do governo.
O SINTSEF/CE se posiciona contrário a tal arbitrariedade, principalmente no atual contexto de congelamento dos
gastos públicos com a Emenda Constitucional 95/16, que
está consolidando o fim de concursos para o serviço público.
Isso porque realocar servidores sem realizar concursos, será
um grave ataque ao povo brasileiro, que perderá a execução
de políticas e serviços públicos. Sem falar na violência com os
servidores que possuem compromisso e capacidade técnica
para desempenhar suas funções e poderão ser redistribuídos,
inclusive com mudanças de cidades e estados, a partir de critérios subjetivos.
A Condsef/Fenadsef, entidade que representa mais de
80% dos servidores já se pronunciou. Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral, disse que a entidade defende a flexibilidade para transferências a partir de demandas dos servidores, mas não aceita a forma impositiva adotada pela portaria e
que sua assessoria jurídica já investiga a situação. “O Ministro
diz que a portaria se aplica a situações onde há excedente
de servidores, mas nós o desafiamos a mostrar esse levantamento. Pois, sabemos que temos é falta de servidores. Nos
órgãos é comum que um faça trabalho de três. Orientamos
que caso recebam alguma orientação sobre realocação, os filiados devem procurar os sindicatos, pois a legislação eleitoral
diz que é vedada a transferência de servidores 90 dias antes e
90 dias depois do período das eleições”, afirmou Sérgio.
A Direção Colegiada do SINTSEF/CE entende que além
de possíveis recursos jurídicos faz-se necessário também a
mobilização da categoria contra essa e todas as outras medidas de ataques aos direitos dos trabalhadores. O 12º Congresso pretende construir estratégias coletivas para seguir no
combate ao processo de entrega do patrimônio brasileiro,
desencadeada desde a instalação do golpe institucional em
abril de 2016.

inúmeros golpes contra os
direitos da classe trabalhadora,
essa grande vitória comprova a
importância do engajamento
na luta contra o governo
golpista de Michel Temer
(MDB).
Isso
porque
o
próximo período deve ser de
acirramento das lutas, uma
vez que os demais pontos da
LDO trazem retrocessos nos
investimentos no Sistema
Único de Saúde (SUS), nas
escolas
e
universidades
públicas, em moradia e até belece a meta fiscal, define as
infraestrutura, entre outros ações prioritárias do governo
e fixa parâmetros para as desabsurdos.
pesas dos Poderes. O projeto
Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovado este ano no CongresÉ uma lei que orienta a so Nacional seguiu o que está
execução do Orçamento, esta- previsto na desastrosa Emenda
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Constitucional 95, que impede
a União de garantir investimentos em áreas prioritárias, como
saúde, educação e segurança
pelos próximos 20 anos.

AGOSTO 2018 | EDIÇÃO 291

|5

sindical
Foto: CAMILA GARCIA

Sintsef/CE acompanha reforma na
base da UBV-Eusébio

Trabalhadores da UBV e representantes do Sintsef/CE no dia da visita às obras.

No final do mês de maio
foram iniciadas as reformas na
Base Central de Ultra Baixo Volume (UBV) do Eusébio da Secretaria da Saúde Estado do Ceará. Os alojamentos, banheiros,
refeitório, lavanderia e área de
lazer para trabalhadores fazem
parte das obras que estão sendo
realizadas no local. A Coordenação e o Coletivo de Saúde do
Trabalhador estiveram no local
para acompanhar a evolução
das obras.
A reforma foi aprovada em
outubro de 2017 e teve início
em maio de 2018, a previsão é
que termine até outubro deste
ano. O objetivo é tornar tudo seguro para o armazenamento de
inseticidas e a permanência dos
trabalhadores, cuja maioria vêm
de regiões do interior do Ceará e
passa muito tempo na Base.
Segundo
Francisco
Barbosa,
servidor
público

federal e coordenador da UBVEusébio, entre outras questões,
a conquista da reforma também
é resultado do trabalho de
pesquisa do Sintsef/CE, em
identificar
os
problemas
enfrentados pelos servidores
federais da saúde no Ceará. De
acordo com a pesquisa, os casos
mais graves de adoecimentos
estavam
localizados
nas
unidades de combate às
endemias, como a UBV. Pressão
alta, problemas respiratórios e
gastrite estão entre os males
mais recorrentes identificados.
O Sintsef/CE segue monitorando os locais visitados pela
pesquisa, orientando trabalhadores que se sentem prejudicados e cobrando das autoridades
competentes a realização de
exames periódicos, ações educativas e adequação dos locais
segundo as normas de saúde e
segurança do trabalho.

Trabalhadores da Ebserh já
começam a receber o retroativo
após ACT 2017/ 2018/2019
Após muita luta, paralisações e forte mobilização
para greve, os(as) trabalhadores(as) da EBSERH conquistaram a assinatura do ACT
da categoria em 8 de junho,
em Brasília. A proposta que
a maioria dos empregados
aceitou assegura um percentual de 6,84%. O índice inclui
o período do ACT 2017/2018
que ainda estava pendente.
Desses valores, 4,76%
serão aplicados sobre tabela
vigente em 28 de fevereiro
de 2017 e 1,99% na tabela
vigente em 28 de fevereiro
de 2018. Para retroativos do
período compreendido entre
1º de março de 2017 a 28 de
fevereiro de 2018 será pago
70% do total (sob salário e
benefícios). O pagamento
acontece em duas parcelas,
sendo 50% na de julho (já
pago em agosto) e o restante
na folha de dezembro (a ser
paga em janeiro). O retroativo
do ACT deste ano tem 100%
do valor garantido pela empresa, também sob salário e
benefícios, do período que
vai de 1º de março a 31 de julho de 2018.
Mobilizados, os traba-

lhadores chegaram a decretar
greve, porém o TST ameaçou
não julgar o dissídio coletivo
de 2017/2018 e ainda multar
os sindicatos e a Confederação caso a greve se nacionalizasse. Diante da tensão, a
empresa fez nova proposta
e após um longo e maduro
debate, os trabalhadores deliberaram por aceitá-la.
A Condsef avaliou que a
negociação foi vitoriosa, pois
diante do cenário nacional
cortes de gastos do governo
golpista Temer, na Ebserh o
reajuste foi baseado no IPCA,
quando para a maioria das
empresas públicas (Embrapa,
Codevasf, DataPrev/ Serpro,
CBTU, Eletrobrás e etc) foi no
INPC (que possui valor inferior).
Outra importante conquista foi o direito ao retroativo, inclusive dos benefícios.
Após o desgaste de uma negociação que se arrasta há
três anos, agora a luta deve
seguir pautando a melhoria
da infra-estrutura dos hospitais universitários e das condições de trabalho dos empregados públicos.

Sintsef/CE consegue a reintegração de mais um empregado público da Conab
Das 120 mil pessoas demitidas injustamente no Governo Collor, apenas 10% retornaram ao serviço público
A vida de João da Silva Gomes deu
uma guinada de 180° no dia 2 de julho de
2018, seu primeiro dia de trabalho após
sua reintegração à CONAB, onde atua
como Conferente de Mercadorias. João
foi um dos 120 mil trabalhadores públicos
demitidos e exonerados injustamente no
início da década de 1990, pelo então presidente Fernando Collor, que perseguiu
servidores com o pretexto de enxugar a
máquina pública e caçar os marajás do
Brasil.
João da Silva conta que sempre teve
fé e nunca desistiu de voltar à Conab. “Eu
gostava muito daqui, pra mim foi difícil,
quando eu saí tinha 9 anos de empresa,
era meu primeiro emprego. A ingratidão
foi grande, mas eu tenho muita fé em
Deus. Sabia que ia voltar.”
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No mesmo ano de sua demissão,
João entrou com o pedido de reintegração
por aviso direto com o apoio da assessoria
jurídica do Sintsef/CE, conseguiu a reintegração em 1992, mas perdeu o processo
e voltou a ser afastado em
1993. Tentou o processo de
anistia judicial, também arquivado. Por último, entrou
com um processo de anistia administrativa em 1994,
que foi deferido em 2018.
Depois de 24 anos tramitando, João da Silva é o primeiro servidor da Conab a
ser reintegrado no governo
golpista de Michel Temer
(MDB).
Segundo João, seu retor-

no foi resultado do trabalho do Sintsef/CE.
Agora pretende continuar buscando seus direitos em relação ao tempo que ficou afastado. O Sindicato acompanha atualmente 36
Foto: CAMILA GARCIA
processos semelhantes.

João da Silva em seu primeiro dia de trabalho na
Conab como reintegrado.

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

Jurídico

Fala jurista!

Palavra de filiada

A cada nova edição do jornal, nossa assessoria
jurídica comenta ações importantes para a garantia
Fátima Borges conta como foi
dos direitos das filiadas e filiados.

o processo que lhe concedeu o

Sintsef/CE ajuíza processos para
reajuste que esperava há 24
extensão da GACEN para aposentados anos.
e pensionistas e servidores do
Fátima Borges é servidora da FunasaSUEST e filiada ao Sintsef/CE desde
Ministério da Saúde/Funasa
Extensão da gacen para aposentados e pensionistas
será do mesmo valor recebido pelos servidores
ativos do Ministério da Saúde/Funasa
O Sintsef/CE comunica aos seus filiados aposentados
e/ou pensionistas do MINISTÉRIO DA SAÚDE OU
FUNASA que está ajuizando processos judiciais para
a extensão da Gratificação de Combate e Controle de
Endemias – GACEN, hoje paga no percentual de 50%
(cinquenta por cento), para que os mesmos possam vir a
receber o valor integral desta Gratificação, bem como as
diferenças salariais dos últimos 05 (cinco) anos.

Conversão de tempo especial insalubre em tempo
comum (período celetista anterior a 1990)
O Sintsef/CE comunica, ainda, que também está
ajuizando ações judiciais para os seus servidores em atividade que trabalharam no período anterior a 1990 em
condições insalubres, recebendo, portanto Adicional de
Insalubridade, e que desejam averbar este tempo em suas
fichas funcionais. Para cada ano trabalhado no período
anterior a 1990 e com recebimento de Insalubridade será
acrescido 40% (quarenta por cento) de tempo de serviço,
o qual poderá ser utilizado para concessão de Abono de
Permanência ou Aposentadoria.

RPVs e precatórios pagarão mais de
cinco milhões até agosto de 2018

que entrou para o serviço público
em 1994. Em julho de 2018, recebeu
valores sobre uma ação que se refere ao reajuste de 28,86%
concedido de forma diferenciada aos militares no governo
do então presidente Itamar Franco. Além dessa ação, a filiada
possui outros processos acompanhados pelo Sindicato e afirma
que é sempre muito bem tratada pelos advogados do Sintsef/CE
quando precisa de esclarecimentos jurídicos.
Assessoria de Comunicação(AC): Recentemente você recebeu
valores de uma ação que tramitou por 24 anos. Em algum
momento achou que não ia receber?
Não. Foi somente agora que a gente recebeu, no dia 9 de julho.
Mas teve gente que resolveu fazer o acordo, porque muitos
diziam que ia demorar muito e estavam precisando agora,
daí preferiram receber parcelado. A minha parcela era muito
pequena na época, era 60 reais pra receber em 7 anos, um valor
de RS 2.000,00. E eu disse, não. Disse que ia esperar e sabia
que ia conseguir.
AC: Como você utiliza o serviço de assessoria jurídica do
Sintsef/CE?
Sempre sou uma pessoa de pegar no pé, eu acompanho e
aquilo que eu não entendo eu entro em contato e pergunto
pra equipe jurídica. Mas de todos eu não tenho nada do que
reclamar. Sou muito grata ao pessoal do sindicato, sempre que
eu tenho duvida com relação a qualquer ação eu to sempre
entrando em contato. Ás vezes se eu não posso por telefone, aí
eu vou pessoalmente no sindicato, sempre me informando. E
atenta a tudo, quando o sindicato leva a assessoria jurídica lá na
Funasa, no auditório, eu também participo. Inclusive agora por
último foi o advogado Marcelo Guerra, esteve lá e deu algumas
explicações importantíssimas.

O saldo do esforço do jurídico foi
transformado em valores. De janeiro
à agosto de 2018, a Justiça pagou aos
filiados do SINTSEF/CE o montante
de R$ 5.506,41, beneficiando
460 filiados de diversos órgãos
conforme tabela ao lado. Os objetos
dos processos pagos foram 3,17%,
resíduos do FGTS, anuênio sob a
dupla jornada dos médicos, isenção
de PSS GACEN, 28,86%, revisão
de pensão, 26,05%, gratificações e
indenização de campo. Tudo isso foi
resultado do trabalho e dedicação de
todos que compõem o setor jurídico.
Receba o boletim diário “A Voz do SINTSEF” por email. Solicite o seu em: imprensasintsef@gmail.com
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Os engenheiros e a engenharia nacional em tempos de golpe

Foto: CAMILA GARCIA

Petronio Ferreira Soares, Delegado Sindical de Base do SINTSEF-CE e engenheiro civil, comenta em artigo de opinião
sobre a inércia do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia diante da atual situação de golpe do país.

O Sistema CONFEA/
CREA com suas inúmeras
modalidades
profissionais
(aproximadamente 700) e as
demais entidades que atuam
no setor da engenharia nacional precisam se pronunciar em defesa da restituição
das políticas públicas que
promoviam avanço social no
país. Tais políticas ocorreram
no período de 2003 a 2014,
com a participação efetiva
dos profissionais do sistema.
Espero que o Sistema não
se restrinja apenas a questão
educacional relacionada a sua
participação na autorização,

reconhecimento e renovação
de reconhecimento de cursos
superiores.
Pois, afora isso, o sistema CONFEA/CREA continua
inerte, sem emitir nenhuma
nota com relação a famigerada emenda constitucional
95/16, que institui o novo regime fiscal, prejudicando os
investimentos nas áreas da
educação, da saúde, da infraestrutura e da melhoria dos
salários dos trabalhadores,
dentre outros assuntos. Ou
mesmo, sobre os absurdos
da operação Lava Jato, que
proporcionou o desmantelamento da engenharia nacional. Nem tão pouco sobre a
reforma trabalhista que afetou grande parte da classe
dos profissionais que fazem
parte do sistema. Nem uma
opinião sequer sobre a precarização do trabalho com a lei
de terceirizações; a ameaça da
reforma da previdência que

irá afetar também os nossos
profissionais; a aquisição das
nossas empresas de consultorias por consultorias internacionais; a alteração da Lei
de Saneamento por meio da
Medida Provisória (844) com
graves prejuízos para o setor
público, entre outras questões.
Vale lembrar que o setor é responsável por aproximadamente 70% do PIB
brasileiro, portanto, teria condições de se fazer influente
nos caminhos escolhidos para
o país. Falta um posicionamento contundente do Sistema CONFEA/CREA contra
tudo isso que está acontecendo. Caso nada mude, vai se
manter na omissão e na inércia, demonstrando que apoia
todo esse desmonte da a
economia brasileira. Situação
proveniente de um verdadeiro golpe parlamentar, jurídico
e midiático pensado para aca-

Dia do Basta
A Direção Colegiada do
Sintsef e as Coordenações das
delegacias sindicais participaram ativamente das mobilizações do último 10 de agosto.
Em Fortaleza, 5.000
pessoas foram as ruas dizer
Basta de desemprego, alta dos
combustíveis e desmonte do
serviço público, entre outras
reivindicações.

Despedidas
Toda solidariedade aos amigos e familiares dos servidores
filiados ao SINTSEF-CE falecidos durante o primeiro semestre deste ano.

Pedro Paulo Ferreira da Silva,
delegado de base e servidor
do Ministério da Fazenda.
+25/03/1955 * 02/03/2018
Pedro, Presente!

Gesualdo de Araújo, servidor
da FUNASA.
+ 22/04/1958 *08/01/2018
Gesualdo, Presente!

Francisco José Sousa do Carmo, servidor do Ministério da
Saúde, em Iguatu.
+ 23/04/1963 * 07/05/2018
Francisco José, Presente!
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Ernando Braga, servidor da
FUNASA - SUEST.
+ 17/06/1960 * 05/06/2018
Ernando, Presente!
Antônia Meire de Sousa, filiada, pensionista de Banabuiú
+ 01/05/1957 *24/07/2018
Antônia, Presente!

bar com um país que vinha alcançando prestígio no âmbito
internacional e estava resgatando de fato a cidadania dos
brasileiros historicamente excluídos.
O Sistema CONFEA/
CREA não tem acrescentado
nada a sociedade (falo também como ex-presidente do
CREA/RO durante dois mandatos), funciona apenas como
cartório, organismo de reserva de mercado, e arrecadador.
Saiam da inércia e se manifestem publicamente contra o
golpe aplicado para derrubar
um governo legitimamente
eleito e que vem ocasionando
todos esses males ao nosso
país. Vão continuar calados?
Precisamos mudar e pra isso
quero lembrar das sábias palavras do grande Eduardo Galeano: “Somos o que fazemos,
mas somos, principalmente,
o que fazemos para mudar o
que somos.”

Notas Curtas
INCRA
Servidores estão apreensivos com o futuro do órgão.
Seguem reivindicando para
que haja a reestruturação da
carreira e o fortalecimento do
Incra.

CONAB
Servidores continuam em
impasse para o fechamento
do ACT 2018/2019. Pois, a
empresa se nega a manter
cláusulas sociais no acordo.

Coletivo de Mulheres
Desde o dia 3 de julho o Coletivo
de Mulheres do Sintsef/CE está
realizando reuniões mensais,
na última sexta-feira de
cada mês, no mesmo dia da
reunião dos aposentados e
pensionistas.

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

