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Em 2019, as servidoras e os 
servidores públicos, lutaram 
muito e sofreram duros golpes 
como a reestruturação dos Mi-
nistérios que extinguiu órgãos 
e cargos, a reforma da Previ-
dência e o amargar do quarto 
ano sem reajuste. Entretanto, 
o aprendizado conquistado a 
cada batalha, fortalece o nosso 
desejo de seguir na luta sindi-
cal, realizando formações e 
protestos nas ruas. 

Também houve conquis-
tas como a derrubada  da MP 
873/19. Editada por Jair Bolso-
naro para estrangular a susten-
tabilidade dos sindicatos, ca-
ducou no Congresso Nacional. 
Antes disso, o Sintsef foi uma 
das primeiras entidades no 
Brasil a conseguir liminar judi-
cial impedindo a sua aplicação 
junto às livres contribuições 
dos servidores ao Sindicato.

É nesse eterno ganha e per-
de, cai e levanta que temos 
vivido desde o golpe na demo-
cracia brasileira com o impea-
chment da ex-presidenta Dil-
ma Rousseff em 2016. Não que 
os servidores vivessem na tran-
quilidade antes, mas o respeito 
à Constituição e ao direito de 
livre organização nos permitia 
fazer greves e avançar na qua-
lidade do serviço público, seja 
na realização de concursos, ou 
como na conquista da greve de 
2015, com a  incorporação das 
gratificações na aposentadoria.

Após o golpe veio a edi-
ção da Emenda Constitucional 
95/16 de Temer, que conge-
lou os investimentos públicos 
até 2036, daí foi acelerada a 
precarização dos serviços de 
saúde, de educação básica e 
superior, de habitação e muitos 
outros. Com Bolsonaro, a con-
juntura de desigualdades se 
aprofundou e agora o cenário 
de desmonte foi potencializa-
do.  Prova disso foi a ampliação 
do teletrabalho, a perseguição 
da estabilidade dos servidores 
públicos e o anúncio da pri-
vatização de estatais (Serpro, 
Eletrobrás, Correios e outras 
15) que fortalecem a soberania 
nacional e representam impor-
tantes receitas lucrativas para a 
União.

Em dezembro, o reajuste 
do salário mínimo para 2020 
ficou abaixo da inflação oficial 
do país, e pela primeira vez na 
recente história o mínimo per-
deu valor.

No mesmo mês, a vota-
ção do orçamento para 2020,  
anunciou os desafios que estão 
por vir. Paulo Guedes, ministro 
da Economia chegou a pro-
por cortar recursos de 24 das 
31 das áreas de investimento 
existentes na gestão. Por outro 
lado, conseguiu aprovar para 
o Fundo Eleitoral 2 Bilhões de 
reais. Um aumento de 18% em 
relação a 2018. Os parlamen-
tares queriam um valor bem 

maior. A Comissão Mista de 
Orçamento aprovou o repasse 
de R$ 3,8 bilhões para o fundo, 
mas a impopularidade do tema 
fez Bolsonaro recuar. 

Assim, são notórios os inte-
resses do Congresso Nacional 
no apoio às pautas neoliberais 
que aumentam a pobreza no 
país. Pois são empresários e 
latifundiários que estão repre-
sentados no parlamento. Eles 
se utilizam de discursos religio-
sos, do medo e da moral para 
enganar a população e seguem 
legislando em favor próprio.

Mas mesmo que a con-
juntura pareça desafiadora, 
o Sintsef lembra que a cada 
derrota, o povo também pas-
sa a desconfiar. Os índices de 
insatisfação com o governo só 
crescem.  O que nos anima a 
contar com a mobilização das 
servidoras e dos servidores fe-
derais. Por isso, convidamos a 
todos para somar na resistên-
cia pela democracia e garantia 
dos direitos do povo brasileiro. 
De olho na fervura da panela 
de pressão, esperamos que em 
2020 a gente consiga avançar, 
combater preconceitos, todos 
os tipos de violência e barrar o 
desmonte do serviço público. 
Com o apoio da CUT, Cond-
sef/ Fenadsef, demais centrais 
e movimentos, já temos um 
encontro marcado: 18 de mar-
ço Dia Nacional de Paralisação 
e Greve.
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na base

Em agosto de 2019, a Direção Colegiada realizou uma reu-
nião com o Conselho Fiscal e as Coordenações das Delegacias 
para discutir a importância da reestruturação do setor jurídico 
e qual o processo mais democrático para tratar do tema com 
a base. Ficou decidido que seriam realizadas assembleias em 
todas as regionais, para em janeiro realizar uma assembleia 
greal de caráter deliberativo em Fortaleza.

A reestruturação é considerada fundamental para o forta-
lecimento do Sindicato diante das mudanças no Código de 
Processo Civil e das perseguições desferidas pelo governo de 
Jair Bolsonaro. Foi o caso da tentativa de impedir a livre ar-
recadação com desconto em folha com a Medida Provisória 
873/19 que acabou por caducar na Câmara de Deputados 
em fevereiro do ano passado.

Como combinado, a Direção Colegiada em conjunto com 
as Coordenações das delegacias Sindicais realizaram grandes 
reuniões para debater a questão entre os meses de setembro 
e dezembro. Todas as oito regionais foram visitadas, confira 
onde e em que dia: Sertão Central, em Quixadá, 20/09; Vale 
do Jaguaribe, em Russas, 04/10; Região Norte, em Sobral, 
07/10; Inhamuns, em Crateús, 11/10; Fortaleza e Região Me-
tropolitana, no auditório do Sintsef, 19/10; Maciço de Baturi-
té, em Baturité, 21/10; Centro Sul, em Iguatu, 09/11; Cariri, no 
Crato, 11/11; Três Climas, em Itapipoca, 09/12.

Como a reestruturação do setor jurídico, só pode ser fei-
ta com a anuência da categoria em uma Assembleia Geral, a 
Direção Colegiada decidiu esclarecer bem o tema antes de 
convocar os servidores para votar a questão. 

Reestruturação do setor jurídico do Sintsef 
é debatida nas delegacias sindicais e região 
metropolitana

Assembleias descentralizadas

Assembleia Geral

No dia 18 de janeiro, às 
8h30 da manhã, no Sindi-
cato dos Bancários, o Sins-
tef realizará uma Assembleia 
Geral para debater a conjun-
tura e deliberar sobre a rees-
truturação do setor jurídico 
do sindicato. O momento 
acontece depois de rodada 
de reuniões com a base, que 
ocorreram entre os meses 
de setembro a novembro de 
2019. O Edital de Convoca-
ção foi publicado no jornal 
O Estado, dia 06 de janeiro 
de 2020 e no boletim a voz 
do Sintsef, dia 07 de janeiro. 
A Direção Colegiada mos-
trará a filiados e filiadas que 
os custos processuais para 
quem entra com a ação, após 
a vigência do novo Código 
de Processo Civil e da refor-

ma trabalhista, aumentaram 
consideravelmente. “A ação 
para correção dos valores do 
Pasep é uma bom exemplo” 
lembra Joyce Rangel, advo-
gada do Sintsef. “Para dar 
entrada, o Sindicato precisa 
pagar 580 reais. Já entramos 
com 250 ações, que dá 145 
mil reais. E ainda temos mui-
tas para ingressar”, comple-
tou a assessora jurídica.

Durante o ano de 2019, 
o Sindicato conquistou o 
pagamento de mais de 17 
milhões de reais em ações 
aos filiados e filiadas do sin-
dicato. Entretanto, haverá 
muita dificuldade de manter 
e aprimorar a qualidade  do 
atendimento do setor ape-
nas com as consigninações.
Nesse sentido, a proposta do 

Sintsef é que um percentual 
do valor ganho no processo 
judicial, definido juntamen-
te com os filiados e filiadas, 
seja revertido para a manu-
tenção e melhoramento do 
setor jurídico. O filiado não 
desembolsará nenhum valor 
caso não haja êxito das de-
mandas judiciais e as ações 
continuarão sendo movidas 
e financiadas inteiramente 
pelo Sintsef.

A expectativa é de uma 

recepção madura do debate 
junto a categoria. Além da 
reestruturação do setor 
jurídico, a Assembleia do dia 
18 também irá pautar uma 
agenda de mobilizações para 
as servidoras e os servidores 
federais e os desafios para 
a campanha salarial diante 
do congelamento em 
investimentos públicos em 
vigência desde a Emenda 
Constitucional 95/16 do 
governo Temer.

Sintsef realiza primeira Assembleia Geral de 
2020 com servidores federais no Ceará

Assembleia na sede do Sintsef/CE em Fortaleza com a base da Ca-
pital e Região Metropolitana, no dia 19 de outubro de 2019.

Assembleia no dia 4 de outubro de 2019 em Russas com a base da 
Região do Vale do Jaguaribe.

Assembleia em Baturité, com a base da Região do Maciço, no dia 
21 de outubro de 2019.
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em pauta
Após duras batalhas, com aprovação em dois turnos na Câmara de Deputados e no 

Senado ao longo de 2019, no dia 12 de novembro foi promulgada a Emenda Constitucional 
103/19 que muda as regras de aposentadoria no Brasil. Apesar da dura derrota, o processo 
de mobilização contra essa reforma produziu uma importante conquista: a inviabilização da 
proposta do regime de capitalização para a Previdência Social no Brasil.

O Sintsef esteve na linha de frente dessa batalha junto com a CUT, demais centrais e 
movimentos sociais que nacionalmente derrotaram a proposta inicial do Ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes.

Ainda sim, o conjunto de mudanças promovidas pela reforma da Previdência terá um 
forte impacto sobre o aumento da pobreza nos próximos anos. O Sintsef está preparando 
uma cartilha sobre o tema, com esclarecimentos para o regime geral e regime próprio dos 
servidores públicos. Por enquanto, confira as principais mudanças para que servidoras e 
servidores públicos possam acessar a Previdência. Este conteúdo foi elaborado a partir de 
um estudo realizado por Roberto Luque, servidor aposentado do Ministério da Economia e 
integrante da Coordenação Geral do Sintsef.

Reforma da Previdência e os impactos para

Já implantado e mal sucedido no 
Chile, funciona com o trabalhador 
contribuindo contribuir sozinho 
para uma conta individual. Esse 
recurso fica vinculado à fundos de 
investimentos que são aplicados 
no mercado financeiro. Conside-
rando as taxas médias de inflação 
e de rendimentos dos planos de 
previdência privada nas últimas 
três décadas no Brasil, observa-se 
que o rendimento destas contas 
individuais acumulado ao longo 
dos anos – proporcionais às suas 
modestas contribuições – seria 
muito pequeno. Insuficientes para 
que uma aposentadoria chegasse 
a um valor superior a 40% do va-
lor do salário da ativa dos traba-
lhadores. 
Fonte: Mídia Ninja

Você sabe o que é regime 
de capitalização?

NOVA REGRA DE APOSENTADORIA PARA SERVIDORES PÚBLICOS
Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime previdência social 
dos servidores da União, os servidores públicos federais serão aposentados voluntariamen-
te (Art.10 §1º EC 103/19):

SE HOMEM:
- 65 anos de idade;
- 25 anos de contribuição;
- 10 anos de serviço 
público;
- 5 anos no cargo.

SE MULHER:
- 62 anos de idade;
- 25 anos de contribuição;
- 10 anos de serviço 
público;
- 5 anos no cargo.

DIREITO ADQUIRIDO
A concessão de aposentadoria ao servidor federal e de pensão por morte aos respectivos dependentes 
será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção 
desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios 
da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria 
ou da pensão por morte (Art.3ºEC103/19).

REGRAS DE TRANSIÇÃO
PRIMEIRA OPÇÃO
O servidor federal que ingressou no serviço público até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-
-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: (Art. 4º EC103/19)

SE HOMEM:
- 61 anos de idade (62 anos a partir de 
01/01/2022);
- 35 de contribuição;
- 20 anos de efetivo exercício no serviço 
público;
- 5 anos no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria; 
- Soma da idade com o tempo de contribuição, 
igual a 96 pontos (pontuação será acrescida de 
um ponto a cada ano até atingir o limite de 105 
pontos a partir de 01/01/2022).

SE MULHER:
- 56 anos de idade (57 anos a partir de 
01/01/2022);
- 30 anos de contribuição;
- 20 anos de efetivo exercício no serviço 
público;
- 5 anos no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria; 
- Soma da idade com o tempo de contribuição, 
igual a 86 pontos (pontuação será acrescida de 
um ponto a cada ano até atingir o limite de 100 
pontos a partir de 01/01/2022).
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Das muitas lutas e atividades realizadas pelo Sintsef ou 
das quais suas filiadas e filiados participaram em fortaleza, 
no interior do Ceará e no Brasil, destacamos aqui algumas 
imagens. Nela a capacidade de crítica e de mobilização da 
luta sindical se fazem presente para dar esperança nas ações 
de 2020.

RETROSPECTIVA 2019a o Serviço Público
em pauta

Sintsef par  cipa do ato em Fortaleza, no dia 1º de maio de 2019, Dia 
Internacional de Luta das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. 

Em 13 de março, na Posse da nova Direção Colegiada do Sintsef eleita 
para o mandato de 2019/2023
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Tsunami da Educação - Ato em defesa das universidades e contra a refor-
ma da Previdência, no dia 13 de agosto de 2019.

REGRAS DE TRANSIÇÃO
SEGUNDA OPÇÃO

SE HOMEM:
- 60 anos de idade;
- 35 anos de contribuição;
- 20 anos de efetivo exercício no serviço 
público;
- 5 anos no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria; 
- período adicional de contribuição 
correspondente ao tempo que, na data 
de entrada em vigor desta Emenda 
Constitucional, faltaria para atingir o tempo 
mínimo de contribuição.

SE MULHER:
- 57 anos de idade;
- 30 anos de contribuição;
- 20 anos de efetivo exercício no serviço 
público;
- 5 anos no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria; 
- Período adicional de contribuição 
correspondente ao tempo que, na data 
de entrada em vigor desta Emenda 
Constitucional, faltaria para atingir o tempo 
mínimo de contribuição.

O servidor público federal que ingressou no serviço público em cargo 
efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional 
poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulati-
vamente, os seguintes requisitos (Art. 20º EC103/19):  

Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os re-
quisitos de idade e de tempo de contribuição em cinco anos (Art.20 
§1º EC103/19).

NOVAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO QUE 
COMEÇAM A PARTIR DE MARÇO
Até que entre em vigor lei que altere as alíquotas da contribuição 
previdenciária elas serão divididas em oito faixas sobre os valores da 
base de contribuição do servidor ativo. Estas alíquotas entram em 
vigor a partir de março de 2020 (Art.11 §1º EC103/19).

- Até um salário mínimo: 7,5%
- Mais de um salário mínimo até R$ 2 mil: 9%
- De R$ 2.000,01 a R$ 3 mil: 12%
- De R$ 3.000,01 a R$ 5.839,45: 14%
- De R$ 5.839,46 a R$ 10 mil: 14,5%
- De R$ 10.000,01 a R$ 20 mil: 16,5%
- De R$ 20.000.01 a R$ 39 mil: 19%
- Acima de R$ 39.000,01: 22%.
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O 13º Congresso Nacio-
nal da CUT, O Concut elegeu 
Sérgio Nobre, Metalúrgico 
do ABC, para mandato de 4 
anos na presidência da CUT 
Nacional. O evento acon-
teceu entre os dias 6 e 10 
de outubro em Praia Gran-
de, São Paulo, com o mote 
“Sindicatos Fortes = direitos, 
soberania e democracia”. O 
Sintsef marcou presença no 
espaço nacional com 6 de-
legados eleitos previamente. 

A vice-presidência da 
Central ficou com o repre-
sentante do Sindicato dos 
Bancários, Financiários de 
São Paulo, Osasco e Região, 
Vagner Freitas, e a Secreta-

ria Geral com a trabalhadora 
rural Carmen Foro, primeira 
mulher a ocupar o cargo.

No Ceará, entre os dias 
30 de novembro e 1º de de-
zembro, com a participação 
de aproximadamente 300 
delegadas e delegados, Wil 
Pereira foi reeleito para a 
presidência da Executiva Es-
tadual da CUT, durante no 
14º Congresso da CUT Cea-
rá, realizado em Fortaleza. O 
Sintsef também participou 
da atividade com 13 delega-
dos eleitos previeamente e 
segue integrando a Direção 
da Central com dois repre-
sentantes.

O Sintsef esteve 
presente com 23 Delegadas 
e Delegados de Base no 
XIII CONCONDSEF e IV 
CONFENADSEF, que reuniu 
mais de 400 pessoas de 
todo o país, nos dias 13 a 
15 de dezembro de 2019. 
Na ocasião, a Condsef/
Fenadsef construiu uma 
chapa unificada pela 
primeira vez em 29 anos e 
reconduziu o secretário-geral 
da Confederação, Sérgio 
Ronaldo da Silva, à direção 
da entidade pelos próximos 

4 anos.
A Condsef/Fenadsef 

também definiu um calen-
dário de lutas para 2020 e 
reafirmou a realização de 
mobilizações junto ao Con-
gresso Nacional para acom-
panhar a tramitação de di-
versos projetos que afetam 
o setor público. O calendário 
inicial culmina com a partici-
pação dos servidores fede-
rais na greve geral do dia 18 
de março de 2020, convo-
cada pelas centrais sindicais. 

sindical

XIII CONCONDSEF e IV CONFENADSEF 
constrói chapa única e reelege Sérgio 
Ronaldo à direção

13º ConCUT e 14º CeCUT 
Ceará elegem nova direção e 
aprovam planos de lutaReforma administrativa ainda não foi 

enviada ao Congresso, mas já começou

Em novembro do ano passado junto com o Plano 
Mais Brasil, o presidente Jair Bolsonaro e seu Ministro 
da Economia Paulo Guedes anunciaram a realização 
de uma reforma administrativa com fortes impactos 
sobre os servidores públicos. Como não houve tempo 
e nem consenso no Congresso Nacional, a mensagem 
ainda não foi enviada, mas por meio de portarias e Me-
didas Provisórias, a reforma já vem acontecendo e os 
servidores precisam reagir.

Durante o Congresso da Condsef, Antônio Augus-
to de Queiroz (Toninho), do Departamento Intersindi-
cal de Assessoria Parlamentar (Diap), lembrou que as 
PECs 186, 187, 188 já contém uma série de medidas 
que atacam os direitos e salários dos servidores pú-
blicos das três esferas.  “Se aprovadas, elas reduzirão 
salários, impedirão a realização de concursos e redu-
ziram ainda mais o limite de gastos proposto pela EC 
95. Caso essas propostas passem, sobrará pouca coisa 
para a Reforma Administrativa alterar”, refletiu Toni-
nho.

No dia 24 de dezembro, sem debater com as ins-
tituições públicas ou entidades que representam servi-
dores, Bolsonaro editou o Decreto 10.185 que extinguiu 
27.611 cargos efetivos do Executivo. Só no Ministério 
da Saúde foram cortados 22.476 cargos, o que repre-
senta cerca de 81% do total. Apenas para o programa 
Agente de Saúde Pública foram extintos 10.661 cargos.

A reforma Administrativa deve ser encaminhada 
pelo governo ao Congresso Nacional em fevereiro. En-
tre os principais pontos deve abordar:
• A redução em até 80% o número de categorias do 

funcionalismo público federal. Inicialmente, o go-
verno estuda diminuir as atuais 117 para algo entre 
20 e 30;

• Flexibilização das regras para que se possa movi-
mentar servidores sem esbarrar em questiona-
mentos judiciais;

• Os salários iniciais devem ser reduzidos e as tabe-
las remuneratórias, reorganizadas para que fiquem 
mais próximos aos praticados pelo setor privado;

• O governo quer mudar as regras para promoção de 
cargos e função, aumentando em tempo e critérios 
as normas;

• A estabilidade para os futuros servidores também 
está em xeque, pois o governo pretende mudar os 
critérios de avaliação de desempenho anual.

• Redução da jornada com redução dos salários do 
funcionalismo público.
Diante desse cenário, a Direção da Condsef/

Fenadsef está convocando delegados das entidades 
sindicais filiadas para uma Plenária Nacional no dia 13 de 
fevereiro, em Brasília. A ideia é discutir uma estratégia 
de enfrentamento e a construção de uma greve geral 
no serviço público para 18 de março de 2020.

Foto: Acervo Sintsef/C
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Entre decretos, PECs e MPs o governo federal segue 
jogando a conta da crise nas servidoras e nos 
servidores públicos
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jurídico

Fala jurista!
A cada edição, nossa 
assessoria jurídica 
comenta leis e ações 
para a garantia dos 
seus direitos. 
Confira o texto de Joyce 
Rangel, advogada do 
Sintsef.

Mais de 17 milhões em RPVs foram pagos de janeiro a dezembro 
de 2019

De abril a dezembro 
de 2019 a assessoria jurí-
dica do Sintsef conquis-
tou o pagamento de R$ 
17.433.855,13 em RPVs e 
precatórios para servidores 
federais no Ceará. Confira 
na tabela ao lado, a quan-
tidade de pessoas  e os 
valores recebidos por au-
tarquias da administração 
pública.

A assessoria jurídica do 
Sintsef possui uma equipe 
com cinco advogados. Os 
atendimentos são feitos 
na sede em Fortaleza, por 
ordem de chegada, de se-
gunda a sexta, pela manhã, 
de 8h às 12h e pela tarde, 
de 13h às 17h.

O Sintsef iniciou em 
outubro de 2019 o ajuiza-
mento das ações referente 
a correção dos valores do 
PASEP, requerendo que o 
Banco do Brasil seja con-
denado a pagar Danos Ma-
teriais aos servidores pú-
blicos. Por entender que 
houve lesão patrimonial 
em decorrência da má-
-gestão dos valores depo-
sitados em razão da ausên-

cia de proceder às devidas 
correção aos valores de-
positados pela união até 
1988. 

Desde julho já rece-
bemos em média 1250 
documentos dos filiados, 
já ajuizamos ações para 
250 filiados em novem-
bro e dezembro de 2019. 
Importante salientar que 
os processos estão sen-
do ajuizados por ordem 

de entrega de documento 
e para proceder o ajuiza-
mento é necessário que 
sejam elaborados os cálcu-
los previamente. 

O Sintsef/CE está 
empreendendo todos os 
esforços para garantir o 
direito dos filiados ao rece-
bimento dos valores justos 
referente ao PASEP com as 
devidas correções mone-
tárias. Acontece que esse 

tipo de ação ainda não tem 
uma jurisprudência pro-
cedente pacificada, o que 
temos até o momento são 
julgamentos isolados. Por-
tanto estamos dando con-
tinuidade aos ajuizamen-
tos das ações, bem como 
acompanhando no plano 
nacional, qual o caminho 
que o judiciário irá tomar 
quanto ao direito dos ser-
vidores públicos.

Balanço das 
ações do 
PASEP

Órgão Quantidade
participante

Valor 
total

COMANDO DA AERONAUTICA 18 360.099,31 
COMANDO DA MARINHA 7 65.357,96 
COMANDO DO EXERCITO 15 199.644,26 
CONAB 1 44.800,17 
DEPART. MINISTÉRIO  DE POLICIA RODO. FEDERAL 2 36.148,29 
DNIT 2 27.555,12 
DNOCS 59 781.157,08 
EAGF DO CRATO 14 76.122,06 
FAZENDA NACIONAL 4 2.836,28 
FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE 156 3.622.914,62
FUNDAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 1 15.373,39 
IBAMA 9 189.877,83 
IBGE 1 18.320,17
IFCE 36 256.021,88 
INCRA 12 439.256,41 
INSS 6 114.640,30 
IPHAN 2 103.646,03 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 9 158.926,20 
MINISTÉRIO DA CIENCIA.TECNOL.INOVAÇÕES E COMUNICACÕES 6 70.311,49 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 32 516.468,81 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 1 59.880,00 
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 6 79.586,28 
MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 1 18.260,20 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 648 4.719.680,56
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇOES 12 141.147,98 
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA 2 23.570,26 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 5 72.594,47 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 24 68.788,19 
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 363 5.037.210,06 

POLICIA FEDERAL 1 4.037,53 

SECRET. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E AVALIA 1 7.460,79 
SUDENE 1 4.734,46 
UFC 9 40.547,27 

TOTAIS 1.466 17.433.855,13
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Brasil e mundo
A defesa da soberania é urgente, não temos tempo para 
ter medo
Deyvid Bacelar, técnico de Segurança na Refi naria Landulpho Alves, na Bahia e militante do movimento sindical 
petroleiro,  comenta em artigo de opinião sobre a soberania e as ameaças de privatização das estatais no Brasil

No Artigo 1º da Constitui-
ção, a soberania é o primeiro 
dos cinco fundamentos que 
nos definem como Estado 
Democrático. Mas, desde que 
assumiu a Presidência do Bra-
sil, não houve um só dia em 
que Jair Bolsonaro tenha go-
vernado o país com base nes-
se fundamento, cujo princípio 
é a defesa dos interesses na-
cionais.

Sem projetos estruturan-
tes que façam o Brasil voltar a 
crescer, o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, empurra 
o país para o abismo. Trouxe 

de volta o velho e ultrapas-
sado liberalismo dos anos 
1980, que privatizou nações 
inteiras e cujos resultados es-
tamos vendo hoje no Chile, 
com o povo nas ruas, lutando 
por aposentadoria, educação, 
saúde e empregos dignos.

As reformas e privati-
zações que Bolsonaro im-
plementa a toque de caixa 
seguem a lógica colonialista 
de um Estado mínimo para o 
povo e máximo para os em-
presários, banqueiros e seus 
amigos norte-americanos. 
Além de dilapidar nossas ri-
quezas naturais, seu governo 
é responsável por um des-
monte sem precedentes do 
setor público.

 No caso do Sistema 
Petrobrás, a privatização 
vem sendo feita aos 
pedaços, desde o golpe 
do impeachment da ex-
presidenta Dilma Rousseff. 
Até o terceiro trimestre de 
2019, a gestão da empresa já 
havia vendido R$ 149 bilhões 
em ativos, com prejuízos 
incalculáveis, que vão muito 

além dos valores negociados. 
Para se ter uma dimensão 
desse crime, cerca de 50% 
de todo o patrimônio estatal 
privatizado no Brasil ao longo 
deste período pertenciam 
à Petrobrás e às suas 
subsidiárias.

No governo Bolsonaro, 
o desmonte da empresa foi 
acelerado. Investimentos es-
tratégicos que o Estado fez na 
Petrobrás por mais de seis dé-
cadas estão sendo doados às 
multinacionais. Investimen-
tos que garantiram ao povo 
brasileiro independência 
energética, uma indústria na-
cional pujante, através do de-
senvolvimento de toda a ca-
deia produtiva de óleo e gás, e 
a descoberta do Pré-Sal, que 
colocou o nosso país entre as 
cinco maiores reservas de pe-
tróleo do mundo.

O que vemos hoje é a 
submissão do Brasil de novo 
ao atraso. Vamos permitir a 
volta do ciclo colonialista de 
espoliação das nossas rique-
zas, como fizeram no passa-
do com o Pau Brasil, o açúcar 

e o ouro?
Os governos Lula e Dilma 

já provaram que o caminho a 
seguir é inverso ao do atual 
governo. O Brasil só voltará a 
gerar empregos de qualidade, 
se fortalecer as empresas es-
tatais, se investir na indústria 
nacional e se ampliar as polí-
ticas públicas.

Como trabalhadores e 
trabalhadoras organizados, 
cabe a nós defendermos a 
soberania nacional, disputan-
do mentes e corações para 
que reconquistemos o proje-
to democrático popular que 
colocou o nosso país no trilho 
do desenvolvimento e resga-
tou o orgulho e a dignidade 
do povo brasileiro.  

Mas, isso só será possível, 
com muita luta nas ruas e nos 
locais de trabalho, construin-
do uma greve geral forte e 
unificada. Como nos ensinou 
o negro baiano e revolucio-
nário Carlos Mariguella, não 
temos tempo para ter medo.

A defesa da soberania é 
urgente.
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Atendendo a demanda 
aprovada na Assembleia 
Estatutária de 20 de 
outubro de 2018, ocorrida 
no 12º Congresso, a Direção 
Colegiada do Sintsef tem 
buscado parcerias para 
beneficiar filiadas e filiados 
em todo o Ceará. Na área 
da saúde, convênios com 
a Unimed e o Hapvida 
têm promovido tabelas 
com preços especiais em 
seus planos. Na educação, 
filiados, filhos e cônjuges 

contam com uma parceria 
com a Faculdade Cisne de 
Quixadá que confere 20% de 
descontos em mensalidades 
para cursos de graduação e 
pós-graduação.

Para saber mais sobre os 
planos de saúde
Hapvida
Alcione Aguiar – 
85 9959.1918
Unimed
Gleiciane Lucena - 
85 98728.2383

Nossas parcerias!
Notas Curtas

Formação Sindical para 2020 
A Direção Colegiada do Sintsef fechou uma parceria com 
a Escola de Formação da CUT no Nordeste para realizar 
atividades durante todo o ano. O público prioritário serão 
os Delegados e as Delegadas Sindicais de Base, Direção 
Colegiada, Conselho Fiscal, coordenadores das delegacias 
sindicais, mas filiadas e filiados interessados nos temas 
também poderão participar. As formações envolverão os 
seguintes temas: concepção sindical e organização por lo-
cal de trabalho. Acompanhe nossas mídias e participe.
Venha fortalecer o Sintsef! Atenção para o calendário: 

REGIÃO DATA
Crato 17 e 18 De Fevereiro
Iguatu 20 e 21 De Março
Baturité 13 e 14 De Abril
Quixadá 15 e 16 De Maio
Fortaleza 19 e 20 De Junho
Russas 24 e 25 De Julho
Sobral 20 e 21 De Agosto
Crateús 24 e 25 De Setembro
Itapipoca 22 e 23 De Outubro
Fortaleza 13 e 14 De Novembro


