
bem verdade que a torcida cultura, do turismo, do esporte, está 
potiguar vibrou quando Natal foi virando um verdadeiro gol contra. Por 
escolhida como uma das sedes que os gestores, tanto estadual como 
para a próxima Copa do Mundo de municipal, não primam pela transparên-É
Futebol. Mas a comemoração de cia do que está sendo feito”, continuou o 

Maria, José, João, Severina, Astrogilda e integrante dos Direitos Humanos.
tantos e tantas torcedores e torcedoras foi Ele lembrou que “o governo do 
sendo recheada de preocupações. Estado e a Prefeitura de Natal, ao assumi-

A construção da badalada Arena das rem a condição de cidade sede, assumi-
Dunas está a passo de tartaruga. Os ram o compromisso com o Governo 
projetos de mobilidade ainda são Federal, que está na matriz social da 
segredos trancados a sete chaves pelo Copa do Mundo, de constituírem uma 
poder público. Para os representantes do câmara técnica de transparência, reunin-
Comitê Popular da Copa, são muitas as do representantes do poder público e da 
preocupações que rondam as obras para a sociedade para fazer um monitoramento. 
Copa do Mundo de 2014 na capital Além do portal na internet, onde 
potiguar. O projeto de mobilidade qualquer pessoa poderia acessar as 
urbana, por exemplo, traz ameaças a informações. No site da SECOPA 
reservas naturais e 449 famílias serão (Secretaria Extraordinária para Assuntos 
desabrigadas e jogadas ao Deus dará. Relativos à Copa do Mundo 2014) não ELEFANTE BRANCO ANUNCIADO
Esses são apenas alguns calos nas tem quase nada de informação”.Será esse o futuro da Arena das 
chuteiras de uma legislação aleijada pela Dunas, substituto oficial do memorável 
ganância e com o aval do poder público. DIREITOS HUMANOSEstádio Machadão?

“Desde março, abril do ano passado “A nossa preocupação é que a Copa “Se esse projeto da Arena das Dunas 
que a gente tem um grupo de pessoas que do Mundo não pode acontecer violando não se transformar num elefante branco 
vem coordenando esse trabalho. Cada direitos humanos. Ao contrário. Ela pode vai ser mais perverso, porque vai ser 
vez mais esse número de pessoas aumen- ser uma oportunidade para reparar inacessível para o povo. Um custo 
ta. Não é uma luta contra a Copa, mas que algumas violações de direitos humanos. caríssimo. Um negócio da china para a 
a copa seja feita respeitando a legislação A Copa do Mundo é um megaevento de OAS, construtora responsável pela 
e os direitos humanos”, declarou a advo- natureza privado financiado pelo poder construção da Arena das Dunas. Isso é 
gada e procuradora municipal Marize público do país sede. Dizem que depois praticar o capitalismo sem correr 
Costa. de sediar um megaevento desses, o fluxo nenhum risco”, disse Marcos Dionisio .

De acordo com Marcos Dionísio, turístico do país tem uma elevação muito 
advogado e membro da Comissão grande. Isso foi verificado na Copa de UMA GRANDE LUTA
Estadual de Direitos Humanos no RN, o 1974 na Alemanha. Mas nem sempre isso “A nossa grande luta é para que a Comitê Popular foi constituído a partir é verdadeiro. Na África do Sul, deixou 
de entidades como OAB, Ipejuc (Institu- Copa do Mundo, que poderia ser uma foi muita dívida”.
to de Pesquisas e Estudos em Justiça e oportunidade para antecipar investimen-
Cidadania), curso de Arquitetura da tos aqui na cidade e no Estado, e que 
UFRN, Conselho Estadual de Direitos ajudasse a resolver problemas históricos LEIA ENTREVISTA COMPLETA NO SITE:
Humanos, Conselhos Comunitários, no campo da mobilidade, da acessibili-

www.sintsefrn.com.brentre outras. dade, da regularização fundiária, da 

Em 14/03 o Fórum das Entidades dos discutir as reivindicações dos trabalha- protegendo o seu governo dos ataques A PERGUNTA QUE NÃO PODE
Servidores apresentou a proposta de rea- dores com reajuste zero anunciado e dos sindicatos independentes, como o DEIXAR DE SER FEITA
juste emergencial para este ano. Entre as adiar a correção das distorções para não SINTSEF/RN, que esteve presente com A CONDSEF tem moral, diga-se 
reivindicações estão 22,08% de reajuste se sabe quando. Para isso conta com a uma delegação. independência frente ao governo federal 
emergencial, correção de distorções dos conivência do da traidora, pelega e A deslegitimada CONDSEF mais para encampar essa justa luta em favor 
vários setores da administração pública, governista Condsef. uma vez mostrou a quem ela serve e dos servidores federais? Claro que NÃO. 
valorização do salário base e incorpora- aceitou a proposta do governo sem Por isso convidamos todos para uma luta 
ção das gratificações. nenhuma resistência. Isto é, R$ 211 para sem fronteiras. Vamos derrotar a farsa ORGANIZAR, MOBILIZAR, LUTAR!

O governo insiste em estender as o nível médio e R$ 105 para o auxiliar (e política e sindical que é A CONDSEF. Somente a luta organizada com muita 
negociações da campanha salarial até 31 na gratificação). Uma prova de que não O SINTSEF/RN faz um chamado a mobilização poderá fazer o governo 
de agosto. Na avaliação das entidades serve aos interesses dos trabalhadores. todas as entidades sindicais do serviço mudar o seu discurso antiservidor e tratar 
esse prazo é inaceitável, pois o governo Neste ano de 2012 a CONDSEF está público federal para construir a greve os trabalhadores e o serviço público 
tem até o dia 15 de abril para encaminhar prometendo que será diferente, que nacional por fora dessa entidade federal com o devido respeito.
ao Congresso Nacional a Lei de Diretri- haverá GREVE NACIONAL DOS governista sem legitimidade jurídica 
zes Orçamentárias (LDO) que determina S E R V I D O R E S  P Ú B L I C O S  chamada CONDSEF. Só com esse VALE A PENA LEMBRAR
exatamente o limite dos gastos do FEDERAIS. No dia 28/03, durante a remédio será possível negociar No ano de 2011 a CONDSEF fez 
governo. marcha em Brasília, tem nova reunião de seriamente a nossa campanha salarial e muitas promessas. Dizia que se o gover-

O novo secretário, Sérgio Mendonça, negociação. Se o governo não apresentar forçar o governo a apresentar propostas no não acatasse as suas reivindicações 
tenta enrolar as negociações com um propostas concretas às  reivindicações concretas.haveria greve. Promessa não cumprida. 
discurso falso de valorização do funcio- dos trabalhadores será encaminhada uma Acompanhe mais notícias em nosso Apenas houve uma mobilização em 
nalismo público. A lógica do governo é grande greve. site: www.sintsefrn.com.br; twitter: Brasília, onde atuou como guarda chuva, 

Até o fechamento 
desta edição do nosso 
jornal (22/03) o 
Fórum das Entidades 
dos Servidores 
Públicos Federais 
(SPFs) participou de 
quatro reuniões com o 
atual secretário de 
Relações do Trabalho, 
Sérgio Mendonça, no 
Ministério do 
Planejamento. 

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do RN

 A Copa do Mundo de 2014 está dando o que falar. Mas não é no campo do futebol que o time 
do Comitê Popular da Copa, em Natal, está trabalhando. E sim no campo social, em defesa da 
população excluída do debate e das preocupações desse megaevento esportivo.

As Bicicletadas são cada vez mais avenida Salgado Filho, sempre às 15h, 
comuns no mundo inteiro. Em várias para ocuparem as ruas. O roteiro é 
cidades do país ciclistas se reúnem para definido na concentração. A participação 
alertar sobre a importância das ciclovias é livre e gratuita. Arrume uma bike e 
e o respeito no trânsito. Por nossas junte-se à Bicicletada Natal. Não esque-
bandas, todo último sábado do mês um ça do uso de equipamentos de segurança: 
grupo de ciclistas se reúnem no IFRN da capacete, luvas e luzes sinalizadoras.

BICICLETADA

Ciclistas ocupam as ruas.

FILME Esse Homem Vai OMorrer - Um Faroeste 
Caboclo retrata os conflitos 
pela posse da terra no sul do 
Pará, região marcada pela 
violência e a impunidade.

Sindicalistas, padres, juizes,  
advogados fazem parte da lista 
de pessoas marcadas para 
morrer.

Para fazer o documentário o 
corajoso diretor Emilio Gallo 
reuniu histórias que envolvem 
mortes sob encomenda em 
meio aos conflitos no Pará. 
Assim aconteceu com os 
assassinatos de Chico Mendes, 
Dorothy Stang e, mais 
recentemente, os 
ambientalistas José Claudio 
Ribeiro da Silva e Maria do 
Espírito Santo da Silva.

Segundo o Emilio, Esse Homem 
Vai Morrer é um pequeno filme 
feito contra a morte, contra o 
medo e a injustiça.



GPL (GRATIFICAÇÃO POR LOCAL DE TRABALHO) 
NATAL
Ações encaminhadas para a justiça. Procurar o sindicato 
ou a Assessoria Jurídica.

INDENIZAÇÃO DE CAMPO II
Encontra-se em fase de execução (já estamos PSS - NÃO CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA 
enviando as documentações) SOBRE 1/3 DE FÉRIAS

PROCESSO DE Nº 0001468-28.2009.4.05.-8400
VALE ALIMENTAÇÃO Ação coletiva, a maioria teve ganho na 1ª instância e está 
Estamos encaminhando para a justiça. Procurar o com recurso na 2ª instância.
sindicato ou a Assessoria Jurídica.

GACEN - O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
28,86% APOSENTADO E PENSIONISTA
PROCESSO DE Nº 0008387962010.4.05.8400 Estamos enviando documentação para a justiça. Procurar 
Ação coletiva aguardando sentença, somente para os o sindicato ou a Assessoria Jurídica.
servidores que fizeram acordo com o governo.

RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÊMIO
3,77% - URP PROCESSO DE Nº 2008.84.00.013791-2
Ação coletiva aguardando sentença. Ação coletiva para aqueles que não gozaram da licença 

prêmio. Estamos encaminhando para a justiça. Procurar o 
PRODUTIVIDADE/ESTADO sindicato ou a Assessoria Jurídica.
PROCESSO DE Nº 0800231-76.2011.8.20.0001
Ações coletivas dos servidores da Funasa. PARIDADE DAS GRATIFICAÇÕES DOS 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
PRODUTIVIDADE/CEARÁ MIRIM Ações individuais. A maioria já recebeu, como GDATEM, 
Ações coletivas dos servidores da Funasa. GDPGPE, GDPGTAS, GDASST, GDSPT E ETC.

HORAS EXTRAS VPNI
PROCESSO DE Nº 0800243-90.2011.8.20.0001 Estamos encaminhando a documentação para a justiça.
Aguardando sentença.

a última reunião da direção do NSINTSEF/RN foi criada uma 
Comissão formada por Gigi, Vitória, 
Júnior Guerreiro, Pulega e 
Margarida, para pensar nosso 
Congresso Estadual. 
Já ocorreram as duas primeiras 
reuniões. A data ainda não foi 
definida, mas será em junho/2012.
Em breve estaremos divulgando 
todos os detalhes, como período, 
tema, local, tirada de delegados, 
inscrição de teses.

A Comissão já começou a ver a 
parte de infra-estrutura e vai afinar 
os tamborins mesmo só após o 
retorno do Congresso da CSP-
Conlutas, que ocorrerá em abril.

De acordo com nosso Estatuto, o 
Congresso Estadual do 
SINTSEF/RN deve ser realizado no 
primeiro semestre, de dois em dois 
anos. As reformas estatutárias 
também, necessariamente, são 
discutidas e deliberadas em 
Congresso. Aproximadamente 7% 
do número total de filiad@s podem 
participar do Congresso, com 
direito a voz e voto, o que deve dar 
em torno de 250 congressistas.

Participe das assembléias de 
eleição de delegad@s e venha 
construir o seu Sindicato com a sua 
cara.

oje a grande maioria de noss@s fili- movimentos através dessa ferramenta, cada (junho); Campanha salarial 2012 (já em Had@s já acessam a internet (seja em vez mais indispensável. andamento – veja as matérias ao longo do 
casa ou no local de trabalho) e acompa- Por isso, SEMPRE que mudar o número jornal).
nham em nosso site, boletins, facebook e nos comunique. Mantenha sempre seus E por falar em Campanha Salarial, 
twitter, as notícias com toda prontidão e dados atualizados junto à Secretaria do vamos tirar as bandeiras da mochila, 
rapidez. SINTSEF/RN e continue bem informado. sacudir a poeira e afinar o discurso com 

Quando tem eventos coletivos, outra Nosso primeiro semestre está sendo nossas reivindicações. O governo já veio 
arma que tem se mostrado importantís-sima bastante movimentado: Dia Internacio-nal com o velho discurso de crise, déficit, 
na comunicação entre o Sindicato e você é a da Mulher (8 de março); Congresso da reforma da previdência, sindical e por aí 
mensagem pelo celular. Milha-res de CSP-Conlutas (final de abril a 1° de maio); vai... E você, vai ficar aí parado? 
filiad@s tem tomado conheci-mento dos Congresso Estadual do SINTSEF/RN É hora de lutar!

D homenageadas pelo nosso Sindicato, urante toda a manhã representantes 
juntamente com todas as mulheres do movimento sindical e popular se 
trabalhadoras do serviço público federal.revezaram em saudações e protestos no 
Para  a  coordenadora -gera l  do  Dia da Mulher.
SINTSEF/RN, Gigi ,  “Esse Dia Na ocasião, a coordenadora-geral do 
Internacional da Mulher significa mais SINTSEF/RN, Gigi,  manifestou 
um dia de luta”.  Ela lembrou homenagem à sindicalista Sônia Godeiro 
reivindicações fundamentais das pelo seu histórico de lutas em defesa da 
mulheres trabalhadoras, como creche mulher trabalhadora. 
nos locais de trabalho, e protestou contra  estagiária de comunicação, 
o assédio moral e a violência física e Jeniffer, e as funcionárias do Sindicato, 
psicológica sofrida pelas mulheres.Nádia, Priscilla e Patrícia, também foram 

Várias diretoras e 
diretores, a

No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o SINTSEF/RN 
se juntou aos trabalhadores da saúde, da educação e da 
administração indireta do Estado na manifestação ocorrida 
no Centro Administrativo, em Natal.

O Pinheirinho era uma ocupação que famílias do Pinheirinho que foram 
foi massacrada pela Polícia Militar brutalmente retiradas das suas casas e 
comandada pelo governador de São jogadas na rua da amargura. Isto nos faz 
Paulo, Geraldo Alkimim (PSDB), e o pensar como o verso do Racionais:
prefeito de São José dos Campos, 
Eduardo Cury.

Assim como no Pinheirinho, em toda 
parte do Brasil o povo trabalhador é 
descartável. Junte-se à luta por moradia e 
vida decente para todos. Seja solidário às 

No dia 31 de janeiro o Comitê Potiguar em defesa do 
Pinheirinho, formado por diversas entidades do movimento 
sindical e popular, entre as quais o SINTSEF/RN, realizou um 
grande ato de solidariedade aos moradores do Pinheirinho. 

“O ser humano é descartável no Brasil.

Como modess usado ou bombril.
O Robocop do governo é frio, não sente 
pena. Só ódio e ri como a hiena.”

O SINTSEF/RN apoia esta luta!

2012. Nosso primeiro jornal deste ano está chegando em 
suas mãos, embora não seja nosso primeiro encontro.

PLANTÃO JURÍDICOPLANTÃO JURÍDICOPLANTÃO JURÍDICO

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Saudações à mulheres de luta!

Gigi, Coordenadora da Secretaria Geral do SINTSEF/RN

Conselho editorial

De acordo com a nota distribuída pelo moral da patronal, a atual diretoria está 
grupo de oposição rodoviária O acomodada à estrutura do sindicato, 
Tr a b a l h a d o r ,  f i l i a d o  à  C S P - repetindo o costume da burocracia 
Conlutas/RN, nenhuma das quatro sindical que tanto criticamos”, diz a nota. 
chapas que concorreram à eleição Ao final a oposição rodoviária reafirma 
ocorrida em 12/02 apresentaram que estará sempre nas lutas da classe 
programas para retirar a entidade da trabalhadora. Seja nas greves, nas 
paralisia em que se encontra. CIPAS, nos piquetes, nas Organizações 

“Enquanto  os  t raba lhadores  por Local de Trabalho, combatendo o 
rodoviários recebem baixos salários e desemprego, o arrocho salarial e 
enfrentam péssimas condições de d e f e n d e n d o  o s  d i r e i t o s  d o s  
trabalho e segu-rança, além de assédio trabalhadores.

MOVIMENTO

Chapa 1 vence eleição no Sintro/RN
O candidato da chapa 1, Nastagnan Batista, foi reeleito para 
mais um mandato de três anos no Sindicato dos Rodoviários 
do Rio Grande do Norte (Sintro/RN).



Vinte e um de março 
é o Dia Internacional 
de Combate ao Racismo. 
Nessa data, diversos 
movimentos contra a 
opressão, entre eles, o 
Quilombo Raça e Classe, 
vão tomar as ruas e 
denunciar o racismo 
ainda vigente no Brasil 
e no mundo. Estão 
previstas mobilizações 
de norte a sul do país. 

Tod@s buscam a Deus por meio da Religião. Às vezes ou 
quase sempre criam uma confusão tremenda, onde pensam 
que ao negar a religião estariam negando Alá. Ledo engano, 
Deus é Deus, religião é religião.

Esse debate é intenso, tenso e bastante entrâncias das Igrejas é uma podridão só. desviou da Igreja Mundial mais de 30 
evitado pelos poderosos e os oportunis- Podemos citar: as orgias, a pedofilia, a milhões para sua conta particular, 
tas de plantão, que apenas oportunizam luxúria, a discriminação e tantas mazelas USANDO O NOME DE DEUS EM 
que a ideologia das classes dominantes que poderiam ser encontradas facilmente VÃO. A conhecida e denunciada 
cheguem aos ouvidos dos oprimidos, no submundo do crime. Mas é dentro IGREJA UNIVERSAL, que serve para 
criando um pensamento único para toda a desse espaço “Santo” que localizamos a tornar o EDIR MACEDO cada vez mais 
sociedade. barbárie que é praticada contra as crian- bilionário. Fiquem de olho nos monstros 

Já se vão quase três décadas de refle- ças, os idosos, gays, lésbicas e as que se vestem em pele de cordeiro e vão 
xões a respeito desse temário e, a cada mulheres. para as telas de televisão ludibriar, 
dia, vejo fortalecido a tese: A RELIGIÃO Impor a sociedade o não uso da enganar, tudo com um único objetivo, 
É O ÓPIO DO POVO. A mesma acober- camisinha, que a mulher não pode dispor que é captar dinheiro para as suas contas 
tou as mais diversas atrocidades no do seu corpo como queira, é pura particulares.
mundo. Começamos pela corrida do hipocrisia desses monstros enrustidos. È chegada a hora da verdade. Não 
ouro, onde patrocinou e divulgou as A religião não é a solução para reve- acreditem em deuses disseminados pelas 
ideias liberais e o surgimento do renciar o todo poderoso DEUS e contra religiões, mas acredite no DEUS que 
dinheiro, daí a corrupção e etc. fatos não há argumentos. Vejam os existe dentro de você e que clama por 

Mas não parou aí, com suas artima- últimos escândalos: O casal HERNAN- J U S T I Ç A ,  I G U A L D A D E ,  
nhas, criou a Santa Inquisição, que matou DES, da igreja Renascer, acusado de SOLIDARIEDADE e uma vida melhor 
milhares de pessoas, sendo as mulheres formação de quadrilha, lavagem de para os seus semelhantes.
as mais perseguidas, psicológica e fisica- dinheiro, enriquecimento ilícito, charla- Olho aberto e deseje ao próximo o que 
mente. A crueldade é tão grande que nas tanismo. A família VALDOMIRO, gostaria pra você.

A regional da CSP-Conlutas no Rio O massacre no Pinheirinho, em São federação, pois a Condsef (Confederação 
Grande do Norte foi a primeira a realizar José dos Campos, os efeitos da crise dos Trabalhadores no Serviço Público 
o encontro preparatório ao Congresso econômica internacional, além de Federal) é totalmente pelega, ligada ao 
Nacional, que será realizado de 27 a 30 questões como burocratização, imposto governo, não tem legitimidade jurídica e 
de abril, em Sumaré, São Paulo. Na sindical, copa do mundo e a política de por isso não encaminha as lutas 
ocasião, foram apresentadas três das ataques do governo Dilma contra os conforme os interes-ses dos servidores. A 
teses inscritas. t rabalhadores ,  especia lmente  o  CSP-Conlutas precisa avançar nessa 

Em seguida, os representantes das funcionalismo público, foram os temas discussão sobre o rompimento com a 
teses, Atnágoras Lopes, membro da que predominaram no encontro e serão Condsef e avançar-mos na construção 
executiva nacional da CSP-Conlutas, debatidos no Congresso Nacional da dessa federação. Com os vários 
Miguel Leme, do Bloco de Resistência CSP-Conlutas. sindicatos da base da nossa Central 
Socialista, e Douglas, do Movimento Diante de tantos ataques os debates Sindical e Popular é possível a CSP-
Revolucionário, responderam às apontaram a necessidade de fortalecer a Conlutas encaminhar a construção dessa 
questões levantadas pelo plenário. CSP-Conlutas para continuar a luta de ferramenta e que possa servir de um 

A mesa coordenadora dos debates foi resistência da classe trabalhadora no porto seguro para as nossas lutas 
formada por Wilson Farias, da CSP- combate a todas as formas de exploração específicas e gerais.
Conlutas/RN, Gilberto Monteiro, do e opressão.
Sindicato dos Bancários, além de S e g u n d o  a  CALENDÁRIO DE ASSEMBLÉIAS
Alexandre Guedes, representando as coordenadora-geral do Fique atento às assembleias que, 
oposições sindicais. SINTSEF/RN, Gigi, entre outras questões, vai eleger os 

Os debates expressaram diferentes “A CSP-Conlutas deve delegados para o 
opiniões sobre a organização e a se fortalecer mais e 
mobilização do movimento sindical e ampliar o seu espaço 
popular que envolve a CSP-Conlutas. junto às entidades Caicó: 12/04 - Natal: 13/04
Além disso, diversas intervenções filiadas. Como em 

Pau dos Ferros: 17/04 - Assu: 
denunciaram os ataques do capitalismo nosso caso, que temos 

18/04
contra os trabalhadores no Brasil e em uma discussão sobre a 
todo o mundo. c r i a ç ã o  d e  u m a  

1º Congresso 
Nacional da CSP-Conlutas.

No dia 3 de março ativistas do movimento sindical e popular lotaram o auditório 
do Sindsaude durante o Encontro Estadual preparatório ao 1º Congresso Nacional da 
CSP-Conlutas.

Rumo ao 1º Congresso Nacional da CSP-Conlutas
esastres naturais são comuns no DJapão, mas a tragédia de 

Fukushima teve um impacto muito 
mais severo. Após o terremoto, o 
tsunami que se formou e avançou 
pelo nordeste do Japão, atingiu dois 
dos seis reatores da central de 
Fukushima, ocasionando no 
acidente nuclear que completou um 
ano no dia 11 de março. O desastre 
espalhou radioatividade 
contaminando cerca de 4 mil 
pessoas.

Em todo o mundo está sendo cada 
vez mais forte o movimento anti-
nuclear. No Brasil, o movimento luta 
para que as usinas Angra 1 e 2, no 
Rio de Janeiro, sejam fechadas e 
contra a construção de Angra 3. 
Além disso, também objetivam 
impedir que usinas nucleares sejam 
construídas no Nordeste.

Tragédias como as de Fukushima, 
no Japão, e Chernobyl, na Ucrânia, 
apavoram populações de todo o 
mundo.

Em 1987, o Brasil viveu um 
momento de pavor quando um 
resíduo radioativo foi encontrado no 
lixão de Goiânia (GO). O desastre 
gerou um rastro de contaminação. 
O SINTSEF/RN faz coro com o 
movimento anti-nuclear e convoca 
todos e todas para empunhar mais 
essa bandeira em defesa de todo o 
ambiente planetário.

Fukushima: 
Um ano da tragédia. 

Movimento Anti-Nuclear

NO DIA 20 de março a Coordenação 
da Campanha pelos 10% do PIB 
para a Educação Pública já! se 
reuniu com a comissão do PNE 
(Plano Nacional de Educação) da 
Câmara dos Deputados, em Brasília. 
Na ocasião foi entregue aos 
deputados membros da Comissão 
do PNE o resultado do Plebiscito 
Popular realizado em setembro de 
2011 em todo o país.

ACESSE O BLOG:
dezporcentoja.blogspot.com.br e 
conheça a Campanha Nacional 
Unificada em defesa do 
investimento imediato de 10% do 
Pib para a Educação Pública.

A greve Nacional da Educação, 
ocorrida entre 14 a 16 de março, 
mobilizou trabalhadores em 
educação de todo o país na luta pelo 
cumprimento do Piso Salarial, 
Planos de Carreira e 10% do Pib 
para o setor. Até o fechamento desta 
edição os professores do Distrito 
Federal e do Piauí continuavam em 
greve por tempo indeterminado. No 
RN, os trabalhadores em educação 
podem decidir pela greve a qualquer 
momento se o governo não cumprir 
o prometido à categoria.

Greve nacional 
da educação

INTERNACIONAL

A dança A situação vivida pelos chamados países do primeiro 
mundo é um retrato da crise do capitalismo que se agrava 
a cada dia. 

Assim como nos países do terceiro velha guerra fria, não conseguiu se RESISTENCIA POPULAR 
mundo a corda também aperta o pescoço adaptar a nova guerra fria e caiu da pior Os trabalhadores como sujeitos da 
de nações como Espanha, Portugal, forma, provocando matança e deixando o Historia. Não sujeitos aos poderosos. Eis 
Inglaterra, Itália e a pequena Grécia. seu país ajoelhado perante as potências a grande lição de karl Marx.
Potências econômicas que são devoradas mundiais. Nada justifica a fúria desuma-As revoltas populares que estão 
pelo insaciável mercado financeiro. na do ditador contra seus opositores.ocorrendo mundo afora nada mais são 

Na vala comum da crise está a senão a luta contra a opressão. Tamanha 
quebradeira dos grandes bancos. Uma desigualdade social tem transformado EGITO EM PÉ DE GUERRA
tragédia para o sistema financeiro revolta em rebeldia. A resistência O regime de Mubarak chega ao fim, 
internacional. Retrocesso que deixa os popular é mais forte e está derrotando mas o Egito continua sendo governado 
executivos do mundo inteiro apavorados. ditadores como Kadafi. O fim do ditador pelos militares, fiéis aliados do imperia-

A receita dos capitalistas para manter e seu império construído à custa de lismo e que dominam o país há 60 anos. 
suas fortunas é o neoliberalismo. A sangue foi mais um capítulo na história Multidões voltaram a protestar nas ruas 
mesma política de redução de gastos das revoltas populares que não param de exigindo eleições presidenciais imedia-
públicos, retirada de direitos, privatiza- efervescer os quatro cantos do mundo. tas e o fim da junta militar, que assumiu o 
ções e desemprego. A meta é desviar Muammar Kadafi foi mais um governo após a renúncia do ex-presi-
verbas suficientes para socorrer os governante cruel que abusou do poder dente Hosni Mubarak, em 11 de fevereiro 
banqueiros e empurrar a conta para a para oprimir o povo Líbio. Assassinatos, de 2011. A repressão contra as manifesta-
classe trabalhadora. repressão e roubalheira são os pontos ções continua deixando mortos e 

Nessa dança da crise quem manda é o fortes da ditadura Kadafi. milhares de feridos. A tão almejada 
mercado financeiro, uma máquina A era KADAFI é mais uma demons- democracia por enquanto é só luta e 
dominada por humanos desumanos. tração de que nada é eterno, fruto da promessa.

RELIGIÃO: ópio ou solução.
Por Valério Fonseca (Assessor Político do SINTSEF/RN)

ENCONTRO ESTADUAL

Diversos diretores do SINTSEF/RN participaram do encontro. 



Os trabalhadores reivindicam a A Nota Técnica nº 522/2011 da Con- Plano de Carreira, Cargos e Salários 
manutenção da “bolsa” nos valores atuais, troladoria Geral da União (CGU), orienta (PCCS). No final da audiência os 
até a votação do Projeto de Lei (PL) que o MPGO passe a pagar a “bolsa” com servidores entregaram documento ao 
2203/2011. O Ministério da Integra-ção os valores de fevereiro de 2006. ministro formalizando as reivindicações.
Nacional (MI) prometeu solicitar ao Na reunião com o Ministro os Acompanhe mais notícias através do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e servidores também reivindicaram a nosso site: www.sintsefrn.com.br; twitter: 
Gestão (MPOG) outra análise da situação. participação na elaboração do Plano de @sintsefrn; facebook.com/sintsefrn.

A VPNI representa 100% de vantegem Carreira da categoria. O ministro propôs 
nos salários do nível superior e 70% para que os servidores enviem sugestões ao 
os de nível médio. Ministério através do GT/Dnocs sobre o 

Dia 1º de março o Grupo de Trabalho (GT) dos servidores do DNOCS (Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas) se reuniu com o ministro da Integração Nacional, Fernando 
Bezerra, e o diretor Geral do DNOCS, Ramon Rodrigues, para tratar da Vantagem Pessoal 
Nominalmente Identificada (VPNI), conhecida como “bolsa”.

DNOCS

Servidores do DNOCS tem audiência com o 
ministro Fernando Bezerra

ELEIÇÃO

SINTSEF apoia chapa
de oposição classista
em Tocantins

Em mais um acordo entre o governo crimes contra as nossas florestas. Por 
federal e as lideranças partidárias a isso, os trabalhadores alertam com o 
Câmara dos Deputados e o Senado facili- sinal vermelho de perigo.
tam a prática de crimes ambientais em Na avaliação das mais de 100 
nosso país. O que significa sinal verde organizações sociais que compõem o 
para a motosserra estraçalhar nossas Comitê em Defesa das Florestas e do 
florestas. D e s e n v o l v i m e n t o  S u s t e n t á v e l  

O Código Florestal Brasileiro (Lei (CDFDS) ,  as  novas  mudanças  
4.771/1965) estabelece limites de uso da significam a destruição do Código 
terra, com respeito às florestas e aos Florestal. 
ecossistemas, garantindo a preservação 
das fontes de água, a proteção do solo e a VETA DILMA
manutenção da biodiversidade. O substi- A aprovação final do novo Código 
tutivo proposto pelo deputado Aldo Florestal depende da presidente Dilma 
Rebelo (PCdoB), atende os interesses Roussef. O SINTSEF/RN está ajudando 
dos ruralistas e do agronegócio. a fortalecer a grande mobilização 

nacional como forma de pressionar 
BANCADA RURALISTA COMEMORA Dilma a vetar esse projeto de lei que 

O projeto já aprovado na Câmara e no deixa nossas florestas nas mãos das 
Senado é uma verdadeira ameaça às leis motosserras. Vale a pena lembrar as 
de preservação ambiental. Diante de sábias palavras do chefe indígena 
tamanha agressão é preciso unir a luta do Seattle: Tudo o que acontecer à terra, 
campo e da cidade para evitar mais acontecerá aos filhos da terra.

O governo Dilma mandou e o Congresso Nacional aprovou o 
novo Código Florestal cheio de vícios ruralistas: brechas para 
aumento de desmatamento e anistia aos matadores de 
florestas.

”

CÓDIGO FLORESTAL 

Dilma e o Congresso Nacional 
dão sinal verde à motosserra

O Rio Potengi possui 176 km desde a ele consegue se renovar e diminuir os 
sua nascente, do município de Cerro níveis das substâncias poluentes. No 
Corá até a foz, em Natal, onde desem- entanto, em certo momento o rio perde 
boca no Oceano Atlântico. essa capacidade. Isto ocorre quando os 

Além de ser a divisão natural entre a níveis de poluição ultrapassam o 
região norte da cidade com o restante da “aceitável”.
capital o Rio Potengi cumpre importante Berçário natural para diversas espé-
papel econômico no Estado. cies, o Rio Potengi também proporciona 

O nome Potengi vem do tupi e um dos mais belos cenários para se ver o 
significa a junção de camarão e água. Por pôr-do-sol. Esse cartão postal da capital 
falar nisso, a criação de camarão nos potiguar e fonte de renda para muitas 
arredores do rio tem sido um problema. famílias não pode continuar servindo de 
Essa atividade desenvolvida pela carci- esgoto e de espaço para atividades 
nicultura é uma das causas da criminosas.
degradação do Rio Potengi. O SINTSEF/RN está criando uma 

A vegetação ao redor do rio está campanha para ajudar a conscientizar 
comprometida, misturada com restos de seus filiados sobre a importância de se 
animais mortos provenientes de mata- preservar as nossas riquezas naturais, a 
douros clandestinos. A população exemplo do nosso Rio Potengi.
ribeirinha, que tira do rio parte do seu Uma das aberrações, como péssimo 
sustento, seja pela pesca ou pela coleta de exemplo do poder público, é a instalação 
caranguejos no mangue, é ameaçada pela no mangue de um posto fiscal da Polícia 
insistente degradação praticada pela Militar de trânsito. Além disso, várias 
ação criminosa de gananciosos. residências canalizam para o rio dejetos e 

Todo o rio possui a chamada auto- esgotos sem nenhum tipo de tratamento.
depuração - mesmo recebendo poluição, 

O                      Potengi 
é de extrema importância 
para o Rio Grande do Norte. 
A partir dele a cidade de Natal 
foi fundada e está localizada às 
suas margens.

O MAB (Movimento dos Atingidos pactados diretamente pela inundação do 
por Barragens) alerta para os riscos da lago da usina hidrelétrica de Belo Monte 
barragem e para a necessidade de lutar poderá ser 55% maior que o registrado 
em defesa dos direitos dos atingidos. nos estudos de impactos ambientais do 

Pesquisa do Instituto de Tecnologia projeto”. De acordo com o estudo 25,4 
da Universidade Federal do Pará mil moradores serão atingidos pela 
(UFPA), apontou que “o número de barragem. O MAB luta pelo cancela-
moradores de Altamira que serão im- mento da hidrelétrica de Belo Monte.

Neste 14 de março o mundo celebrou o Dia Internacional de 
luta contra as barragens, pelos rios, pela água e pela vida, que 
faz parte da jornada nacional contra a construção da 
barragem de Belo Monte. 

MOVIMENTO

Marcha contra Belo Monte

A decisão teve como base a Ação dois anos durou pouco. cerca de 500 Medidas Provisórias (MPs) 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) No dia seguinte, 8 de março, o STF que não seguiram o rito obrigatório”. E 
4029, da Associação Nacional dos voltou atrás e reconheceu o processo acrescentou que “O Supremo foi 
Servidores do Ibama (Asibama). Na inconstitucional que havia julgado ilegal grandioso ao evitar que o país 
ocasião, os ministros entenderam que a um dia antes. De acordo com o ministro mergulhasse numa crise constitucional”.
Medida Provisória 366/2007, que deu Luiz Fux, relator do julgamento da ação Assim é a lei nesse país do faz-de-
origem à Lei 11.516/2007, não respeitou de inconstitucionalidade do Instituto conta. Quando é para favorecer o os 
a Constituição Federal. Porém, a deter- Chico Mendes, “o STF agiu com poderosos e “donos do poder” a lei pode 
minação do STF para que o Congresso ´patriotismo e humildade judicial` ao seguir adiante, mesmo tendo sido julgada 
Nacional editasse nova lei no prazo de recuar da decisão e evitar a revisão de inconstitucional pelo STF.

No dia 7 de março o STF (Supremo Tribunal Federal) julgou inconstitucional a Lei 
11.516/2007, que criou o Instituto Chico Mendes Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

INSTITUTO CHICO MENDES

STF desrespeita a Constituição

Organizações e movimentos populares do mundo inteiro que lutam em defesa do 
meio ambiente e contra o desmatamento estarão presentes na Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que ocorrerá em junho no Rio 
de Janeiro. O documento que servirá de base das negociações durante a conferência, 
conhecido como “draft zero” envergonhou ambientalista de todo o mundo. Por isso, 
serão realizadas atividades paralelas a agenda oficial durante o evento.

A Condsef (Confederação dos as negociações em favor da direção da 
Trabalhadores no Serviço Público empresa, causando inúmeros prejuízos 
Federal) encaminhou à Justiça do aos trabalhadores.
Trabalho pedido de anulação das O SINTSEF/RN alerta a categoria 
assembleias realizadas pela CNTC para continuar atenta a cada etapa desse 
(Confederação Nacional dos Trabalhado- processo judicial. Acompanhe pelo nosso 
res no Comércio). Vale lembrar que a s i t e ,  t w i t t e r :  @ s i n t s e f r n ,  
CNTC tem sido utilizada para manobrar facebook.com/sintsefrn.

No dia 5 de março ocorreu mais uma audiência de conciliação 
na 3ª Vara do Trabalho para tratar sobre a representatividade 
dos trabalhadores da Conab (Companhia Nacional de 
Abastecimento).

CONAB

Quem representa os trabalhadores
no Acordo Coletivo de Trabalho?

O SINTSEF/RN esteve em Tocantins  
à convite do companheiro Oliveira, 
da chapa de oposição a direção do 
Sintsef/TO, para ajudar a construir 
um polo classista de oposição à 
Condsef.

Inicialmente os lutadores do 
SINTSEF/RN foram para ajudar 
eleição marcada para o dia 19/12. 
Porém, a direção do sindicato 
fraudou o processo eleitoral, 
inclusive colocou o carro do 
sindicato em nome do atual 
presidente. A oposição, com a ajuda 
do nosso sindicato, conseguiu 
anular a eleição, que ocorrerá no 
dia 2 de abril.

O SINTSEF/RN estará de volta a 
Tocantins para ajudar o grupo de 
oposição a colocar o Sintsef/TO no 
campo da luta. Desse modo será 
mais um do nosso lado na briga 
contra o domínio político da 
Condsef. Desejamos que os 
companheiros saiam vitoriosos 
desse processo eleitoral e 
possamos trazer mais um sindicato 
para a CSP-Conlutas.

RIO+20

Ambientalista em alerta!

”


