
DIRETORIA DO SINTSEF/RN REALIZA 
PLANEJAMENTO PARA 2016
A diretoria do SINTSEF/RN depois     de  um 2015 cheio de lutas 
e mobilizações tomou uma importante decisão nesses primeiros 
dias de 2016. Realizou nos dias 15,16 e 17 de janeiro  seminário 
para formação política e planejamento das atividades sindicais 

PREMIAÇÃO DISTRIBUI DUAS MOTOS 
A Festa do Servidor 2015 foi um sucesso! Reuniu fili-
ados e filiadas de todas as regiões do estado para uma ce-
lebração com muita música e diversão. Um sorteio de duas 
motos foi a grande novidade da festa. As premiadas foram 
duas servidoras da área da saúde. Veja  tudo na página 2

SERVIDORES PODEM ACESSAR CONTRACHEQUE PELO SMARTPHONE E TABLET - PÁGINA 8 

Festa do servidor lotou área de lazer do SINTSEF/RN
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EDITORIAL 2

Todo ano  os filiados e filiadas do SINTSEF/RN 
já sabem que a  festa do servidor além  de ser um 
grande momento para reencontros sorteia muitos prê-
mios. Esse ano não foi diferente, a festa teve grandes 
novidades.  Duas motos Yamaha foram  sorteadas.  Só 
as motos totalizam mais de 9 mil reais em prêmios. 

Além dos veículos, mais de uma centena de prêmios tam-
bém foram distribuídas no sorteio. Foram celulares, com-
putadores, bicicletas, eletroeletrônicos,  eletrodomésticos e 
utensílios para casa. Dentre as mais de 800 pessoas que par-
ticiparam da festa, coube para  duas servidoras a  boa notí-

cia de terminar o ano 
de 2015 motorizadas.

Maria José Azevedo da 
Silva, funcionária do 
Ministério da Saúde, 
e Maria do Socorro 
Gomes  Bezerra, fun-
cionária aposentada  
do Ministério da Sáude 
lotada no LACEN,  

nem esperavam ganhar os maiores prêmios da festa. 

Elas frequentam a festa todos os anos e é a primeira vez que 
ganharam no sorteio.  As duas tem planos para o prêmio. 
Pretendem vender as motos e investir o dinheiro num novo 
automóvel. 

Elas ressaltam a im-
portância de participar 
da festa do servidor e de 
como sempre esse  é um 
momento de  confrat-
ernização e reencontro 
com os amigos e cole-
gas de trabalho “sem-
pre participo para rev-

er os amigos de Caicó e Mossoró, achei a festa excelente , 
muito organizada  e com bons prêmios, afirmou Maria do 
Socorro Bezerra.  Ela também lembrou a  importância de 
valorizar o sindicato  “ Vamos  dar valor ao nosso sindi-
cato, é dele que a gente consegue os frutos da luta”, concluiu. 

Sorteada pela primeira vez em um evento do  
SINTSEF/RN, Maria José também não esconde 
a felicidade em participar da festa do servidor. 
Ela e sua família participam todos os anos. “É uma confra
ternização muito boa porque podemos rever colegas e feste-
jar com boa comida e música”, afirmou a servidora sortuda. 

A servidora Maria José Azevedo 
da Silva  ganhou uma moto na festa do 
servidor 2015

2016 chegou e com ele muitos desafios!

Teremos muitas lutas pela frente e vigia-
remos para que se concretizem os acor-
dos feitos na Campanha Salarial 2015, 
principalmente a criação do Comitê 
Gestor de cada área/órgão, onde será 
apresentada em especial a proposta 
de estudo da carreira ou reestrutur-
ação, dependendo de qual seja o caso.

Nossa greve não terá sido em vão!
Para isso, como diz a música O Sal 
da Terra, de Beto Guedes/Ronaldo 
Bastos: “(...) vamos precisar de todo 
mundo, um mais um é sempre mais 
que dois”. Na verdade toda a letra se 
aplica, mas, vamos ficando por aqui.

Durante todo o ano de 2015 fizemos 
dezenas, senão centenas de assem-
bleias geral ou por locais de trabalho, 
principalmente antes, durante e de-
pois da greve, congressos, plenárias , 

reuniões e finalizamos o ano com mais 
uma edição da Festa d@ Servid@r e foi 
um estouro, com toda a animação d@s 
presentes, em meio ao monte de prê-
mios que sorteamos, fizemos uma sur-
presa: 2 motocicletas O KM, sendo am-
bas as ganhadoras mulheres, Socorro 
Picado e Maria José, uma felicidade só.
Esse ano já começou à mil por hora, 
já realizamos várias assembleias por 
local de trabalho, um minicurso 
para a Direção, estudando e/ou re-
vendo e discutindo conceitos im-
portantes, como classismo, machis-
mo, luta de classes e muitos outros.

 Em breve faremos um planejamen-
to anual para cairmos em campo.
2016 tem mais um gostinho espe-
cial, comemoraremos os 25 anos 
de fundação do nosso Sindicato, 
um sindicato classista, independ-
ente de patrões, autônomo e de luta, 
sem falar que estaremos realizando 

mais um Congresso, dentro ainda do 
primeiro semestre, se tudo der certo.
Vamos à luta! Esse ano promete...

Quanto as nossas particularidades, a 
novidade é o Catálogo de Convênios 
que está chegando junto com este jor-
nal, para que você possa usufruir dos 
descontos oferecidos é necessário faz-
er a tão prometida carteira de filiad@, 
já disponível em nossa Sede. É só che-
gar aqui e faz na hora, igual a caldo 
de cana. A partir disso, é só usufruir 
dos produtos e serviços oferecidos.

E por último, desejar uma boa leitu-
ra e ganho de conhecimento com 
as diversas outras informações.

Saudações ComLutas, Gigi.

Duas motos e centenas de prêmios foram sorteados
durante a Festa do Servidor 2015 

A servidora Maria do Socorro Gomes 
Bezerra  foi sorteada com uma moto du-
rante a festa do servidor
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   DIVERSÃO FOI A  MARCA DA FESTA DO SERVIDOR 2015 
   Mais de mil pessoas marcaram presença no evento, que distribuiu muitos 

 prêmios ao som de música de qualidade e com muita comida.

No último dia 12/12 aconteceu a  já tradicional festa do 
servidor promovida pelo SINTSEF/RN. A festa  é um 
momento de celebração pelo dia do servidor e uma for-
ma de confraternização  de final de ano para os servi-
dores federais  ativos  e aposentados.  A festa lotou com 
quase 800 servidores a área de lazer do sindicato, lo-
calizado na em Cidade Campestre, em Parnamirim.
 
A animação da festa ficou por conta de Messias Para-
guai e Banda que, com sucessos de diferentes fases da 
MPB e grandes sucessos da música nordestina, colocou 
os servidores e servidoras e seus convidados para dançar.  

Um momento da festa a coordenadora geral do SINTSEF/
RN, Gizélia Rocha, prestou homenagens a todos os servi-
dores e servidoras que  faleceram durante o ano de 2015. 
Além disso, o assessor político, Valério Fonseca fez um 
balanço das conquistas e das lutas promovidas pelo sin-
dicato em 2015. Lembrou a greve histórica feita pela ca
tegoria no ano e pediu mais mobilização para os 
servidores para as lutas que se aproximam  em 2016.
Um dos momentos mais esperados da fes-
ta é, sem dúvida, o sorteio de prêmios. 

E esse ano, o Sintsef/RN caprichou ainda mais 
nas premiações para os filiados. Foram  várias 
bicicletas, TV´S, Dvd´s, aparelhos celulares,  equipamen-

tos eletro eletrônicos, ferramentas  e duas motos Yamaha.  
O sorteio que aconteceu em clima de muito bom hu-
mor e diversão  distribui cerca de 80 prêmios para 
os presentes na festa. As duas motos foram sorteadas 
para  Maria José Azevedo e Maria do Socorro Gomes. 

Todos os filiados e filiadas que participaram da fes-
ta ganharam também um chaveiro personalizado.
E na hora do almoço foi servido o tradicional churrasco, 
com acompanhamentos e bebidas, foi servido aos presentes. 

Os servidores que levaram seus filhos e filhas não 
se decepcionaram, uma estrutura de brinque-
dos e as piscinas fizeram a diversão para a garotada.  

Para Gizélia Rocha, Coordenadora geral do SINTSEF/RN, 
a festa foi fantástica.  “A festa foi fantástica, tanto no com-
parecimento, na animação, pelo reencontro dos amigos  
e pela participação de todos. Foi uma confraternização 
que ultrapassou  todas as expectativas  e terminamos com 
chave de ouro ao sortear duas motos para os nossos fili-
ados e filiadas, essa foi uma forma do conselho diretivo 
de nossa entidade desejar um feliz natal e um ano novo de 
prosperidade para todos que fazem o SINTSEF/RN”, afir-
mou Gigi.
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A diretoria do SINTSEF/RN depois de um 2015 cheio 
de lutas e mobilizações tomou uma importante decisão 
nesses primeiros dias de 2016. Realizou nos dias 15,16 
e 17 um seminário para formação política e plane-
jamento das atividades sindicais para 2016. O espaço 
de formação aconteceu em Rio do Fogo e contou com 
a presença de cerca de 20 diretores do SINTSEF/RN, de 
todas as regiões do estado. Entre as temáticas discuti-
das estavam a atual crise econômica e conceitos impor-
tantes como classismo, opressão de classe, democracia 
e ideologia. Além da pauta voltada para a formação 
política, os diretores presentes avaliaram o ano do sin-
dicato e apresentaram sugestões para o ano de 2016.

Os principais espaços do seminário foram mediados 
pelo assessor político do SINTSEF/RN, Valério Fonse-
ca, e pela coordenadora geral do SINTSEF/RN, Gizélia 
Rocha. No início, entrou em debate a perspectiva clas-
sista de organização dos trabalhadores. Além disso, os 
participantes discutiram a importância do fortalecimen-
to da organização sindical independente, sem associação 
ou proximidade com o governo e as elites econômicas.  

A realização desses cursos fortalecem  a formação da 
diretoria para as atividades que acontecerão ao longo 
de 2016. “ É uma forma de preparar politicamente  a 
direção do sindicato para as tarefas que teremos nesse 
ano, trazemos conceitos políticos  que fundamen-
tam a atuação do SINTSEF/RN”, concluiu Valério.

Outro ponto da formação, que usou como subsídios para 
discussão textos de Henrique Canary , também debateu a 
perspectiva de organização das frentes populares e a orga
nização internacional dos trabalhadores. Valério Fonseca 

ainda explanou sobre o poder de aparelhos ideológicos 
e a presença da propaganda ideológica na grande mídia. 
“A gente já vinha pensando em fazer esse seminário 
já algum tempo, mas com as atividades do ano pas-
sado foram muito intensas acabamos trazendo para 
essa data. Tenho certeza que foi um espaço mara-
vilhoso  pra todo mundo. São conceitos teóricos e 
temáticas que devem ser sempre discutidos para for-
talecermos nossa formação”, afirmou Gizélia Rocha.

Na noite de sábado, 16, mesmo após um dia de in-
tensas discussões os diretores se reuniram para fazer 
um avaliação do ano de 2015 para o SINTSEF/RN. 

A grande parte das avaliações foram positivas e desta-
caram a mobilização feita para greve que, apesar da 
desmobilização provocada pela CONDSEF, saiu com 
conquistas importantes como a incorporação de gratifi-
cações e aumento direto para aposentados e pensionistas. 

Além disso, os diretores destacaram a pauta que deve ser-
vir de norte na defesa dos trabalhadores durante o ano.
“Os temas abordados aqui são de suma importância e 
o seminário  prepara os diretores para debater com 
os trabalhadores, o ano de 2015 foi de muita  e tive-
mos importantes ganhos  para nós e para os aposen-
tados, o que é importante para a gente no futuro 
quando for se aposentar.”, afirmou Rosa Alves, da sec-
retaria de combate às opressões do SINTSEF/RN.

Novas formações e planejamentos já estão sendo 
pensados para o decorrer do ano, bem como as-
sembleias nas bases com a participação de diretores 
dos mais diferentes pontos do Rio Grande do Norte. 

SEMINÁRIO REUNIU DIRETORIA DO SINTSEF/RN PARA 
PLANEJAMENTO E FORMAÇÃO POLÍTICA 
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INFORMES 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Mantenha sempre seus dados atualizados junto ao sindicato Se você se aposentou, mudou de local de trabalho, endereço, telefone 
ou e-mail, por favor, entre em contato conosco através dos telefones 3206-3606 / 9108-0847 / 8795-0086 ou pelo e-mail sintsef@
sintsefrn.com.br
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PLANEJAMENTO PUBLICA PORTARIAS COM O REAJUSTE 
DOS BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES DO EXECUTIVO 
Ainda em janeiro foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU), três portarias reajustando valores do 
auxílio-alimentação, auxílio creche e plano de saúde dos servidores do Executivo Federal. Os reajustes estavam pre-
vistos nos termos de acordo assinados entre servidores e governo como resultado das negociações da Campanha Sa-
larial 2015.  O auxílio alimentação passa de R$ 373,00 para R$ 458,00. Aumento de 22,78%, ainda o menor valor 
pago entre os servidores dos três poderes. Referente aos planos de saúde, o valor médio da contrapartida paga pela 
União passará de R$117,78 para R$ 145,00.  O auxílio-creche teve valor fixado de R$321,00 como máximo a ser pago 
para este benefício. O auxílio creche não era reajustado desde a sua criação, há mais de duas décadas. Tem direito ao 
auxílio servidores com filhos de até cinco anos, 11 meses e 29 dias e não existe limite  para número de dependentes. 

CONTRACHEQUE DO SERVIDOR PODERÁ SER ACESSADO DE 
SMARTPHONES E TABLETS
Todas as informações sobre seu contracheque agora acessíveis na palma de sua mão. O Ministério do Planejamento lan-
çou o aplicativo SIGEPE MOBILE. Com ele, o servidor pode acessar  os contracheques dos últimos 12 meses, a prévia 
do  próximo mês e todos os dados cadastrais. Tudo isso via Smartphones e/ou Tablets 

O aplicativo é gratuito e pode ser baixado  em celulares com sistema Android e IOS.   Para fazer o download basta aces-
sar a loja de aplicativos de seu celular ou tablet (Google Play para Android e Apple Store para IOS), buscar por “Sigepe 
Mobile” e   instalar o aplicativo. De acordo com o Planejamento, o acesso ao contracheque é o serviço mais acessado do 
Sigepe Servidor. Por mês, são mais de um milhão de visualizações. 

Para acessar o aplicativo, o usuário deve informar o CPF e utilizar a mesma senha do portal de Serviços do Servi-
dor do Sigepe. Caso nunca tenha utilizado o site, o primeiro acesso deverá ser efetuado em www.sigepe.gov.br. 
 

SERVIDORES INICIAM LUTA CONTRA O FIM DO ABONO 
DE PERMANÊNCIA 
*COM INFORMAÇÕES DA COLUNA DO SERVIDOR  DO JORNAL O DIA 

Entidades que representam servidores federais, vão intensificar a atuação no legislativo após o recesso de Carnaval. 
Tudo isso para lutar contra a PEC 139/15, que propõe o fim do abono de permanência.

Os servidores tentam dialogar com o relator da emenda à Constituição, o deputado André Fufuca (PEN-MA). A propos-
ta impacta negativamente os servidores federais.  O abono é um reembolso da contribuição previdenciária devido ao 
servidor que esteja em condição de se aposentar, mas que optou por continuar em atividade.

É calculado em 101 mil o número de servidores que podem deixar de receber o incentivo, o que vai prejudicar a reali-
zação do serviço público em diversas áreas, já que servidores perderam incentivo para continuar trabalhando mesmo 
com idade para a  aposentadoria. O abono equivale a 11% dos vencimentos do servidor, o percentual é o mesmo da con-
tribuição previdenciária.Pelas contas do governo, o fim do abono  significa um corte  de R$1,2 bilhão  para os servidores.
 


