
Ano V - Nº 849  
07 de agosto de 2015

A VOZ DO SINTSEF
sintsefceara.org.br

facebook.com/SINTSEFCE
avozdosintsef@gmail.com

Boletim informativo diário editado pela Coordenação de Comunicação. Coordenadores: Artur Camurça, Joacir Moreira e Vera Cândido. 
Assessoria: Luciana Barroso (2117 Jp/Ce) estagiárias: Bárbara Castro (FAC) e Letícia Almeida (UFC)

Clique e saiba mais
•	 UBM	comemora	27	anos	de	lutas	e	vitórias	pela	emancipação	feminina
•	 Movimentos	de	moradia	garantem	nova	etapa	do	Minha	Casa	Minha	Vida	para	

ainda	esse	ano
•	 STF	define	na	semana	que	vem	reajuste	para	servidores	e	ministros
•	 “A	demanda	por	linchamentos	ultrapassa	a	linha	da	justiça	e	vira	vingança”
•	 De	“marxista”	a	“ecologista”,	a	nova	briga	do	papa	Francisco	com	os	conservadores
•	 Corrupção	na	luta	contra	a	corrupção:	a	fraude	do	protesto	anti-Dilma	no	Facebook
•	 Abrigo	São	Lázaro	realiza	bazar	solidário	para	manter	ajuda	a	cães	e	gatos

Servidores tentam destravar negociações com marcha e vigília em frente ao 
Palácio da Alvorada

Servidores promoveram um 
dia	intenso	de	atividades	nesta	
quinta-feira	(6),	em	Brasília.	De	
manhã	milhares	participaram	de	
uma marcha na Esplanada dos 
Ministérios e a tarde um grupo 
seguiu para o Palácio da Alvorada 
onde teve início uma vigília na 
tentativa	de	abordar	a	presidente	
Dilma	Rousseff	e	sensibilizá-la	
quanto à necessidade de destravar 
as negociações entre governo e 
servidores que se encontra em um 
impasse. De um lado a Secretaria 
de	Relações	do	Trabalho	(SRT)	
do Ministério do Planejamento 
continua	mantendo	um	índice	de	

21,3%	dividido	em	quatro	anos,	
apresentado e já rejeitado pela 
maioria	dos	servidores.	De	outro,	
servidores querem que governo 
considere	perdas	inflacionárias	
passadas e não futuras e reveja o 
prazo,	considerado	muito	extenso.	
Há	também	entrave,	já	que	outros	
itens	que	interessam	a	categoria,	
como	reajuste	em	benefícios,	
mudança	em	regras	na	gratificação	
para	fins	de	aposentadoria,	e	
outros,	estariam	condicionados	a	
aceitação do índice rejeitado.

Este impasse está levando os 
servidores a construir um processo 
de mobilizações com paralisações 

que	já	atingem	categorias	como	
INSS,	administrativos	e	professores	
das	universidades,	servidores	do	
judiciário e vem se ampliando. Na 
base	da	Condsef,	que	concentra	
a maioria dos servidores do 
Executivo	Federal,	categorias	
como	Incra,	Ibama,	Ministério	
da	Saúde,	Funasa,	Iphan,	Dnocs,	
Agricultura,	Ministério	do	Trabalho	
e	Emprego	e	outros,	reforçam	esse	
movimento.	Até	agora,	há	registro	
de paralisações em pelo menos 15 
estados	(AC,	AP,	CE,	MG,	MT,	PA,	
PR,	RJ,	RN,	RO,	RR,	SC,	SE,	TO	e	SP).				
Fonte:	Condsef

Leia	Mais

“Pai é o que cria”, e o que deveria ser uma brincadeira acaba sendo a mais 
pura verdade. Pai é aquele que ama: um filho biológico, adotado, um neto, um 

sobrinho, um enteado... Pai é quem se dedica, da forma que sabe se dedicar,  
com vontade de fazer sempre da melhor maneira. Pai mesmo é quem busca 

sempre um caminho para cuidar, proteger, acolher - em qualquer época, 
tempo, espaço - a vida do filho.

Para todos os pais, em suas imperfeições, fraquezas, medos, verdades, acertos...
tentativas diárias e permanentes de serem sempre melhores:

Um Feliz Dia dos Pais!
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