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Clique e saiba mais
•	 Servidores	Federais	chamam	paralisação	nacional	no	dia	23	em	repúdio	ao	pacote	

de	ajustes	do	Governo
•	 Novos	cortes	anunciados	pelo	governo	não	só	impõe	arrocho	a	servidores	

como	podem	provocar	colapso	nos	serviços	públicos
•	 CUT	lança	nota	em	repúdio	ao	pacote	de	medidas	fiscais	anunciadas	pelo	governo
•	 Saiba	mais	sobre	a	medida	de	suspensão	dos	concursos	públicos	para	2016
•	 “Nós	somos	as	vítimas	do	maior	genocídio	da	humanidade”
•	 Budapeste:	refugiados	resistem	a	ataques	neonazistas	e	recebem	solidariedade	húngara

A	partir	do	anúncio	do	governo	dos	cortes	no	abono	permanência,	a	suspensão	dos	concursos	públicos	
e	da	desautorização	do	reajuste	a	partir	de	1º	de	janeiro	de	2016,	a	direção	do	SINTSEF/CE	foi	amplamente	
procurada	por	diversos	veículos	de	comunicação	do	Estado	para	falarem	sobre	como	foi	a	reação	da	categoria	
diante	do	ocorrido	e	quais	as	perspectivas	futuras.	Confira	a	seguir:

“‘O sentimento é de revolta, principalmente porque nós já 
estávamos com um acordo quase fechado com o governo. Infelizmente, 
os ajustes fiscais só caem nas costas dos trabalhadores’, reclama o 
coordenador geral do  Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 
Federal no Estado do Ceará (SINTSEF), Luciano Filgueiras.

‘A partir de janeiro de 2016, esse benefício [o abono de 
permanência] vai ser cortado, fazendo com que os servidores se 
aposentem logo. Se não tiver concurso público para a vaga, agravará 
ainda mais a situação, esvaziando os departamentos públicos’, 
questiona Luciano Filgueiras.

‘O setor continua em greve. A nossa grande luta é em defesa dos servidores públicos’, clama Luciano 
Filgueiras, ressaltando que durante a semana serão realizadas várias reuniões para discutir a situação imposta 
pelo governo.”

Clique aqui para ler a matéria na íntegra.

“‘As condições objetivas (para uma greve geral) estão dadas’, afirmou 
Luís Carlos de Alencar Macêdo, coordenador-geral do Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço Público Federal no Ceará (Sintsef-CE). Ele afirma 
que a decisão, na prática, cabe à categoria. Entretanto, o desfecho em um 
movimento paredista é o mais provável.

Segundo o sindicalista, Dilma opta por uma ‘agenda neoliberal’ para 
combater a crise. ‘Não foi para isso que os trabalhadores elegeram 
ela’, critica. Para Macêdo, o Planalto cumpre o papel de ‘Robin Hood ao 
contrário’.”

Leia aqui a matéria completa.

Imprensa	cearense	repercute	indignação	de	servidores	com	o	anúncio	de	cortes	
do	Planejamento
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