
Clique e saiba mais
•	 9	fatos	que	fizeram	de	2015	um	ano	bem	menos	ruim	do	que	poderia	ser
•	 2015:	a	primavera	das	mulheres	que	floresceu
•	 “conservadorismo	do	congresso	só	pode	ser	derrotado	pela	mobilização	popular”
•	 calendário	2016:	brasil	terá	9	feriados	e	5	pontos	facultativos
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“A Condsef avalia que 2015 se revelou um dos anos mais 
desafiadores para a categoria. Enfrentamos um processo 
de negociações dominado por incertezas abalado por um 
cenário político e econômico extremamente desfavorável. 
Como historicamente fazemos, soubemos nos unir, 
pressionar o governo e contornar as turbulências com 
mobilização e luta. Ainda que não tenhamos alcançado 
todos os avanços esperados, conseguimos - num ano 
marcado por uma crise que ainda não nos deixou - 

assegurar algumas conquistas que devem, sim, ser celebradas. É este senso de que unidos somos 
capazes de seguir avançando que devemos iniciar 2016. 

Precisamos entender que nossa participação e atuação permanente num processo de cobrança 
por melhorias são fundamentais para alcançar os objetivos que norteiam nossa luta: assegurar 
direitos adquiridos, exigir a valorização dos servidores e garantir serviços públicos de qualidade, 
previstos na Constituição para a população que paga uma das maiores cargas tributárias do 
mundo. Não é possível esmorecer. Se ainda há muito que ser feito, renovemos nossas forças no que 
muito já conseguimos conquistar com o poder da união.”  Leia na íntegra

2016 continuará desafiando servidores públicos e cobrando 
mais unidade e mobilização para encarar os obstáculos

2015: Eduardo Cunha 
protagoniza conservadorismo 
na política

Em um contexto marcado pela eleição do 
Congresso mais conservador desde 1964 – 
segundo levantamento realizado pelo Diap - a 
Câmara dos Deputados foi protagonista de 
grande parte das discussões políticas deste ano. 
A atuação de Cunha foi marcada pelos ataques 
a direitos históricos, denúncias de corrupção 
e articulações contra o Executivo. Tendo 
despontado como grande ator político no início 
do ano, Cunha terminou 2015 encurralado, 
o que o levou a deflagrar o processo de 
impeachment. Leia mais

É com pesar 
que informamos o 
falecimento do filiado 
Nelson Alves de Lima, 
ocorrido no último 31 
de dezembro. Nelson 
era Agente de Saúde 
Pública do Ministério 
da Saúde e fazia parte da Equipe Esportiva 
Campeões da Bola, Rádio Clube, 1200 AM.

O sepultamento ocorreu no dia 01/01, 
no cemitério Jardim Metropolitano. A missa 
de sétimo dia acontecerá no dia 06/01, na 
Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
no bairro Carlito Pamplona.

O SINTSEF/CE deseja força e solidariza-se 
com a família e amigos.
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