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Clique e saiba mais
•	 Por	que	o	Brasil	vive	um	golPe	de	estado
•	 votação	de	imPeachment	está	Prevista	Para	segunda	quinzena	de	aBril
•	 a	oaB	está	onde	esteve	em	1964:	no	golPe
•	 servidores	reagem	a	anúncio	de	ProPosta	do	governo	Para	limitar	investimentos	no	setor	PúBlico

SINTSEF se posiciona 
em relação às medidas 
anunciadas pelo governo 
no início da semana
Na edição do Jornal O povo desta quarta-

feira, 23, o coordenador geral do SINTSeF/
Ce Roberto Luque, fez uma avaliação sobre 
o impacto do novo pacote fiscal anunciado 
pelo Ministro da Fazenda, Nelson Barbosa 
na segunda feira. Confira a fala do 
coordenador:
Funcionários públicos prometem reagir 
a medidas

O coordenador geral do Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço público do estado 
do Ceará (Sintsef), Roberto Luque, afirma 
que a categoria promete reagir às medidas 
de ajuste fiscal.

“O sindicato rejeita qualquer proposta 
que venha no sentido do ajuste fiscal, 
contra direitos dos trabalhadores. Vai na 
contramão do programa de Governo pelo 
qual a presidente foi eleita” diz.

Ele ressalta que esta posição não significa, 
no entanto, que a categoria que tem ajudado a mobilizar as passeatas contra o impeachment, vá 
mudar de posição. Pelo contrário. “Somos contra o golpe e contra o ajuste fiscal”, afirma.

e destaca que os cortes além de prejudicar os trabalhadores, colocam em risco a qualidade 
do serviço público. Por isso, afirma o sindicalista, é necessária a mobilização contra o projeto, 
ressaltando que as estratégias ainda estão sendo discutidas nas bases. “Vamos trabalhar para que 
estas medidas não sejam efetivadas”. para ele, o caminho para retomada da economia passa por 
política de fim do superávit primário e de redução da taxa de juros. “Essas medidas anunciadas 
são apenas para fazer caixa para pagamento de juros. Entendemos que, na verdade, o Governo 
Federal deve ser o indutor da economia brasileira e somente ele pode viabilizar o atendimento das 
reivindicações do conjunto dos trabalhadores”.  leia	a	matéria	comPleta	aqui
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