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Clique e saiba mais

• Correio Brasiliense: Servidor mais flexível
• Relator da redução da maioridade penal sugere aborto de bebês com 

“tendências à criminalidade” no futuro
• Vetado aumento de 53% a 78,5% para os servidores do Judiciário
• García Linera: da indignação à esperança
• MAPA DA VIOLÊNCIA – BRASIL - A dialética do esclarecimento revisitada
• A filosofia na prática (5.o de uma série) – Ocupe-se de pouco para ser 

feliz: ninguém é feliz quando tem uma agenda sobrecarregada.
• Prévia da inflação oficial acumula alta de 9,25% em 12 meses
• Sindipetro: ‘Petrobras é uma estatal, não empresa privada que só visa 

lucro’

Não esqueça, amanhã, 23 de julho, tem Seminário de 
Formação Política e Assembleia Geral

Amanhã, 23 de julho, a agenda do SINTSEF/CE está 
imperdível. Das 8h às 12h e das 14h às 17h você poderá 
participar do Seminário de Formação Política e Sindical “Os 
desafios para os trabalhadores diante da crise do capitalismo 
na atual conjuntura”. Ainda há vagas. Inscreva-se logo em: 
http://goo.gl/forms/76sx2hao8U

Logo mais, às 17h, tem Assembleia Geral para discutir a 
deflagração da greve dos servidores públicos federais a partir 
do dia 27 de julho, por tempo indeterminado. A greve já foi 
aprovada por servidores de vários locais de trabalho. Participe! 
Lute! Conquiste! Essa batalha é de todos nós.

Seminário de Formação Política e Sindical

"Os Desafios para os Trabalhadores 
Diante da Crise do Capitalismo na 

Atual Conjuntura"

Data: 23 de julho (quinta-feira)
Horário: 8h às 12 h - 14 h às 17h
LocaL: Sede do SINTSEF/CE

DebateDores
Jorge Luiz oLiveira

(Filósofo e Doutor em Educação)

José Pereira sobrinHo
(Doutor em Educação e Pesquisador 

do  Instituto Latinoamericano de estudos 
socieconomicos - ILAESE)

Um impasse tomou conta dos processos de negociação entre servidores e governo. Nesta terça-
feira a Condsef participou de reunião para tratar pauta que interessa a cerca de 500 mil servidores 
entre ativos, aposentados e pensionistas que compõem carreiras como PGPE (Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo), CPST (Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho, incluindo Funasa), 
PECFAZ (Plano de Cargos dos Administrativos Fazendários), e similares. Lançando mão do cenário de 
dificuldades que a economia do país atravessa, a SRT alegou que avanços no debate sobre demandas 
específicas estariam condicionados a aceitação do índice de 21,3% num prazo de 4 anos, como já 
apresentado e rejeitado pela maioria dos servidores. Não foram confirmadas agendas de outras 
reuniões para tratar pautas específicas dos demais setores da base a Condsef.

Leia matéria completa no site da Condsef, clicando aqui.

Governo quer condicionar avanços no diálogo de outros itens da pauta de 
reivindicação dos servidores a aceitação de 21,3% em 4 anos
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