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Seminário de Formação Política discute a crise do 
capitalismo e o posicionamento dos trabalhadores 
diante dela

Com a participação de cerca de 50 filiados, os doutores Jorge Luiz 
Oliveira e José Pereira Sobrinho discutiram ontem na sede do SINTSEF/
CE ”Os Desafios para os Trabalhadores Diante da Crise do Capitalismo na 
Atual Conjuntura”.

O evento foi promovido pela coordenação de formação política e 
sindical, ampliando a reflexão e a discussão em torno deste tema tão 
essencial à classe trabalhadora.

Convocada em edital e amplamente divulgada 
com a base do SINTSEF/CE, a Assembleia Geral 
realizada ontem, 23, contou com a presença de 
apenas 47 filiados. Diante de mais um ano sem 
reajuste real e de uma negociação que mais uma 
vez não leva em consideração os itens de uma pauta 
tanto econômica quanto de valorização do servidor, 
é de admirar que a base dos servidores públicos 
federais no Ceará não reaja.

Temos visto, ano após ano, uma política de 
extinção do serviço público: órgãos sucateados, falta 

de concursos, desrespeito com aposentados, reajustes 
de fachada, pautas de reivindicação empurradas com 
a barriga. O governo quer repetir essa receita, mas o 
servidor público não pode aceitar esse bolo.

Diante da realidade apresentada, os presentes em 
consenso resolveram não deflagrar a greve no dia 
27 próximo, no entanto, reunir com os delegados de 
base da capital para levar a discussão para os locais de 
trabalho e, cada delegacia sindical, fazer o mesmo em 
sua região. Já há assembleia agendada para segunda-
feira no INCRA e no dia 30 no Ministério da Fazenda.

A não deflagração da greve não significa o fim da 
luta, pelo contrário, será necessário encontrar outros 
mecanismos de pressão para forçar o governo a uma 
negociação real, não sob a condição, por ele imposta, 
de que os servidores aceitem o aumento para que os 
outros pontos de pauta sejam vistos.

Assembleia Geral segue rejeitando o reajuste de 21,3% em 4 anos

Clique e saiba mais
• Processo de negociação não pode ser contaminado por política econômica 

equivocada. Para evitar isso, reagir é urgente
• Servidores federais marcam assembleia para decidir dia 29 sobre greve nacional
• Maior batalha da esquerda na América Latina é contra ‘golpe midiático’
• Plano de cortes na Petrobras joga por terra avanços conquistados com Lula
• Hospital público oferece Programa de Assistência Domiciliar Pediátrico
• Assassinatos de jovens equivalem a 3,5 chacinas da Candelária por dia
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