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Carreira ] Sindicatos organizam evento
para debater cenários e perspectivas
Um grande encontro para debater cenários e
perspectivas da carreira de docentes e técnico-administrativos do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Ceará (IFCE) será realizado no dia 2
de setembro, no Campus Fortaleza (Av. Treze de
Maio, 2081). O evento, organizado pelas seções
sindicais do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Proﬁssional e Tecnológica
(SINASEFE) atuantes no Ceará – SINDSIFCE, Crato,
Iguatu e Juazeiro do Norte – também marca a abertura das comemorações de 30 anos de atual sindical.
A atividade objetiva reunir servidoras e servidores do
IFCE em todo o Estado, para debater e encaminhar ações
contra as diversas propostas que tramitam no Congresso e
no Senado e que, caso aprovadas, terão efeitos devastadores sobre diversas categorias de trabalhadoras e trabalhadores, além de sucatear ainda mais serviços públicos
essenciais à população. Para avaliar esse cenário, a professora do IF de Santa Catarina, Elenira Villela, e o assistente
em administração do Colégio Pedro II, William Carvalho,
são convidados a palestrar na atividade.
Cenários e Perspectivas
O preço que vem sendo pago pelas trabalhadoras e
trabalhadores por uma crise que não é sua pode ﬁcar ainda
mais alto. Isso porque um bloco de ataques preparados
pelos governos do PT e pelo atual governo interno de
Michel Temer já se encontra em tramitação no Congresso
Nacional. Reforma Trabalhista, Reforma da Previdência,
Projeto de Lei Complementar - PLP 257, Proposta de
Emenda à Constituição - PEC 241, além do chamado
“Escola Sem Partido” são alguns dos exemplos concretos
da atual situação de ameaça.
Leia também: Sindicato destaca principais ameaças em
curso e aponta necessidade de organização para a luta
A classe trabalhadora, contudo, não tem assistido de
braços cruzados a ofensiva feita pelos governos, com apoio
de grandes empresas, aos direitos a duras penas conquistados. Exemplos de iniciativas são os diversos chamados à
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unidade feitos por Centrais Sindicais, Movimentos Sociais,
Populares e Estudantis para organização das trabalhadoras
e trabalhadores, dos mais diversos setores, não só para
barrar os ataques em curso, mas para apontar novas possibilidades de vitória no horizonte.
Encontro Para Debate da Carreira
Dada a necessidade de analisar, de forma conjunta, o
atual cenário e, a partir dele, traçar perspectivas, as seções
sindicais do SINASEFE no Ceará estão convocando todas e
todos os servidores do IFCE a participar deste grande
encontro para o debate da carreira. A participação na
programação, que prevê atividades nos turnos da manhã e
da tarde, deve ser comunicada até o dia 31 de agosto, pelo
e-mail inscricoessindsifce@gmail.com, por telefone (85)
3223-6370 ou presencialmente, na sede do SINDSIFCE.
30 anos de História
Também o encontro que debaterá carreira marcará a
abertura das comemorações referentes aos 30 anos de
atuação sindical em defesa das servidoras e servidores do
IFCE. O marco faz referência à fundação da Associação dos
Docentes de 1º e 2º grau da Escola Técnica Federal do
Ceará (ADETECE), em 10 de novembro de 1986. Em março
de 1997, passou a se chamar Associação dos Trabalhadores
do Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará (ATEFCE), e em novembro de 2010, Sindicato dos Servidores do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará (SINDSIFCE).

SINDSIFCE destaca principais ameaças
em curso e aponta necessidade de lutar
O Sindicato dos Servidores do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará (SINDSIFCE) tem destacado que o preço
que vem sendo pago pelas trabalhadoras e
trabalhadores por uma crise que não é sua pode
ﬁcar ainda mais alto. Isso se deve ao fato de
estar em tramitação um bloco de ataques
preparados pelos governos do PT e pelo atual
governo interino de Michel Temer. Reformas,
projetos de lei, propostas de emenda à Constituição são algumas das principais ameaças.
Conﬁra aqui, uma síntese sobre cada uma delas.
A Reforma Trabalhista, proposta pelo
Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, simboliza um verdadeiro ataque à Consolidação das
Leis Trabalhistas (CLT), por meio da tentativa de
regulamentação da terceirização e, especialmente, a valorização do acordado sobre o legislado. Além disso, propõe a redução de até 30% da jornada
de trabalho e no salário por meio de negociação coletiva.
A Reforma da Previdência prevê a uniﬁcação entre os
regimes público e privado e aponta como uma das principais mudanças a determinação da idade mínima de 65
anos para homens e 62 anos para mulheres, limite que
pode chegar a 70 anos. Além disso, as idades para homens
e mulheres devem ainda ser aproximadas até ﬁcarem
iguais. Outra grave ameaça é o ﬁm das chamadas aposentadorias especiais, atingindo diretamente professores.
O Projeto de Lei Complementar - PLP 257 representa
um ataque direto aos serviços públicos. Objetivando
reﬁnanciar a dívida pública de estados e municípios, o
projeto propõe a redução do papel do Estado, adoção de
políticas de ajuste ﬁscal, controle de gastos, estímulo às
privatizações e cortes diretos do setor público. Fim dos
concursos públicos, ampliação das terceirizações e congelamentos salariais estão entre as suas principais consequências.
A Proposta de Emenda à Constituição - PEC 241, do
presidente interno Michel Temer, que conta com parecer
favorável do deputado cearense Danilo Forte (PSB), cria o
novo regime ﬁscal, que limita as despesas primárias da

União aos gastos do ano anterior corrigidos pela inﬂação
oﬁcial. Na prática, se aprovada, haverá congelamento dos
gastos públicos por um período de 20 anos, aprofundando
ainda mais o sucateamento de serviços essenciais como a
Saúde e a Educação.
Já o Escola Sem Partido, proposta do Senador Magno
Malta, embora apresentado como conteúdo neutro, possui
natureza autoritária. O Projeto de Lei - PL 193/2016, que
tramita no Senado, objetiva silenciar, na escola, o debate
sobre questões de gênero, raça e sexualidade. Parte de
uma agenda conservadora, se aprovado, o projeto representará um retrocesso sem precedentes na qualidade da
Educação Pública em nosso país.
O que fazer?
As trabalhadoras e trabalhadores não podem assistir,
de braços cruzados, a ofensiva feita pelos governos, com
apoio das grandes empresas, aos direitos já conquistados. É
preciso aderir aos chamados à unidade feitos por Centrais
Sindicais, Movimentos Sociais, Populares e Estudantis para
a organização das lutas que visem barrar esses ataques e
apontar novas possibilidades de vitórias no horizonte. Por
isso, servidora e servidor, ﬁque atento às convocações
feitas pelo SINDSIFCE e fortaleça nossa luta.
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