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Atuais pautas
de lutas:

Eleger Lula para derrotar Bolsonaro;
Assegurar a realização do processo
eleitoral, impedindo iniciativas que
visem conturbar ou desacreditar as
próximas eleições;
Democratização das Instituições
Federais de Ensino (IFEs), garantindo
sua autonomia e não-aparelhamento;
Retomada dos investimentos
púbicos para Educação na rede
federal de ensino;
Pela recomposição salarial dos
servidores;
Pelo direito de lutar! Pela derrubada
da Instrução Normativa 54;
Pela garantia da organização
sindical;
Educação pública, gratuita, de
qualidade, laica, com referência
social e em consonância com os
interesses da classe trabalhadora;
Por uma Carreira Única dos
Trabalhadores e das Trabalhadoras
em Educação;
Contra todo tipo de discriminação
e/ou intolerância.

O Sindicato dos Servidores do
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará
(SINDSIFCE) é a entidade que
defende os professores e
técnico-administrativos da
reitoria e de 33 campi do IFCE,
em todo o Ceará. 

Associar-se ao Sindicato é ter
garantia de, além de reforçar a
luta pelos direitos e interesses
dos servidores e pelo direito da
sociedade à educação pública de
qualidade, poder contar com
apoio e orientação para fazer as
melhores escolhas, ao longo de
sua carreira no Instituto. 

A entidade sindical que
representa os servidores do
IFCE iniciou suas atividades em
10 de novembro de 1986. Em
todo esse tempo, o Sindicato
sempre esteve ao lado dos
servidores, nas diversas lutas
que travou, em prol da
permanência, amplitude e
conquista dos direitos das
categorias que representa, nas
greves, caravanas, nos
encontros, assembleias,
confraternizações e na luta
maior, que acontece no dia a dia.

Desde 1986, atuando na defesa dos servidores do IFCE

Apresentamos o Sindicato que
estará ao seu lado a partir de agora!

Bem-vindo, Servidor e Servidora!
Uma trajetória de luta se inicia!
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Os trabalhadores e trabalhadoras do
serviço público federal estão há quase
cinco anos com salários congelados, sem
recomposição, o que tem resultado em
perdas salariais nos últimos anos da ordem
de 49,28%. Não tivemos qualquer reajuste
da inflação durante os últimos cinco anos, o
que faz com que os salários estejam
bastante defasados. Durante o governo
Bolsonaro tivemos um expressivo aumento
da inflação, que acumula o percentual de
19,99% de perdas, até dezembro/2021.

Recentemente, o SINDSIFCE realizou uma
Greve com intuito de pressionar o governo;
no entanto, mesmo com uma pauta justa e
legítima, os efeitos nefastos da Instrução
Normativa 54 – provocando medo à adesão
– foi o principal impeditivo para a
continuidade do movimento paredista.

Confira nossas pautas de reivindicações:
1. Reajuste salarial de 19,99% para o conjunto dos servidores
públicos federais;
2. Arquivamento da PEC 32, da Reforma Administrativa;
3. Revogação da EC 95/2016, que institui novo Regime Fiscal
por 20 anos.

Cônjuge ou companheiro (a), comprovada esta condição;
Filhos(as), enteados, genro, nora - todos com idade até 38 anos;
Irmão(a), cunhado(a), sobrinho - todos com idade até 38 anos;
Neto(a) - todos com idade até 38 anos.

Ao se filiar ao Sindicato, o servidor passa a contar com diversos benefícios; um deles é a
possibilidade de aderir ao plano de saúde da Unimed Fortaleza com descontos especiais.
Podem realizar adesão, ainda: 

Para mais informações: 85 99858-0145

Os filiados ao SINDSIFCE têm direito à assessoria jurídica, com atendimento a cargo dos
Advogados Caio Santana e Francisco Scipião, do Escritório Uchoa Advogados Associados,
todas as terças-feiras (das 8h às 12h) e quintas-feiras (das 14h às 18h), em formato presencial
ou virtual. 

O apoio da Assessoria Jurídica é fundamental para que os servidores possam conhecer e
garantir seus direitos, contar com orientações quanto a leis, portarias e instruções normativas,
além de, quando necessário, ingressar com ações para requisitar benefícios e valores devidos.

sindsifce 85 99858-0145Rua Aratuba, 01-A, Benfica – Fortaleza – Ceará
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