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Clique e saiba mais

Greve dos servidores federais no Ceará: a hora é de luta!
As paralisações nos órgãos 

continuam com força total. Na 
manhã de hoje (2), ocorreram 
atividades na Secretaria de Saúde 
Indígena (SESAI) e no Núcleo do 
Ministério da Saúde. As duas 
bases contaram com o apoio 
de servidores de outros órgãos, 
intensificando a luta.

Na SESAI a atividade foi animada 
pela  apresentação cultural dos 
emboladores Pinto Branco e 
Marreco.

Mobilização Nacional
Na última segunda-feira (31) 

o Fórum das Entidades Nacionais 
dos Servidores Públicos Federais 
(Fonasef) realizou reunião em 
Brasília, para avaliar o encontro 
com a Secretaria de Relações do 

Trabalho (SRT) do Ministério do 
Planejamento ocorrido no dia 27.

 Diante da falta de avanços nas 
negociações, os representantes 
das mais de 20 entidades que 
compõem o fórum aprovaram um 
calendário de atividades que tem 
por objetivo unir forças entre as 
diversas categorias do setor público 
para destravar a postura impositiva 
do governo que estagnou o 
processo de negociações.

O Fonasef estuda a possibilidade 
de uma marcha a Brasília com 
caravanas vindas de todo o Brasil 
no dia 9 de setembro. As entidades 
já aprovaram uma semana de 
atividades concentradas entre os 
dias 8 e 11 de setembro em Brasília 
e nos dias 2 e 3 nos estados.

• Vulnerabilidade social no Brasil cai 27% em dez anos, mostra Ipea
• Servidores do INSS rejeitam contraproposta e decidem fortalecer a greve
• Conheça os super-ricos - e saiba como você financia a fortuna deles
• Eduardo Cunha prepara saída magistral da cena política
• O feminismo como projeto transformador: as vozes das Margaridas
• Congresso: Agenda Legislativa dos Trabalhadores 2015
• Campanha que estimula prevenção do suicídio chega a Fortaleza

Amanhã, 3, uma manifestação unificada acontecerá 
em Fortaleza. Com concentração marcada para às 
8h na Reitoria da UFC, a manifestação unirá todas as 
categorias em greve, incluindo professores, servidores 
e estudantes das Universidades Federais. A proposta 
é sair em passeata pelo centro da cidade. O SINTSEF/
CE conclama todos os servidores públicos a se fazerem 
presentes no evento. A hora é de luta, vamos em 
frente!

Amanhã tem ATO UNIFICADO

SESAI
MS

Ontem os estudantes da UFC a Reitoria da 
Universidade para reivindicar, dentre outras questões 
aumento de verbas para a assistência estudantil e um 
modelo de educação que possibilite a permanência na 
Universidade. Os estudantes pedem ainda: ampliação 
do restaurante universitário, aumento do valor das 
bolsas, manutenção e ampliação das residências, 
creche universitária, dentre outras coisas.

Estudantes ocupam Reitoria da UFC
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