
Nesta terça-feira (10), a Condsef se reuniu com representantes de servidores pdvistas do Ceará e do Rio 
de Janeiro para conversar sobre uma futura reunião com o deputado Arnaldo Faria de Sá, o relator do PL 
4293/2008, que trata da concessão de anistia 
a ex-servidores exonerados ao aderirem ao 
Programa de Desligamento Voluntário (PDV) e 
ainda aguarda parecer na Câmara. 

O objetivo da reunião fora investir num 
esforço coletivo para garantir a aprovação do 
PL e buscar o fortalecimento e a unidade entre 
esses trabalhadores. 

Representanto o SINTSEF/CE estiveram o 
coordenador geral Luís Carlos Macêdo e a 
pdvista Suzana Pinto Cunha Cezimbra.

Clique e leia a matéria completa.

Clique e saiba mais

                         A publicação é a 7ª edição da 
série “Educação e Política” e 
pretende organizar a reflexão 
dos dirigentes sindicais e 
militantes políticos, que 
devem ser capazes de fazer 
a sua própria análise do 
momento em que vivemos 
no país e não depender da 
análise de terceiros, muito 
menos da mídia. A cartilha 
encontra-se disponível para 
download e para compra.             
Saiba mais aqui. 

•	 “A	lutA	de	clAsses	nuncA	tirou	fériAs	neste	pAís”,	AfirmA	o	professor	dA	ufrJ	José	pAulo	netto

•	 primAverA	dAs	mulheres	evidenciA	gerAção	que	se	empoderA	e	não	se	cAlA
•	 estudo	mostrA	que	65%	dAs	detentAs	gestAntes	poderiAm	ficAr	em	prisão	domiciliAr

•	 “diA	dA	consciênciA	humAnA”	é	bAstAnte	cômodo	prA	quem	foi	considerAdo	o	único	humAno	por	séculos
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Condsef busca reunião com relator do PL que trata do retorno de 
PDVistas ao serviço público

“O rompimento das duas barragens da 
Samarco, empresa controlada pela Vale e pela 
anglo-australiana BHP, que inundou de lama 
a cidade de Bento Rodrigues, em Minas Gerais, 
na última quinta-feira (5), retomou vários 
debates sobre a fiscalização das atividades 
das mineradoras no Brasil, entre eles, o que 
envolve o novo Código de Mineração (PL 
5807/13), que tramita em uma comissão 
especial da Câmara dos Deputados.”

Leia a matéria na íntegra aqui.

DIAP lança cartilha “Análise de 
conjuntura: como e por que fazê-la”

Rompimento das barragens da 
Samarco “desmascara discurso de 
que as práticas de mineração são 
bem feitas”, diz ambientalista

http://bit.ly/1iTOCD5
http://bit.ly/1O3lJzx
http://bit.ly/1MKqqdW
http://bit.ly/1Y4n4dS
http://bit.ly/1M46aH8
http://bit.ly/1GWSOgZ
http://bit.ly/1Sg06gj
http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1iTTU1m

