
Clique e saiba mais

Dia 20 de novembro é o Dia da Consciência 
Negra e, ao longo dessa semana, diversas 
atividades são realizadas em torno da pauta 
negra por todo o país. Pensando nisso, a 
Revista Fórum separou dez dicas de filmes para 
refletir sobre a situação dos negros no Brasil e 
no mundo.  Dê uma olhada! 

Clique aqui e aCesse a lista Completa.

•	 Conheça 7 mitos sobre as Cotas raCiais

•	 a Cobertura das tragédias e a Consequente indignação seletiva

•	 mulheres negras marCham por reConheCimento e igualdade raCial

•	 a liberdade de falar sozinho

Ano V - Nº 911 - 18/11/2015

Boletim informativo diário editado pela Coordenação de Comunicação.
Coordenadores: Artur Camurça, Joacir Moreira e Vera Cândido.

Jornalista responsável: Luciana Barroso (2117 Jp/Ce)
estagiárias: Bárbara Castro (FAC) e Letícia Almeida (UFC)

               Leia mais notícias em: www.sintsefceara.org.br                                                  Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

Região dos Três Climas recebe 
visita do setor jurídico

A Região 
dos Três 
Climas 
recebeu 
ontem (17) 
a visita da 
advogada do 
SINTSEF/CE 
Joyce Rangel, do coordenador geral Luís Carlos Macêdo 
e do coordenador jurídico José Arteiro, a fim de levar 
informes da Campanha Salarial e realizar atendimento 
jurídico individual. Acompanhados dos coordenadores 
da DESTREC Wellington Lino e Pedro Lira, o grupo esteve 
em Pentecostes, pela manhã, e em Paraipaba, pela 
tarde.

Condsef reforça a luta dos PdVistas 
em visita ao relator do PL 4293/2008

No último dia 11, representantes dos PDVistas e diretores da 
CONDSEF conseguiram uma reunião com o deputado Arnaldo Faria 
de Sá, relator do Projeto de Lei 4293/98 para cobrar agilidade na 
trâmitação do mesmo. O PL trata da concessão de anistia a ex-
servidores da administração pública federal, exonerados em virtude 
de adesão a programa de desligamento voluntário (PDV), a partir 
de 21 de novembro de 1996, e neste momento aguarda parecer na 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. 
A boa notícia é que o Deputado comprometeu-se a entregar o 
relatório ainda este ano, o que agilizaria o processo final. A Condsef 
enviou ofício ao gabinete do Dep. Arnaldo Faria de Sá manifestando todo o seu apoio à causa dos PDVistas. Silvana 
Cezimbra representou a base dos PDVistas cearenses no encontro.

Saiba Mais - O PL 4293/98 é de autoria dos deputados Leonardo Picciani, Geraldo Pudim e Chico Lopes e propõe 
mecanismos semelhantes aos adotados na reintegração de servidores hoje anistiados e que foram demitidos 
durante o governo de Fernando Collor.
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