
Clique e saiba mais
•	 ServidoreS	que	fizeram	greve	no	inSS	em	2009	podem	Ser	aniStiadoS
•	 movimento	ocupa	Sede	do	incra	em	BraSília	por	melhoreS	condiçõeS	em	aSSentamentoS

•	 direitoS	doS	traBalhadoreS	eStão	na	mira	do	congreSSo
•	 diálogo	com	movimentoS	SociaiS	é	receita	para	retomar	avançoS
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10 projetos no Congresso que 
atacam direitos e a democracia

Deputados federais e senadores retomam os 
trabalhos em fevereiro, logo após o Carnaval, e 
terão na agenda um pacote com ao menos 10 
projetos muito polêmicos. A lista faz de 2016 
um ano essencial na atuação dos movimentos 
sindical e sociais em defesa da democracia, 
da manutenção de direitos e contra o 
conservadorismo. O primeiro passo anunciado 
pela CUT será uma manifestação marcada 
para março, em que os movimentos marcharão 
em Brasília para pressionar os parlamentares 
contra qualquer tipo de retrocesso. Saiba maiS

Governo sanciona lei que 
aprofunda privatização de 
ciência e tecnologia

Não esqueça! Duas assembleias 
gerais acontecerão ainda essa 
semana

Nos dias 15 e 16 de janeiro acontecerão duas 
assembleias gerais do SINTSEF/CE. A primeira, a 
ocorrer no dia 15 (às 14h em primeira convocação 
e às 14h30min em segunda convocação), terá 
como pauta a ser discutida 1) Convenção Cutista; 
2) Deflagração do Processo Eleitoral para o 
mandato 2016/2019, com discussão e aprovação 
do Regimento Eleitoral; 3) Eleição da Comissão 
Eleitoral; e 4) Encaminhamentos. A segunda 
assembleia ocorrerá no dia 16 de janeiro (às 8h 

em primeira convocação e às 8h30min em segunda convocação) e terá como pauta 1) Informes; 2) 
Apresentação, discussão e deliberação do Balanço Financeiro e Patrimonial dos anos 2011 a 2014; 
e 3) Encaminhamentos. As duas atividades acontecerão no Romanos Hotéis (Rua Padre Pedro de 
Alencar, 2230, Messejana - Fortaleza/CE. Participe!

O código 
aprofunda a 
privatização 
da ciência e 
tecnologia 
públicas, 
legalizando 
parcerias público-privadas na área e 
possibilitando transferência de recursos, 
estrutura, propriedade intelectual e pessoal 
de instituições públicas para usufruto da 
iniciativa privada. Leia na íntegra
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