
Clique e saiba mais
•	 Comissão	interameriCana	intima	Brasil	por	violações	de	direitos	de	jovens	infratores	no	Ceará
•	 Brasil	resgatou	mais	de	mil	traBalhadores	em	traBalho	esCravo
•	 alta	dos	juros	do	Cheque	espeCial	é	a	maior	em	20	anos
•	 Contas	do	governo	reprovadas	pelo	tCu	são	prioridade	na	Comissão	de	orçamento
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Condsef participa de seminário e integra luta contra PLS que 
abre portas para privatizar empresas públicas

Nesta quarta-feira, 27, a Condsef participou 
de seminário organizado pela CUT, CTB e 
Nova Central que contou com a presença de 
diversos sindicatos para discutir ações contra 
o Projeto de Lei do Senado (PLS) 555 de 2015. 
O PLS tramita em regime de urgência e prevê 
a transformação de empresas públicas, nos 
âmbitos Federal, Estadual e Municipal, em 
sociedades anônimas de economia mista. Na 
base da Condsef estão, por exemplo, Ebserh, 
Conab, Valec e Seasa Minas. Na prática, a 
medida fomenta a privatização colocando 
patrimônios públicos como Caixa, BNDES, Banco 
do Brasil, Petrobras, entre outras, a serviço do 
mercado. As entidades estão mobilizadas e vão 

lutar para impedir a votação do projeto em 
regime de urgência. É preciso garantir o amplo 
debate com a sociedade, interessada direta no 
patrimônio que o PLS visa transmutar. Um site 
contra o PLS 555/15 (acesse aqui) foi criado para 
tratar do assunto e trazer luz ao debate. Leia Mais

Auditores fiscais do 
trabalho pedem prisão dos 
mandantes da Chacina de 
Unaí

espeCial eleições 

Art. 2º. As eleições para 
renovação da Direção 
Colegiada, Conselho Fiscal e 

Coordenação das Delegacias Sindicais de Base do 
SINTSEF/CE far-se-ão através de processo único, 
pelo sufrágio universal, secreto e presencial, 
conforme artigo 52 do Estatuto do SINTSEF/CE.

Art. 3º. As Eleições de que trata o artigo 
anterior serão realizadas no período de 01 e 02 
de março de 2016.

Doze anos após o assassinato de três 
auditores fiscais do trabalho, episódio 
conhecido como Chacina de Unaí, a categoria 
ainda espera a prisão dos mandantes do 
crime. Os quatro mandantes da chacina 
foram julgados e condenados em outubro 
e novembro de 2015, mas tiveram o direito 
de recorrer em liberdade. Três pessoas 
foram condenadas e presas em 2013 como 
executoras do crime. Leia Mais
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