
Há 52 anos, no dia 31 de março 
de 1964 ocorria no Brasil um 
golpe civil-militar que caracterizou 
o mais longo período de interrupção 
democrática pelo qual passou 
o Brasil durante a repúBlica. 
qualificado pela História como “os 
anos de cHumBo”, o período da 
ditadura foi marcado pela cassação 
de direitos civis, censura à imprensa, 
repressão violenta das manifestações 
populares, assassinatos e torturas.

É pra lutar contra a 
possibilidade de retorno 
deste período ao Brasil 
que convocamos todos às 
ruas neste dia 31 de março. 

Em todo o 
Brasil haverá 
mobilização. leia 
mais

Em Fortaleza 
o encontro será 
às 15h Praça da 
Bandeira. Diremos 
NÃO AO GOLPE e também NÃO 
AO AJUSTE FISCAL.

Você é essencial neste 
momento de luta. Só através 
da mobilização será possível 
reverter o novo golpe que 
se aponta e garantir que a 
democracia continue.

Para resistir ao golpe do 
judiciário e o pacote Nelson 
Barbosa, conclamamos 
os servidores federais 
a participarem das 
assembleias nos locais de 
trabalho e manifestações 
convocadas pelo SINTSEF/CE. 
Vamos à Praça da Bandeira, 
dia 31/3 às 15h. leia nossa nota.
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Clique e saiba mais
•	 ServidoreS	vão	àS	ruaS	para	dar	recado	ao	governo:	não	vamoS	aceitar	pagar	pela	criSe
•	 criSe	repercute	no	exterior	e	dilma	denuncia	tentativa	de	golpe	a	jornaiS	eStrangeiroS
•	 lava	jato:	a	narrativa	Sai	doS	trilhoS
•	 milhareS	de	argentinoS	vão	àS	ruaS	noS	40	anoS	do	golpe	militar

31 de março é dia de voltar às ruas

Na última semana o coordenador geral do SINTSEF/CE Adriano Duarte 
participou em Brasília da aula inaugural do Curso de especialização em 
negociação coletiva no âmbito do SUS. O curso tem uma carga horária 
de 360h na modalidade EAD (Ensino à distância) e será ministrado 
através de uma parceria entre Ministério da Saúde e Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. A iniciativa surgiu a partir das discussões 

na mesa de negociação do SUS. O propósito do curso é contribuir para consolidação do processo 
negocial no âmbito do Ministério da Saúde, promovendo uma mudança de cultura nas relações 
de trabalho. A proposta constitue uma oportunidade para qualificação e reflexão sobre o histórico 
e as perspectivas das Mesas instauradas ou em processo de instalação, permitindo que gestores, 
trabalhadores e representantes das entidades sindicais que compõem o espaço da negociação se 
tornem capazes de atuar nos processos de negociação coletiva no setor público.

Curso pretende ampliar o entendimento nas 
negociações referentes ao SUS

http://bit.ly/1UWOTVq
http://bit.ly/1UWOTVq
http://bit.ly/22TVjHF
http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/22Hg6kR
http://bit.ly/1ZGdqyP
http://bit.ly/1WQs6JS
http://bit.ly/1RFbujY

