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Clique e saiba mais
•	 A	correlAção	de	forçAs	inverteu-se,	prepAre-se!
•	 Judiciário	ocupA	vAzio	de	liderAnçAs	e	deve	tutelAr	políticA	por	prAzo	indefinido
•	 A	mesquinhAriA	infinitA	de	temer	Ao	negAr	comidA	A	dilmA

•	 fAzendA	divulgA	notA,	mAs	não	explicA	que	reAJuste	dos	servidores	não	é	o	problemA	dAs	contAs	públicAs

Disputa polítiCa não poDe ultrapassar Direito Do trabalhaDor: Funasa 
reConheCe aDiCional De insalubriDaDe Do Diretor luis Carlos maCêDo

10 de junho: Dia Nacional de Mobilização pelo “Fora Temer”
Em Fortaleza, as entidades que compõem a Frente Brasil 

Popular Ceará e Ceará Contra o Golpe Ceará unem suas forças 
ao movimento nacional com milhões de brasileiros pra dizer 
“Fora Temer”.

Na capital, a concentração será às 15h, na Praça Luíza Távora, 
na Aldeota (Av. Santos Dumont, 1589), seguindo para a Praça da 
Imprensa (Av. Desembargador Moreira, S/N).

O golpe não é contra a presidenta Dilma, é contra você, 
trabalhador. O governo golpista já anunciou uma série de 
medidas que vão atingir os seus direitos como: terceirização, 
privatização em “tudo que for possível”, ajustes que travam o 
crescimento econômico e aumentam o desemprego. Fonte: CUt/Ce

Nos últimos dias uma injustiça cometida com o atual diretor jurídico do 
SINTSEF/CE Luis Carlos de Alencar Macêdo foi enfim solucionada. Ao avaliar 
a situação funcional do trabalhador a Funasa reconheceu o seu direito a 
receber o adicional de insalubridade em virtude da exposição insalubre 
que vivencia em seu dia-a-dia de trabalho. Há alguns anos o adicional 
havia sido suspenso e, quando de sua gestão como diretor liberado para o 
sindicato, o SINTSEF/CE repôs o dano salarial, por entender que era direito 
seu recebê-lo. É acordo no SINTSEF/CE que diretores liberados não tenham 
perda salarial por ocasião de seus mandatos. No entanto, em virtude da 
disputa política existente na entidade, o grupo político MOVLUTA, oposição 
nas últimas eleições ao grupo do diretor Luis Carlos, usou a situação para 
acusá-lo de má-fé e denegrir sua imagem com a base, quando na verdade 
a intenção do trabalhador era poder dedicar-se ao mandato sindical sem 
perdas salariais. Com o reconhecimento, por parte da Funasa, do direito do 
trabalhador Luis Carlos Macêdo, fica passada a limpo essa história.
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