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Clique e saiba mais
•	 Temer	prepara	uma	reforma	TrabalhisTa	para	agradar	aos	empresários

•	 movimenTos	do	campo	dão	início	a	manifesTações	conTra	Temer;	enTenda	as	pauTas
•	 democracia,	independência	nacional	e	defesa	da	federação
•	 pelo	menos	17	governadores	pedalaram	impunemenTe

Aprovado regime de urgência para 
PL´s que trazem reajuste para 
maioria dos servidores do Executivo

Amanhã 10, plenária nacional da base da Condsef 
discutirá os reflexos da crise política e econômica brasileira 
e ações para combater retrocessos e garantir direitos. Nas 
primeiras semanas do governo interino de Michel Temer, 
muitas decisões com impacto negativo no setor público 
foram tomadas de forma arbitrária. Reagindo ao cenário 
de ataques a políticas públicas, movimentos de ocupação 
começaram a surgir como forma de resistência da sociedade 
civil organizada. Também com apoio de servidores, na 
Cultura e na Saúde já ocorrem movimentos de ocupação 
que tem se fortalecido nas últimas semanas em todo o 
Brasil, ganhando apoio da sociedade. É para fortalecer o 
diálogo com a sociedade que o reforço e a ampliação das 
ocupações em defesa do serviço público também estarão no 
centro do debate desta plenária nacional. Leia mais.

III Seminário de Saúde 
do Trabalhador retoma 
atividades no interior
Ao final deste mês de 

junho, a coordenação de 
saúde do trabalhador 
voltará a ministrar o 

seminário “Qualidade de vida, segurança e saúde no 
trabalho” desta vez nas delegacias da Região Norte 
(23/6), Três Climas (24/06), Inhamúns (30/06) e Centro 
Sul (1º/7). O projeto, iniciado em 2015, já percorreu 
outras regiões discutindo o tema com os filiados de 
nossa entidade. Participe!

Qualidade de vida, segurança 
e saúde no trabalho

III Seminário de Saúde do 
Trabalhador

Delegacia 
da Região 

Norte

23 de junho de 2016
Em Sobral
Informações: (88) 3613-2902

“O vice-presidente, um homem 
fraco e sem qualquer liderança, 
esqueceu-se que era vice e que 
deveria substituir a presidenta, 
enquanto durasse o processo 
contra ela, mantendo a máquina 
governamental. Sequestrou o cargo 
como se fosse presidente, com um 
projeto político não apresentado ao 
povo, montando todo um governo 
novo com gente da pior espécie 
política, alguns acusados por 
corrupção, todos brancos e ricos.” 
Leia mais.

Novos atores no 
cenário político 
brasileiro - por 
Leonardo Boff
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