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Clique e saiba mais
•	 Mobilização	contra	ataques	a	direitos	da	classe	trabalhadora	será	perManente

•	 legado	olíMpico	foi	destruído	coM	oito	Mortes	e	protestos	forteMente	repriMidos,	diz	anistia
•	 a	deMocracia	capturada	pelas	grandes	eMpresas

•	 coMo	será	a	traMitaçao	da	nova	reforMa	fiscal	de	teMer	e	o	liMite	de	gasto	coM	o	serviço	público

Começa amanhã e segue até o dia 27, 
o enContro do Coletivo jurídiCo da 

Condsef. o evento oCorre em brasília e 
disCutirá temas Como a inCorporação da 
gratifiCação na aposentadoria, aumento 

abusivo da geap, dentre outros. o 
Coordenador jurídiCo josé arteiro e 

os advogados joyCe rangel e marCelo 
guerra partiCiparão representando o 

sintsef/Ce. 

PDVistas fazem força tarefa no Congresso Nacional por 
apoio aos projetos que os contemplam

Entre os dias 8 e 12 de agosto os PDVistas 
cearenses Elineide Farrapeira e Rodezir Lopes, 
estiveram em Brasília, custeados pelo SINTSEF/
CE, para participar ao lado de companheiros de 
outros estados de uma força tarefa no Congresso 
Nacional.

No primeiro dia o grupo reuniu-se com o 
secretário geral da CONDSEF Sérgio Ronaldo e o 

secretário adjunto Marizar Mansilha 
para organizar a movimentação. Nos 
dias 9, 10 e 11, os PDVistas visitaram 
diversos parlamentares, dentre eles o 
relator do PL4293/08, Arnaldo Faria de 
Sá. O grupo visitou ainda as lideranças 
de partido. Em cada encontro foi 
explanada a situação dos PDVistas e 
pedido apoio para aprovação do PL, 
que concede anistia aos ex-servidores 
da Administração Pública federal direta, 
autárquica e fundacional, exonerados 
em virtude de adesão, a partir de 21 
de novembro de 1996, a programas de 

desligamento voluntário. (Confira o PL 4293/08 e 
sua tramitação).

No dia 12, o grupo reuniu-se para elaborar 
um relatório e organizar os próximos passos do 
movimento, que deve continuar quando houver a 
votação do PL na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJC).

na	últiMa	sexta-feira,	ao	divulgarMos	os	
noMes	dos	delegados	eleitos	ao	congresso	

da	condsef	errAMoS.	os	eleitos	ao	
congresso	da	região	do	cariri	são:	fco	
peixoto	xavier,	oneide	Maria	c.	costa,	

fco	ediMilson	p.	felizardo,	José	newton	
gaMa,	fco	de	assis	alves	Marçal,	José	rotiélio	e	silva,	

nilson	de	alencar	ferraz	e	José	ataílde	figueiredo.	dentre	
eles,	o	delegado	à	estatutária	da	condsef	é	FrANCISCo 
peIxoto xAVIer, a	suplente	oneide	Maria	c.	costa.
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