
O SINTSEF/CE participou hoje de manifestação 
organizada pelos servidores públicos municipais e apoiada 
por diversas categorias de trabalhadores do Ceará. O 
ato concentrou-se na Praça Murilo Borges, no centro de 
Fortaleza e reuniu centenas de pessoas (foto). A organização 
destacou os retrocessos propostos pelo governo e 
Congresso, como a destruição da CLT, 
da previdência social e do serviço 
público. A Federação dos Trabalhadores 
no Serviço Público Municipal do Estado 
do Ceará (Fetamce), organizadora da 
manifestação, denunciou o desmonte 
dos municípios, que se caracteriza 
quando prefeitos que não conseguem 
eleger sucessores desestruturam os 
equipamentos e cofres municipais. 
Segundo a Fetamce, esta é uma prática 
comum na história do Ceará.
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Clique e saiba mais
•	 “Se	provarem	alguma	coiSa	

contra	mim,	vou	a	pé	para	
priSão”,	deSafia	lula	(BraSil	de	
fato)

•	 por	tráS	daS	cortinaS,	temer	
promete	retomar	atividadeS	da	
Samarco	(reviSta	fórum)

•	 falta	uma	
palavra	no	
power	point	
de	dallagnol	
(carta	maior)

Ocorreu ontem, 
15, encontro do 
Conselho Deliberativo 
de Entidades (CDE) da 
Condsef, em Brasilia. 
Com representantes 
de 15 estados e mais 
a direção da Condsef, 
o encontro fez uma 
análise de conjuntura 
e discutiu os desdobramentos da Jornada de Lutas. Dentre as 
resoluções tiradas destacamos:

•	 EBSERH: Assessoria Jurídica da CONDSEF agendar reunião 
no TST, para tratar da audiência de conciliação sobre o ACT 
2016/2017.

•	 Participar das atividades do dia 22/09 (mobilização 
nacional, atos, paralisações), chamada pelas centrais 
sindicais, como data preparativa para a greve geral.

•	 Apoiar as mobilizações do dia 29/09 (5ª feira).
O SINTSEF/CE participou do encontro representado pelos 

diretores Luís Carlos Macêdo (também diretor da Condsef), Hélio 
Alves, Rdo Júnior, Afonso Barbosa, Flávio Inácio e José Amorim e 
pelo	filiado	Hibiss	Farias.

Trabalhadores unem-se pela manutenção de direitos e contra 
o retrocesso
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