
“No próximo dia 09 de Novembro, o STF, que Tem Se moSTrado 
exTremameNTe ágil para julgar queSTõeS TrabalhiSTaS No aNo 
2016, vai colocar em pauTa a queSTão da ampliação ilimiTada 

da Terceirização. a claSSe Trabalhadora, oS proFiSSioNaiS 
ligadoS ao direiTo do Trabalho preciSam parTicipar aTivameNTe 

deSSe momeNTo, poiS aTé diaS aTráS a queSTão eSTava NaS 
ruaS e é eSSeNcial que o julgameNTo reFliTa, miNimameNTe, a 
perSpecTiva de TodoS oS SegmeNToS SociaiS, com prioridade, 

claro, para oS iNTereSSeS doS TrabalhadoreS, viSTo que Se eSTará 
cuidaNdo, em úlTima aNáliSe, da eFicácia do arT. 7º da cF, cujo 
objeTivo iNdiSFarçável é o da melhoria da coNdição Social doS 

TrabalhadoreS, coNForme coNSTa da Norma, expreSSameNTe. 
a SiTuação para a claSSe Trabalhadora, de Todo modo, é 
baSTaNTe preocupaNTe, poiS deSde 2009, maS de Forma 

iNTeNSiFicada No aNo de 2016, o STF Tem realizado uma 
auTêNTica “reForma TrabalhiSTa” prejudicial aoS TrabalhadoreS.” 

leia maiS em: “dia 9/11: cereja do bolo ou goTa d’água?” 
(carTa maior)

Ano VI - Nº 1139 - 3/11/2016

Boletim informativo diário editado pela Coordenação de Comunicação.
Coordenadores: Artur Camurça, Flávia Sabóia e Lucy Mary Gomes Matos

Jornalista responsável: Luciana Barroso (2117 Jp/Ce)

               Leia mais notícias em: www.sintsefceara.org.br                                                  Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

Clique e saiba mais
•	 Fórum	dos	Federais	convoca	

servidores	em	todo	o	Brasil	a	
integrar	greve	geral	da	classe	
traBalhadora	no	próximo	dia	
11	de	novemBro	(condseF)

•	 o	servidor	púBlico,	entre	a	vida	
e	a	greve	(carta	capital)

•	 decisão	do	stF	
soBre	terceirização	
pode	antecipar	
reForma	traBalhista	
(Brasil	de	Fato)

O SINTSEF/CE participará de dois eventos promovidos pela CUT, ambos entre os dia 3 e 5 de 
novembro. Saiba mais sobre cada um:

1) Organização e Representação Sindical de Base -  Curso integra as ações formativas do Plano 
Nacional de Formação e às atividades desenvolvidas pela Escola Nordeste de Formação da CUT. 
O objetivo é fortalecer a ação sindical CUTista, formando e preparando os dirigentes sindicais 
de base para o enfrentamento ao projeto conservador e neoliberal instalado no país, que retira 
direitos trabalhistas, desmonta o serviço público, congela investimentos nas aéreas  sociais e 
os salários dos servidores públicos. Participarão em nome do SINTSEF/CE: José Rotielio e Silva, 
Juvêncio José da Silva, Maria Saraiva Ferreira, Francisco Carlos Nogueira Viana, Erivan Anastacio 
de Souza e Luiz Haroldo Rodrigues Monteiro.

2) Curso de Política e Gestão Sindical da CUT/CE - Oferece formação específica na área de 
política e gestão sindical. Será composto por três módulos que totalizam 72 horas (3 a 5/11; 
30/11 a 2/12; e 11 a 13/1 de 2017). Participarão os coordenadores: Adriano Duarte (Geral), 
Afonso Barbosa (Formação Política) e Hélio Alves (Administração). O curso é uma realização das 
Secretarias Nacionais de Administração e Finanças e Formação da CUT Brasil, em parceria com a 
Escola Nordeste de Formação da CUT e as respectivas secretarias das CUTs estaduais.

Formação Sindical e luta: porque precisamos estar preparados
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