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Clique e saiba mais
• Condsef busca no MJ instalação de mesa de negociação permanente para tratar 

demandas dos administrativos da PRF
• Greve do INSS completa uma semana e fecha 15% das agências
• Entenda o acordo entre a Grécia e os credores europeus
• Mulheres de comunidades do Vale do Ribeira recebem formação feminista
• Cerca de 600 famílias ocupam mais um latifúndio no Mato Grosso
• Campanha de doação de leite para o Iprede ganha reforço nas redes sociais
• Dia da Mobilização Nacional pelo Desmatamento Zero

Filiados do Incra e Maciço do Baturité dizem SIM à greve
Em assembleias realizadas ontem, 13, os filiados 

do INCRA (foto) e da Região do Maciço de Baturité 
discutiram a proposta de reajuste do governo - apenas 
21,3% divididos em 4 anos - e foram a favor da 
deflagração da greve geral no serviço público federal 
a partir do dia 22 de julho. Outros locais de trabalho 
realizarão assembleias para discutir a mesma pauta. 
Participe no seu local de trabalho!

Quinta-feira, 16, tem seminário de saúde do trabalhador no Cariri
A Delegacia Sindical do Cariri, no Crato, receberá, nesta quinta-feira, 16, o III 

Seminário de Saúde do Trabalhador. O educador da Fundacentro/PE, Hélio Lopes, e o 
integrante do Coletivo de Saúde do Trabalhador, Daniel Oliveira, serão os facilitadores 
do encontro, que tem como objetivo debater saúde, qualidade de vida e segurança 
no trabalho. O Seminário está acontecendo de forma descentralizada e já passou por 
Russas, Baturité e Quixadá. Participe!

Outro momento - No período da tarde, o médico Policarpo Barbosa, coordenador 
das Coordenadorias Regionais de Saúde (Cores) estará na delegacia para conversar com os descentralizados do 
Ministério da Saúde /Funasa sobre temas como ponto eletrônico, diárias, dentre outros.

Assembleia para os filiados de Fortaleza e RMF discute greve e elege delegados para 
plenária da Condsef

A direção colegiada do SINTSEF/CE convoca os fliados 
de Fortaleza e Região Metropolitana, de todos os órgãos, a 
participarem de uma assembleia na próxima quinta-feira, às 17h, na 
sede da entidade.

Na pauta a discussão da greve dos servidores federais, eleição de 
delgados para a plenária nacional da Condsef, que ocorrerá no dia 
18 de julho, em Brasília, e encaminhamentos. Compareça!

http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1UXQREz
http://bit.ly/1UXQREz
http://bit.ly/1M7YfdE
http://bit.ly/1L5BUxb
http://bit.ly/1HGTtwE
http://bit.ly/1L5CdrT
http://bit.ly/1HrUr2R
http://bit.ly/1O3MZMX
http://www.sintsefceara.org.br
https://www.facebook.com/SINTSEFCE

	Botão 7: 
	Botão 5: 


