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• Servidores do Instituto Federal de Educação do Ceará aderem à greve nacional
• ‘Culpados somos nós. Votamos em quem nos seduz e manipula nossos medos’
• Eduardo Cunha exagera e mente em pronunciamento em cadeia nacional
• Quanto mais se nega a existência de racismo, mais ele se propaga, diz ministra
• Documentário discute papel da mídia na ‘objetificação’ da mulher
• O Globo mente de novo para atacar Lula; veja troca de e-mails entre assessor de 

imprensa do Instituto Lula e repórter do jornal
• EUA e Cuba retomam relações e abrem embaixadas após 54 anos

Somar forças para garantir conquistas
Amanhã, 21, o SINTSEF/CE soma-se a uma manifestação que ocorrerá a partir das 9h, em frente ao prédio 

do INSS, na rua Pedro Pereira. O ato, puxado pelo SINPRECE, o qual tem base já em greve, marca data de 
reunião dos servidores com o governo em Brasília. A participação do SINTSEF/CE foi aprovada em assembleia 
ocorrida na última quinta-feira, 16, na sede da entidade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Direção Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará 
- SINTSEF/CE, em conformidade com os artigos 17, 18, 19 e 20 do seu Estatuto, convoca os servidores 
públicos federais para fazerem parte da ASSEMBLEIA GERAL, a ser realizada no dia 23 de julho de 2015, às 
17h em primeira convocação e às 17h30min, em segunda convocação, na sede do SINTSEF/CE (Rua 24 de 
maio, 1201 - Centro), para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Greve dos servidores 
públicos federais; 3)Encaminhamentos

Fortaleza, 15 de julho de 2015
A DIREÇÃO COLEGIADA

 Plenária da Condsef aprova dia nacional de luta na quarta 22 e greve no dia 27
Com a presença de 91 delegados e 15 observadores, 

a plenária nacional da Condsef ocorrida no sábado 18, 
em Brasília, apresentou as seguintes resoluções:

• Reforçar o dia 22/07, como Dia Nacional de Lutas 
nos Estados, com paralisação, atos e grandes 
mobilizações;

• Participar da marcha à Brasília no dia 22/07, 
chamada pelas entidades do Fórum das 
Entidades dos Servidores Federais;

• Greve da base da CONDSEF a partir do dia 
27/07/2015;

• Realizar acampamento em Brasília-DF, para que 
a Presidenta da República sancione o Projeto 

de Lei nº 4.786/12, que permite a reabertura 
de prazo para retorno ao serviço público da Lei 
nº 8.878/94, dos demitidos do governo Collor 
de Melo (o prazo para sancionar é ate o dia 
04/08/15);

• A Plenária autorizou a Diretoria Executiva da 
CONDSEF a chamar uma plenária extraordinária, 
caso o governo apresente propostas diferentes 
das que foram recusadas pelos servidores.

Esta semana duas reuniões com a presença da 
Condsef foram confirmadas pelo Ministério do 
Planejamento. A primeira ocorre logo mais às 16h e 
amanhã, 21, haverá novo encontro.
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