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Clique e saiba mais
• Concordando que proposta do governo é inaceitável, fórum dos federais 

convoca categoria para mobilização nacional no dia 7 de julho
• Comissão aprova pensão para ex-servidores da Sucam contaminados pesticida
• Planejamento autoriza concurso e nomeações para o INSS
• Nos países em que você lava a própria privada, ninguém mata por uma 

bicicleta
• “Retirar questão de gênero das escolas não vai fazer com que as trans 

deixem de existir”, diz ativista

O Movimento 
Democracia Participativa 
– MDP, em parceria com o 
SINTAF, ADITAL, SINDICATO 
DOS BANCÁRIOS, 
SINDICATOS DOS 
COMERCIÁRIOS, APEOC, 
MOVA-CE, SINDJORCE, 
FETAMCE, FETRACE, 
BARÃO DE TARARÉ, JUIZES 
PARA DEMOCRACIA, 
MOTU, CASA DE AMIZADE 
BRASIL CUBA, CTB e CUT, 
convidam você para 
participar do Seminário 
Mídia e Democracia – 

Democratizar as Comunicações é Democratizar o Brasil, que 
terá como palestrante o jornalista e escritor Paulo Moreira 
Leite, diretor editorial do jornal digital Brasil 247.

O evento será no dia 9 de julho, das 19 às 22 horas, no 
auditório da Universidade do Parlamento Cearense (Unipace), 
no prédio anexo II da Assembléia Legislativa.

AssembleiA filiAdos Região 
metRoplitAnA de foRtAlezA

dAtA: 2 de julho (quintA-feiRA)
hoRáRio: às 16h

locAl: sede do sintsef
pAutA: discussão dA pRopostA do goveRno 
de ReAjuste de 21,3% divididos em 4 Anos

Categoria 
pede 27,3% 
para 2016

governo quer 
dar 21,3% 

em 4 anos

greve

Encontro de Delegados de Base terá debate com a presença das centrais sindicais
Acontecerá no próximo dia 11 de julho, sábado, um Encontro do 

Conselho de Delegados Sindicais de Base do SINTSEF/CE (CDSB).
Para a ocasião, a Coordenação de Formação Política e Sindical 

organizou um debate com a presença das principais centrais sindicais 
sobre a atual conjuntura política do país, com foco na luta dos 
trabalhadores.

O CDSB acontecerá no Auditório do IFCE (antigo CEFET - Av 13 de 
maio, 2081 - Benfica), a partir das 8h.
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