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Nesta segunda-feira (2), a Condsef e uma comissão de representantes dos servidores do Ministério da 
Cultura (Minc) e vinculadas foram recebidas em audiência pelo ministro Juca Ferreira e o secretário-executivo 
da pasta, João Brant. Juca ouviu o conjunto dos trabalhadores da Cultura que se queixaram da falta de diálogo 
e levantaram a necessidade de democratizar a gestão do ministério. Os servidores também reforçaram a pauta 
específica e as demandas consideradas mais urgentes para o setor. Ao ministro foi exposta a expectativa de 
que o ambiente de diálogo que assegurou alguns avanços significativos no passado seja retomado. O ministro 
reconheceu a relevância das demandas.

Clique e saiba mais
• Proposta revoga norma sobre contagem de tempo em estágio probatório
• Congresso vai instalar Comissão de Combate à Violência contra a Mulher
• Líderes definem primeiros temas da reforma política a serem votados
• MST ocupa sede da fazenda do senador Eunício de Oliveira
• Crimes ‘em defesa da honra’ matam pelo menos mil mulheres por ano na Índia
• Vestido que bombou na internet motiva criação de campanha solidária no Ceará

Hoje (3) estão sendo realizadas paralisações em todas as universidades federais 
do Brasil. O objetivo da mobilização é pressionar o governo Dilma a abrir negociações 
com os trabalhadores técnico-administrativos em educação. A paralisação nacional é 
orientada pela Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Públicas 
Brasileiras (Fasubra).

No Ceará, a paralisação abrange os técnico-administrativos da UFC, UFCA e Unilab.  
Em Fortaleza, os servidores paralisarão as atividades em seus setores e participarão de 
debates no pátio da Reitoria da UFC ao longo do dia.

leia mais

Ministro da Cultura concorda em estudar instalação de um debate permanente sobre 
demandas do Minc e vinculadas

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que este ano 
cai em um domingo, o SINTSEF/CE realizará um debate sobre o papel feminino na 
luta por direitos. Com o tema “Igualdade para a mulher: debate sobre uma luta 
que atravessa a história”, o encontro será facilitado pela historiadora e professora 
da UFC Adelaide Gonçalves, que também é militante da esquerda e tem diversos 
trabalhos publicados na área de História Social.

O debate acontecerá na próxima sexta-feira (6), às 14:30, no auditório do 
SINTSEF/CE. Não fique fora dessa!

SINTSEF/CE realiza debate em homenagem ao Dia Internacional 
da Mulher

Servidores das universidades federais paralisam atividades em todo o 
país
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