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Clique e saiba mais
•	 Os	30	Anos	da	redemocratização	unem	Assembleia	Legislativa	e	Câmara	Municipal	

em	sessão	solene
•	 Presidente	da	Funai	ouve	demandas	específicas	dos	servidores	e	confirma	nova	

reunião	para	2ª	quinzena	de	abril
•	 Câmara	aprova	projeto	que	dobra	a	pena	para	estelionato	contra	idoso
•	 Técnicos	do	Banco	Central	fazem	greve	por	reestruturação	de	carreira
•	 Fortaleza	sedia	Simpósio	que	irá	discutir	o	combate	ao	tráfico	de	pessoas
•	 União	vai	vender	ativos	para	reforçar	caixa

Assembleia	Geral	elegerá	representantes	
para	Jornada	de	lutas	em	Brasília

O	SINTSEF/CE	convida	todos	os	seus	filiados	para	
a	Assembleia	Geral	que	acontecerá	amanhã,	1°	de	
abril,	às	16	horas,	na	sede	do	Sindicato.	O	encontro	
tem	como	pauta	os	informes	gerais	da	entidade;	a	
eleição	de	representantes	para	a	Jornada	de	Luta	
(07	a	09/04)	e	para	a	Plenária	da	CONDSEF;	análise	
de	conjuntura	e	encaminhamentos.	Compareça!

CUT/CE realiza debate com o tema 
“Desafios	da	luta	política	no	Brasil”

Acontecerá	hoje	(31),	na	sede	da	Central	Única	
dos	Trabalhadores	–	CUT	Ceará	(Rua	Solon	Pinheiro,	
915	–	José	Bonifácio),	o	debate	“Desafios	da	Luta	
Política	no	Brasil”.	O	encontro	será	às	14	horas	e	
contará	com	a	participação	da	presidente	Joana	
Almeida,	e	de	representantes	da	Consulta	Popular,	
Ricardo	Gebrim,	e	da	CTB,	Luciano	Simplício.

Jornada nacional de lutas
nos próximos dias 7, 8 e 9 de abril, o Fórum permanente em deFesa do serviço público realizará, em 

Fortaleza, atividades pela campanha salarial dos servidores Federais, em deFesa dos direitos dos 
trabalhadores e contra as mps 664 e 665 e o pl 4330 (terceirizações)

Confira a programação e partiCipe!
• 7 de abril - 9h - ato público na praça do Ferreira
• 8 de abril - 9h - apoio à maniFestação dos servidores e proFessores da uFc, uFca e 

unilab, no pátio da reitoria da uFc (av. da universidade, 2823)
• 9 de abril - 14h - maniFestação na praça portugal, em apoio aos trabalhadores da 

construção civil

sintseF/ce, sinprece, anFFa sindical/dsce, sindiFisco nacional - ds/ce, sinait/ce, sintuFce, aduFc, sindprF, 
sindiFort, cut, ctb, intersindical e conlutas

“Frente às dificuldades já apresentadas, é fundamental garantir o reforço na luta em defesa de 
avanços e pelo atendimento das demandas mais urgentes dos federais. ‘Precisamos de unidade, 

promover assembléias por local de trabalho e unir forças para garantir negociações de fato e assegurar 
que servidores não sejam iludidos com o discurso do diálogo permanente’ pontuou Sérgio Ronaldo. 

‘Precisamos dar uma resposta efetiva ao governo de que não vamos aceitar a imposição da culpa pela 
crise que não criamos e estamos lutando para combater’ acrescentou. Essa luta já tem dia, data e hora 

e acontece nos dias 7, 8 e 9 de abril durante a Jornada de Luta em Brasília. Não deixe de participar e 
exigir o respeito que os servidores e os serviços públicos merecem”.   leia mais
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