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Clique e saiba mais
• CUT declara apoio à campanha dos servidores federais
• Ataques ao Mais Médicos ignoram efetividade da atenção primária, avaliam 

profissionais do programa
• Avança aposentadoria especial de servidor em trabalho de risco
• Aprovadas alterações em aposentadoria especial de servidor deficiente ou 

que exerce atividade de risco
• Exercício do direito de greve dos servidores públicos
• O que dizer ao Papa, atualmente presente aqui na América?

No próximo dia 23 de julho, o SINTSEF/
CE realizará, em seu auditório, um Seminário 
de Formação Política e Sindical com o tema:  
“Os Desafios para os Trabalhadores Diante da 
Crise do Capitalismo na Atual Conjuntura”. O 
encontro ocorrerá das 8h às 12h e das 14h às 
17h e contemplará filiados de Fortaleza e Região 
Metropolitana. Facilitarão o debate o filósofo 
Jorge Luiz, autor do livro “Sindicalismo em Marx: a 
CUT como o espelho” e José Pereira, pesquisador 
do Instituto Latinoamericano de estudos 
socieconomicos (ILAESE) As vagas são limitadas 
e as inscrições podem ser feitas clicando aqui. 
Participe!

HOJE, 19h, na UNIPACE

No sábado, 11 de julho, 
encontro do Conselho de 
Delegados Sindicais de 
Base do SINTSEF/CE (CDSB) 
debate conjuntura política 
do país, com foco na luta dos 
trabalhadores. O evento será 
no Auditório do IFCE (antigo 
CEFET - Av 13 de maio, 2081 
- Benfica), a partir das 8h e 
contará com a presença das 
principais centrais sindicais.

Sábado, no IFCE, tem Conselho de 
Delegados de Base

Os Desafios para os Trabalhadores Diante da Crise do Capitalismo na Atual Conjuntura
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