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Ato pede por direitos dos trabalhadores. Amanhã o encontro é na Reitoria da UFC às 9h
O forte sol desta 3ª feira, 

7 de abril, não impediu 
que diversas entidades 
representativas de classe e 
alguns de seus filiados se 
reunissem na Praça do Ferreira, 
em Fortaleza, para manifestar 
seu descontentamento com 
projetos que retiram direitos dos 
trabalhadores brasileiros.

Com faixas, cartazes 
e palavras de ordem, os 
manifestantes lembraram os 

impactos consideráveis sobre a 
vida de milhões de brasileiros 
causados pelas medidas 
provisórias (MP) 664 e 665, 
ambas de 2014 (Leia Mais).

O PL 4330/04, que entrou 
em votação esta semana, foi 
outro mote da manifestação. 
O projeto prevê a contratação 
indiscriminada de terceirizados, 
tanto no setor público quanto no 
privado. (Leia mais sobre o PL).

Clique e saiba mais
• Condsef participa hoje de força tarefa na Câmara pela derrubada do PL 4330
• É Dia do Jornalista. Colegas, uni-vos
• Terceirizado: um trabalhador brasileiro; assista documentário sobre o tema
• PL 4.330/94: maldade explícita e ilusão
• Comissão da Reforma Política ouve Temer sobre sistema eleitoral e financiamento 

de campanha
• Auditores fiscais entram em greve nesta terça-feira
• MEC vai manter plano de tornar o Enem digital

Convocatória do 11º Congresso  - Itens estatutários: I – DA PAUTA  e III - DOS PARTICIPANTES
I – DA PAUTA *
• Análise de Conjuntura Nacional e Internacional;
• Balanço da Organização e da Luta dos Trabalhadores;
• Estratégias políticas do SINTSEF/CE junto ao movimento sindical, popular e estudantil;
• Plano de Lutas.
III – DOS PARTICIPANTES *
• Os delegados eleitos, dentre os filiados, em assembleia nos locais de trabalho e/ou em assembleia 

específica de acordo com o item IV, participarão com direito à voz e voto.

Clique e confira a convocatória completa

Informamos que as reuniões de aposentados e pensionistas do ano de 2015 ocorrerão com um prazo maior 
entre elas. No mês de abril, NÃO HAVERÁ REUNIÃO.  O próximo encontro será no dia 29 de maio e selecionará 
os delegados para participarem do 11º Congresso do SINTSEF/CE. A mudança das datas foi uma deliberação da 
reunião de aposentados e pensionistas ocorrida no dia 27 de março.

Os encontros já marcados são: 29 de maio, 31 de julho e   30 de outubro.

Calendário das reuniões de aposentados e pensionistas mudou, fique atento!

Os cortes na educação e a campanha 
salarial dos servidores públicos também 
foram discutidos. Veja as imagens em 
nossa página no facebook.
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