
Os coordenadores do 
SINTSEF/CE, Luis Carlos Macêdo 
e José Arteiro, geral e jurídico, 
respectivamente, estiveram hoje 
na Delegacia Regional dos Três 
Climas (Destrec), acompanhados 
da advogada Joyce Rangel, para 

esclarecer algumas questões 
jurídicas dos filiados da região.

O encontro teve o apoio 
da delegacia, representada 
pelo seu coordenador geral 
Wellington Santos e contou com 
aproximadamente 30 filiados.

Frei Betto: Projeto do PSDB para acabar com Mais Médicos é crime de lesa-pátria
O escritor chama atenção para o fato de 
que não são apenas médicos que o Brasil 
importa de Cuba. Além de medicamento 

para a hepatite B, desde governos 
anteriores, nosso país compra a vacina de 
combate à meningite, única no mundo. 

O programa Mais Médicos conta, 
hoje, com 18.247 profissionais atuando 
em mais de 4 mil municípios do país. 

Neste ano, o número de brasileiros(as) a 
serem atendidos chegará a 63 milhões.

(...) Pesquisa da UFMG-Ipespe 
constatou que 95% dos beneficiários 
entrevistados estão satisfeitos com a 
atuação dos médicos, dos quais 84% 
estão no Norte e Nordeste. Naquelas 
regiões, 86% dos municípios têm ao 
menos 20% de sua população em 
situação de extrema pobreza. Vale 

observar que, nas vagas disponibilizadas 
pelo programa, a prioridade cabe a 
médicos brasileiros. Como os que se 
inscreveram no Mais Médicos são 
insuficientes para atender a população, 
o governo destinou as demais vagas 
a brasileiros graduados no exterior e, 
em seguida, a médicos estrangeiros. 
Há profissionais de 50 nacionalidades 
atuando no Brasil.

Clique e saiba mais
• DIAP alerta sobre os impactos econômicos da terceirização
• Na Esplanada dos Ministérios, terceirizados sofrem com condições precárias de 

trabalho
• Garantida a contratação de professores por concurso nas universidades federais
• Crise na Petrobras causará 40 mil demissões no setor naval, diz sindicalista
• Ministro dos Direitos Humanos critica proposta de redução da maioridade penal
• Imprensa abafa operação Voldemort, esquema de corrupção no ninho tucano
• Professores defendem maior formação para educação de qualidade

Semana tem reuniões no Planejamento, encontro de Comunicação da Condsef e luta 
contra PL das terceirizações

A Condsef tem agendadas 
reuniões na Secretaria de Relações 
do Trabalho (SRT) do Ministério do 
Planejamento na quinta, 23, e na 
sexta, 24. Na pauta vão estar os 
eixos da campanha salarial unificada 
dos federais, além de demandas da 
maioria dos servidores do Executivo. 
As reuniões acontecem logo em 

seguida a declarações do ministro 
Nelson Barbosa sobre a intenção de 
limitar investimentos com servidores 
que não foram bem recebidas pela 
categoria. Na quinta, a Condsef 
também participa de reunião com 
o ministro do Desenvolvimento 
Agrário, Patrus Ananinas. Nos 
dias 23, 24 e 25 a Condsef recebe 

representantes das diretorias e 
assessorias de imprensa para seu IV 
Encontro de Comunicação. Também 
essa semana a Condsef participa 
de atos de mobilização contra o PL 
4330/04 que propõe a fragilização 
das relações de trabalho por meio da 
terceirização.
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  leia mais

SINTSEF/CE esclerece dúvidas jurídicas dos servidores da 
Região dos Três Climas

 leia mais

http://bit.ly/1HUPTmA
http://bit.ly/1OeBSFj
http://bit.ly/1OeBSFj
http://bit.ly/1G73Nh1
http://bit.ly/1Gih6h1
http://bit.ly/1G74AhT
http://bit.ly/1DhQRnq
http://bit.ly/1Es8GGp
http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1Ju7pMZ
http://www.brasildefato.com.br/node/31882
http://www.sintsefceara.org.br
https://www.facebook.com/SINTSEFCE
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