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O portal do Senado colocou disponível enquete 
sobre o PLC 30/15 (PL 4.330/04), que trata da 
terceirização, aprovado na Câmara e, agora, em 
discussão no Senado Federal.

Até agora, o projeto recebeu quase 47 mil votos, 
sendo mais de 41 mil votos contra a proposição em 
discussão no Senado e pouco mais de 5 mil a favor.

Terceirização: opine sobre o projeto no 
portal do Senado  - Clique e vote contra

• Servidores portadores de moléstias graves e a isenção do I.R.
• Dilma sanciona com vetos lei que beneficia servidores de ex-territórios
• Globo: A mentira padrão, o padrão da mentira e o caso Mujica
• Os três Poderes: E que diria Montesquieu ao constatar que no Brasil se 

chamam Eduardo Cunha, Gilmar Mendes e Joaquim Levy?
• Leonardo Boff: A crise atual deve ter alguma saída
• Palestra: Prof. César Barreira, no Instituto Gaia - É possível construir 

uma Cultura de Paz em tempos de violência? 

Clique e saiba mais

“A pesquisa resultou da curiosidade pessoal de entender o porquê [...] dos 
trabalhadores não conseguirem desenvolver uma ação revolucionária de combate 
ao sistema capitalista de opressão da humanidade e degradação da natureza [...]  a 
partir da sua União”, diz o livro escrito pelo filiado Jorge Luís de Oliveira. A obra faz um 
panorama sobre a relação entre o sindicalismo e o pensamento marxista, baseando-
se na atuação da CUT. O SINTSEF quer organizar um grupo de estudos sobre o tema, 
mas para isso precisa de você! A primeira turma será formada quando houver um 
bom número de participantes. Caso se identifique com o tema e deseje fortalecer seu 
debate, não perca essa chance e entre em contato conosco! (32557323)

SINTSEF/CE organiza grupo de estudo sobre Marx e o sindicalismo

Portal Brasil 
de fato 

organiza 
material 

multimídia 
sobre o golpe 
de 64. Clique 

e Confira

A greve e o ódio ao vermelho
“O argumento de que a greve tem motivação política 

é tão raso que só serve mesmo para os analfabetos 
políticos que não se dão conta de que, se não fossem 
ações de grupos e movimentos sociais, não viveríamos 
numa democracia. É política por ser uma tentativa de 
participar de espaços de poder cuja representação 
coletiva não se efetiva e determinados interesses são 
particularizados”. Clique e leia o texto da socióloga 
Eliane Oliveira.
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