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Em Brasília, manifestação de trabalhadores é minimizada por parlamentares e repreendida 
pela polícia

“A classe trabalhadora mostrou sua insatisfação 
nesta terça-feira com manifestações em todo o 
Brasil contra o PL 4330/04 que prevê a expansão 
das terceirizações e, com isso, fragiliza vínculos 
e direitos trabalhistas. Em Brasília, o ato contra o 
polêmico projeto terminou em confronto com a 
polícia ferindo manifestantes que tentaram ao longo 
de todo o dia ter acesso a Câmara dos Deputados para 
promover um trabalho de força tarefa e convencer 
democraticamente parlamentares a votar contra 
essa proposta prejudicial aos trabalhadores. Todas as 
entradas da Câmara foram barradas para acesso da 
maioria dos cidadãos. A Casa do povo hoje foi fechada 
para o povo. O tratamento dado aos trabalhadores 
não foi o mesmo dado a empresários que marcam 
presença nas dependências da Câmara e devem 
conseguir acompanhar a votação do projeto. O 
presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que chegou 
a classificar os atos contra o PL 4330 como de “baixo 
nível”, disse pretender manter o projeto na pauta 
de votação”.  Clique aqui e leia matéria completa 
elaborada pela Condsef.

Os diretores Luis Carlos Macêdo, Adriano Duarte 
e Carlos Eugênio e os filiados José Guedes Neto e 
Afonso Barbosa estão em Brasília. Ontem alguns 
deles participaram de ato no Anexo II da Câmara dos 
Deputados e hoje de manifestação pela campanha 
salarial em frente ao MPOG, na Esplanada dos 
Ministérios. Confira algumas imagens:

Clique e saiba mais
• Terceirização, a “modernização” que esconde um retrocesso: entenda o que está 

em jogo
• Data base do servidor público é um direito e um dever
• Dia Nacional de Lutas mobiliza país contra PL das terceirizações
• Amanatra enumera dez razões para Câmara rejeitar PL 4.330
• Temer assume articulação política do governo após saída de Pepe Vargas
• Fim de contracheque impresso vai gerar economia de R$ 40 milhões aos cofres
•  MCCE: ranking da corrupção por partido. DEM é o campeão

Convocatória do 11º Congresso  - II - DA ORGANIZAÇÃO
• II – DA ORGANIZAÇÃO
• A organização do Congresso estará a cargo da Coordenação Organizadora composta pelos seguintes 

membros: Direção Colegiada, Coordenação do Conselho de Delegados Sindicais de Base, Conselho Fiscal 
e 01(um) membro da Coordenação de cada Delegacia Sindical de Base.

• A Coordenação Organizadora reunir-se-á quinzenalmente na sede do SINTSEF/CE.
Clique e confira a convocatória completa

Lembramos que a primeira reunião da Comissão Organizadora será realizada no dia 09/04/15 (amanhã) às 
09 horas, na sede do Sindicato. Assim, as Delegacias Sindicais deverão apresentar, até esta data, o nome de seu 

representante na referida comissão. Fique atento!
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