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Clique e saiba mais
•	 Juízes	do	Trabalho	manifesTam	conTra	a	imposição	de	reTrocessos	TrabalhisTas
•	 coordenador	roberTo	luque	fala	sobre	plp	257/2016.	confira!
•	 07	de	abril	-	dia	mundial	da	saúde
•	 adminisTraTivos	da	aGu	priorizam	Trabalho	por	aprovação	de	pl	que	cria	carreira	para	seTor

Médicos, juristas, estudantes, artistas dizem: não vai ter golpe!
“Vivemos um tempo sombrio 

em nosso país, em que o Estado 
de Direito está sendo corroído e há 
uma exacerbação de preconceitos, 
intolerância e violência.

A Constituição brasileira está 
sendo aviltada por decisões 
judiciais arbitrárias. Não 
aceitamos a tentativa de golpe 
que visa cassar a vontade livre e 
soberana dos brasileiros que se 
expressaram nas urnas.” O texto 
é o início do Manifesto lançado 
no último dia 5, terça-feira, pelo 
movimento apartidário “Médicos 
pela Democracia”, que conta com 
mais de cem assinaturas.

Além dos médicos, outras 

categorias tem se manifestado 
contra o golpe, como os 
magistrados, que formam o 
“Coletivo Juristas pela Legalidade 
e pela Democracia”, reunido 
no último dia 30 de abril em 
uma aula pública que discutiu 
“discursos jurídicos sobre o 
processo de impeachment, 
aspectos históricos e econômicos 
que se relacionam com o 
momento político brasileiro e a 
necessidade de afirmar a defesa 
da democracia e do estado 
de direito diante das práticas 
jurisdicionais e midiáticas, 
especialmente com relação às 
garantias do processo penal”.

Na noite de ontem, 7, foi 
a vez da “UFC em defesa da 
democracia, contra o golpe e 
os ajustes”. Mais de duas mil 
pessoas reuniram-se na Concha 
Acústica em um ato político-
cultural. O evento foi propostos 
pelos universitários e recebeu 
jovens, estudantes, professores e 
representantes dos mais diversos 
setores da sociedade civil e 
todos aqueles que defendem a 
democracia.

Nós que fazemos os SINTSEF/CE 
convidamos todos os servidores 
públicos federais a também dizer: 
Não vai ter golpe! Não ao pacote 
de ajustes! Pela Democracia!

Desigualdade: 
10% dos 
brasileiros 
concentram 52% 
da renda no 

país. Sim, você leu direito: 52%
A concentração de renda no Brasil 

é destaque de novo estudo do Centro 
Internacional de Políticas para o Crescimento 
Inclusivo, da ONU, que leva em conta dados da 
Receita Federal. Clique e aCompanhe o infográfico 
com todos os dados.

Em tempos como os atuais, quando a 
imparcialidade parece ter sido deixada de lado, 
propositalmente, a chamada feita pelas entidades 
acadêmicas e profissionais da área de comunicação 
para refletir sobre o papel da mídia é provavelmente 
a melhor maneira de homenagear quem merece o 
título de jornalista, hoje, 7 de abril, dia do jornalista. 
Então, anota ai:
• “O Jornalismo e a crise Política Brasileira - o papel 

dos coletivos na comunicação contra-hegemônica” - 
hoje, a partir das 19 horas, no auditório do Sebrae-
Ce (Av. Monsenhor Tabosa,777 - Praia de Iracema), 
promoção do Sindjorce.

• “Mídia e Democracia - o papel dos meios de 
comunicação na crise política” - Aula Pública às 18 
horas, no auditório do da Pós Graduação do Curso 
de História da UFC no Centro de Humanidades, na 
Av. da Universidade.
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