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Clique e saiba mais
•	 Governo	Temer	cheGa	a	30	dias	com	balanço	neGaTivo	e	incerTezas	sobre	conTinuidade
•	 a	saída	democráTica	da	crise	é	o	plebisciTo
•	 dilma	condena	aTaque	nos	eua:	vamos	luTar	conTra	esTa	barbárie
•	 maioria	dos	federais	reforçará	aTividades	por	direiTos	da	classe	e	forTalecimenTo	dos	serviços	públicos

Fora Temer reuniu 10 mil pessoas em Fortaleza

O Dia Nacional de 
Mobilização e Paralisação em 
defesa da democracia, dos 
direitos sociais e pela saída 
do presidente interino Michel 
Temer (PMDB) reuniu 10 mil 
pessoas na capital cearense 
nesta sexta-feira (10/6). O ato 
pacífico foi organizado pelo 

movimento Ceará Contra 
o Golpe e a Frente Brasil 
Popular Ceará e envolveu 
centrais sindicais como 
CUT-CE e CTB e seus 
afiliados, movimentos 
sociais, coletivos e 
sociedade organizada. 
A multidão 

tomou as ruas 
com o lema “Fora 
Temer, Não ao 
Golpe e Nenhum 
Direito a Menos”, 
somando forças 
à mobilização 
nacional.

O SINTSEF/CE marcou 
presença no movimento 
unificado que partiu da Praça 
Luiza Távora e seguiu em 
marcha pelas avenidas Santos 
Dumont e Desembargador 
Moreira até a praça da 
Imprensa.

ebserh: seminário de 
Formação Política e sindical

Na quinta-feira 9 de junho, o SINTSEF/CE reuniu-se com 
filiados lotados no Hospital de Messejana para discutir 
a retirada do adicional de insalubridade de alguns 
trabalhadores daquele local. Estiveram presentes os 
diretores Hélio Alves, Francisco Teles, Maria Conceição 
e a advogada Aderline Farias.

Na sexta-feira, 17 de junho, a coordenação 
de Formação Política do SINTSEF/CE 
realizará um Seminário de Formação 
Política e Sindical com os trabalhadores 
da EBSERH. O encontro será mediado por 
Helder Molina, professor da faculdade de 
Educação da UERJ, doutor em Políticas 
Públicas e Formação Humana, pesquisador 
e educador sindical. O seminário terá duas 
turmas, uma pela manhã e outra a tarde e 
acontece na Sala C da Biblioteca do Hospital 
Walter Cantídio. Participe!
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