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Clique e saiba mais
•	 Precarização	do	trabalho	é	o	PrinciPal	alvo	do	governo	golPista
•	 “a	cultura	é	a	melhor	forma	de	conscientizar	a	classe	trabalhadora”,	afirma	stedile
•	 “lei	antiterrorismo	foi	concebida	Pra	rePrimir	os	movimentos	sociais”,	avalia	jurista
•	 vidança:	35	anos	formando	crianças	e	adolescentes	em	situação	de	risco	através	da	arte

O tormento de Temer
“A chegada de Temer à interinidade 

presidencial, sem voto e sem apoio dos 
movimentos sociais, foi determinada pelas 
ações iniciais de Eduardo Cunha, já então 

no exercício da presidência da Câmara 
dos Deputados. Após ser alcançado pelo 
braço da Operação Lava Jato, Cunha, um 
evangélico que mistura religião e política, 
está ameaçado de ser banido do paraíso. 

Mais do que isso. A mulher e a filha podem 
ir junto. As duas estão enroladas nas tramas 

armadas pelo marido e pai.
Com esse trunfo, o juiz Sergio Moro pode 

ter estabelecido um jogo de paciência. Talvez 
já percebido por Cunha. E se ele falar, Michel 

Temer dança.” Leia artigo na íntegra

Greve da EBSERH completa cinco dias
Os trabalhadores da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH) completam hoje (25) cinco 
dias de paralisação. Após determinação 
em assembleia realizada dia 15 de 
julho, os profissinais de saúde mantém 
greve por tempo indeterminado 
em todo o país. A cada dia mais 
trabalhadores estão aderindo ao 
movimento. 

No Ceará, os trabalhadores atuam no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), 
conhecido como Hospital das Clínicas, e na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC). 
A mobilização não pode parar. Só a luta muda a vida!

Com muito pesar, 
informamos o 

faLeCimento do 
Companheiro franCisCo 

oLiveira duarte, 
também ConheCido 
Como foguete, no 

úLtimo domingo (24). 
nasCido em 05 de juLho de 1951, duarte 

partiCipou da gestão 2013/2016 Como membro 
da Coordenação de aposentados e pensionistas.

o sintsef/Ce presta suas CondoLênCias aos 
famiLiares e amigos.
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