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Clique e saiba mais

•	 Temer	propõe	menor	TeTo	dos	
úlTimos	10	anos	para	despesas	
com	Funai	(Brasil	de	FaTo)

•	 uma	diTadura	do	capiTal	soBre	
o	TraBalho	(rede	Brasil	aTual)

•	 cunha	FinalmenTe	é	cassado.	
FalTa	ser	preso!
(porTal	
Vermelho)

Representado pelos coordenadores Afonso 
Barbosa, Flávio Inácio, Hélio Alves, José Amorim, José 
de Assis, Luis Carlos Macêdo, Raimundo Jr e Sandra 
Mota, além do filiado Hibbis Farias, o SINTSEF/
CE participa, em Brasília, de Jornada de Lutas 
organizada pela Condsef. O encontro, que reúne 
servidores públicos de todo o País foi inaugurado 
com grande movimentação no Congresso Nacional 
nesta segunda-feira. Além da cassação de Cunha, 
ocorrida ontem e acompanhada em vigília pelos 
presente (foto), a força tarefa dos servidores é contra PLS 204/16 e PEC 241/16 prestes a serem 
aprovadas e intimamente ligadas, as propostas são uma ameaça à soberania nacional.

Hoje, 13, servidores públicos de todo o Brasil ocupam a Esplanada dos Ministérios numa 
grande marcha unificada. Na quarta, os servidores se reúnem em uma plenária unificada da 
categoria. Nesse encontro serão avaliadas as perspectivas de deflagração de uma greve geral no 
funcionalismo contra uma série de ameaças que rondam o setor público.

SINTSEF/CE participa de jornada de lutas, em Brasilia, contra 
PLS 204/16 e PEC 241/16

O GOvernO que aí está, prOGramOu a 
demOliçãO da COnstituiçãO através dO 

suCateamentO dOs direitOs fundamentais, 
arduamente COnquistadOs na COnstituiçãO 

de 88. e O que sustenta este GOvernO ileGítimO, senãO 
O OliGOpóliO da mídia e duas Centenas de 

deputadOs COm COntas a prestar na Justiça? 
nada. a nãO ser O temOr reverenCial sObre a 

inseGurança de um futurO inCertO.
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