
Migrantes, refugiados e fronteiras: da exclusão à hospitalidade foi o 
teMa do 36º congresso de teologia, que ocorreu eM Madri.
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Clique e saiba mais
•	 Itamaraty	extIngue	

departamento	de	cooperação	
InternacIonal	para	combate	à	
fome	(opera	mundI)

•	 pauta	trabalhIsta	no	stf:	o	
futuro	do	dIreIto	do	trabalho	
em	rIsco	(carta	maIor)

•	 sIntsef/ce	
junto	a	fetamce	
em	dIa	de	
paralIsação

Em Brasília, os coordenadores do SINTSEF/CE Afonso 
Barbosa, Flávio Inácio, Hélio Alves, José Amorim, José de 
Assis, Luis Carlos Macêdo, Raimundo Jr e Sandra Mota, 
a Conselheira Fiscal Liduína Ferreira e o filiado Hibbis 
Farias participam de jornada de lutas organizada 
pela Condsef contra os desmontes que este governo 
golpista espera efetivar no Brasil. Ver mais de 10 mil 
servidores marchando juntos mesmo sob o causticante 
sol do cerrado brasileiro renova as esperanças 
de quem acredita que é possível mudar a 
realidade atual.

Hoje os servidores  promovem uma reunião 
ampliada (foto acima) onde, além de debater 
um calendário unificado de atividades, 
discutem a necessidade de uma greve geral 
no Brasil. Acompanhe a jornada no site da 
Condsef (aqui)

Jornada de lutas renova esperanças e organiza a construção de 
uma greve geral

ExistEm no mundo 200 milhõEs dE migrantEs, 
60 milhõEs dE dEslocados, 20 milhõEs dElEs 

rEfugiados E 40 dEslocados intErnos, E 
4 milhõEs dE vítimas dE tráfico. os mais 

vulnErávEis são os mEninos, mEninas, mulhErEs, 
gays, lésbicas, bissExuais, transExuais, intErsExuais, sujEitos 

a todos os tipos dE assédio: assédio sExual, agrEssõEs físicas, 
tráfico dE sErEs humanos, tráfico dE órgãos, trabalho 

forçado, prostituição, violência dE gênEro. são pEssoas sEm 
nomE, sEm rosto, sEm idEntidadE rEconhEcida. ElEs vivEm uma 

solidão social, política, moral E lEgal. a ElEs é nEgada a 
dignidadE E o dirEito à vida, como EvidEnciam as 

milharEs dE pEssoas mortas na tEntativa lEgítima 
dE atravEssar frontEiras.
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