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Clique e saiba mais
•	 Denúncia	contra	LuLa	é	

poLítica,	baseaDa	em	hipóteses	e	
não	em	fatos,	Diz	jurista	(brasiL	
De	fato)

•	 “a	burguesia	brasiLeira	jamais	
aDmitiu	a	cLt”	(carta	capitaL)

•	 sintsef	
convoca	
categoria	
para	Dia	De	
paraLisação	
nesta	sexta,	16

A resistência contra retrocessos e contra a retirada de direitos da classe trabalhadora vai continuar 
permanente. Esta foi a decisão tomada na reunião ampliada dos servidores que fechou nesta quarta-
feira a Jornada de Lutas. Esses três dias em Brasília foram marcados por atividades de força tarefa 
no Congresso Nacional contra projetos prejudiciais aos trabalhadores e uma marcha que ontem 
reuniu mais de 10 mil em marcha na Esplanada dos Ministérios. Na reunião ampliada foi aprovada a 
integração dos servidores de todo o Brasil em um dia nacional de lutas com paralisação de atividades 
no próximo dia 22. Os servidores também vão apoiar manifestação organizada pelos metalúrgicos 
marcada para o dia 29. Numa reunião lotada (foto), os servidores foram unânimes em ressaltar a 
importância da unidade e mobilização de toda a classe trabalhadora num momento de intensos 
ataques a direitos.

Hoje, 15, aconteceu o encontro do Conselho 
Deliberativo de Entidades (CDE), do qual o 
SINTSEF/CE participou representado pelos 
diretores Luís Carlos Macêdo, Hélio Alves, Rdo 
Júnior, Afonso Barbosa, Flávio Inácio e José 
Amorim e pelo filiado Hibiss Farias.

Leia mais no site da Condsef

Servidores concluem Jornada de Lutas apontando novos atos 
de resistência ainda este mês

“Não temos como provar. mas temos 
coNvicção. espera um pouco.

traNsformaram o Brasil No paraguai. 
o golpe chega a seu real 

oBjetivo. a derruBada de dilma era 
um pit stop. trata-se de  tirar lula da 

disputa de 2018. e aí vale tudo.”

KiKo nogueira avaLia a apresentação de deLtan daLLagnoL - Leia aqui
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