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Poesia

SINTSEF/CE mobiliza base para a resistência aos ataques do 
ilegítimo governo

Hoje é dia do poeta

quero aqui me lembrar

patativa do assaré

e josé de alencar

Gonçalves dias

poeta do maranHão

que fazia suas poesias

com amor e dedicação

cassimiro de abreu

quero aqui lembrar

nosso conterrâneo

do interior do ceará

eu não sou poeta

sou cearense de camocim

se você for poeta

faça uma poesia para mim

castro alves Grande 
poeta

da época do alencar

e macHado de assis

quero aqui parabenizar

Versos do filiado
Afonso Nunes Chaves 

em referência ao dia do 
poeta, 20 de outubro.

saúde do Trabalhador ii
Na maNhã de hoje a CoordeNação e o Coletivo de Saúde 
do trabalhador, aCompaNhadoS de alguNS membroS da 
direção Colegiada, apreSeNtaram Na delegaCia SiNdiCal 
do CeNtro Sul, em iguatu, o iii SemiNário de Saúde do 

trabalhador. o eveNto eNCerrou o perCurSo do SemiNário 
que, iNiCiado em 2015 paSSou pelaS 8 delegaCiaS SiNdiCaiS.

Ao longo das semanas encontros e reuniões com a base são rotina no dia-a-dia da Direção 
Colegiada do SINTSEF/CE. Em cada conversa um esclarecimento: estamos diante de um governo 
golpista e usurpador de direitos e precisamos resistir e reagir. Além desta pauta principal as 
reuniões muitas vezes tratam de questões específicas da base.
CauCaia - 11ª CRES

Nesta sexta-feira, 21, ocorreu encontro com 
os trabalhadores descentralizados do Ministério 
da Saúde da I I Cres Caucaia. Na pauta específica 
temas como: 1) Insalubridade/Gacen/Desvio de 
função; 2) Exames periódicos; 3) Ponto eletrônico; 
4) Politica de educação permanente; 5) Pagamento 
de diárias. A temática jurídica foi tratada pela 
advogada Raquel Amaral. Com a presença do 

coordenador Hélio Alves, a reunião falou ainda da PEC 241, do PL 257 e do ato que ocorrerá no dia 
26. Reuniões semelhantes aconteceram em vários locais de trabalho.

informe
sexta, 28 de outubro é dia do servidor público. embora alGuns órGãos tenHam antecipado o 
feriado para seGunda-feira, 24, o sintsef/ce funcionará normalmente na seGunda, 24, mantendo 
o feriado na sexta, dia 28.

http://www.sintsefceara.org.br

