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1º de Maio reúne milhares em todo país: 
no Ceará, o Sintsef participou das atividades em Fortaleza, Icó e Tabuleiro do Norte

Milhares de pessoas saíram às ruas em 
todo o país, nesta terça-feira, 1º de Maio 
do Trabalhador e da Trabalhadora, para 
protestar contra os ataques aos direitos 
sociais e trabalhistas, bem como a perseguição 
de parte do Judiciário e da mídia ao ex-
presidente Lula. Em todo lugar, a pauta foi 
a mesma: liberdade para Lula, uma política 
econômica de geração de empregos e renda, 
defesa da seguridade e da Previdência Social 
pública, o fim da Emenda Constitucional 
95/16 (que congela os gastos públicos em 20 
anos) e a revogação da reforma Trabalhista.

Em Fortaleza, pela manhã, houve o 
lançamento estadual do Congresso do Povo, 
no Centro Poliesportivo da Parangaba. 

À tarde, no mesmo local, foi realizado o 
ato político, reunindo dirigentes sindicais 
e milhares de lutadores e lutadoras do 
povo contra os retrocessos do governo 
golpista de Michel Temer. a iniciativa seguiu 
em caminhada pela Avenida Silas Munguba, 
entre os bairros Parangaba e Serrinha, na 
periferia da capital. Segundo a organização 
do ato, mais de 15 mil pessoas participaram 
da atividade.

O Sintsef Ceará marcou presença nos atos 
de Fortaleza, Icó com os filiados da Delegacia 
Sindical do Centro-Sul e de Tabuleiro do 
Norte com os filiados da Delegacia Sindical 
do Vale do Jaguaribe. uma demonstração de 
compromisso e defesa dos direitos da classe 
trabalhadora, em especial dos servidores 
públicos federais.

Para saber mais leia no site do Sintsef: 
https://goo.gl/TqYNVy

Fortaleza

Icó

Tabuleiro do Norte

https://goo.gl/TqYNVy
https://www.facebook.com/SINTSEFCE/
https://www.youtube.com/watch?v=uKvivAyx1hI
https://soundcloud.com/sintsefceara
http://www.sintsefceara.org.br

