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Geraldo Costa, servidor aposentado do DNOCS, 
integrante do conselho  Fiscal do Sintsef 

Mande também a sua frase para imprensasintsef@gmail.com, não 
esqueça de escrever na mensagem seu nome completo e orgão e 

local de trabalho.

Basta de desemprego: 
10 de agosto é dia de mobilização em 

todo o Brasil

No dia em que a reforma trabalhista 
completou um ano de sua aprovação no Senado, 
a CUT e demais centrais sindicais (Força Sindical, 

CTB, UGT, Intersindical, NCST e CSP-Conlutas), 
reunidas em São Paulo nesta quarta-feira (11), 

definiram a luta a ser travada nas ruas no 
próximo dia 10 de agosto. É o Dia do Basta, 

com paralisações, atrasos de turnos e atos nos 
locais de trabalho e nas praças públicas de 

grande circulação de todo o País. Uma grande 
manifestação na Avenida Paulista, em frente à 
Fiesp, está prevista para ocorrer a partir das 

10h, com a participação de várias categorias de 
trabalhadores e trabalhadoras e de movimentos 
sociais. Em breve serão divulgadas as atividades 

previstas para o Ceará. 
Leia matéria completa em: www.cut.org.br

A Delegacia 
Sindical dos 
Três Climas 

representou 
o Sintsef no 
Congresso 

Do Povo que 
aconteceu 

hoje (13/07), 
em Itapipoca. 
Na ocasião 

foi discutida 
a conjuntura política local e nacional a 
partir do tema “O Brasil Que Queremos”.

Delegados(as) para o 12º 
Congresso

Três Climas participa 
do Congresso do Povo 

em Itapipoca

Ontem, 12/07, os servidores federais do 
Hospital Geral do Exército elegeram, 
em assembleia, 4 delegados(as) para 

participar do 12º Conresso do Sintsef.

QUANDO AS TREVAS 
DA NATUREZA QUISER 
OBSCURECER O NOSSO 

CAMINHO, ACENDAMOS A LANTERNA DO 
NOSSO CONSCIENTE PARA ILUMINAR O 

CAMINHO QUE HAVEREMOS DE PERCORRER.

https://www.facebook.com/SINTSEFCE/
https://www.youtube.com/watch?v=uKvivAyx1hI
https://soundcloud.com/sintsefceara
http://www.sintsefceara.org.br
https://www.cut.org.br/noticias/basta-de-desemprego-10-de-agosto-e-dia-de-mobilizacao-em-todo-o-brasil-df6d

