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Formação em itapipoca

Diante dos ataques que Bolsonaro e seu ministro 
da Economia, o banqueiro Paulo Guedes, vêm 
fazendo ao serviço público do país, acusando 
os servidores e servidoras de “parasitas”, e das 
tentativas de colocar a população contra esses 
trabalhadores para promover um processo de 
privatização sem precedentes, os servidores 
públicos sairão às ruas, em apoio à greve geral 
convocada pela CUT e demais centrais, no dia 18 
de março. 
Será o Dia Nacional em Defesa do Serviço 
Público, dos Servidores, Contra a Privatização e o 
Desmonte do Estado.
A indignação da população está crescendo, seja 
com a crise no INSS, o fim de políticas sociais, a 
ameaça ao FUNDEB, os ataques aos sindicatos, 
o crescimento do desemprego e da pobreza. 
Por isso, a expectativa é que a adesão a greve 
deverá ser uma das maiores já registradas no 
país, acreditam os dirigentes de Federações e 
Confederações filiadas à CUT.
Matéria de www.cut.org.br

Pesar

Milhões de trabalhadores 
devem ir às ruas em defesa do 
serviço público de qualidade

No último dia 18, os cordenadores da Delegacia 
Sindical dos Três Climas participaram de um 
Seminário de Formação Política, na sede do 
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais de Itapipoca, promovido pelo sindicato 
SINTAL. 

Na ocasião, o professor Celio Couto, do 
Laboratório LUTEMOS/FACEDI/UECE de Itapipoca 
falou sobre a atual conjunturta política e o papel 
dos sindicatos.

Solidariedade em maracanaú

Em campanha salarial, para que seja cumprido 
o Piso Nacional da Educação, as professoras e os 
professores municipais de Maracanaú marcharam 
pelas ruas da cidade na manhã de hoje (20).
O Sintsef marcou presença na atividade prestando 
solidariedade aos servidores municipais.

18 de março

É com profunda tristeza 
que recebemos a notícia do 
falecimento de Raimundo 
Amadeu de Moura Lima, filiado 
ao Sintsef, o companheiro 
era servidor do Ministério da 
Saúde e trabalhava na UBV do 
Eusébio. 
Desejamos que a família e 
amigos possam atravessar esse 
momento com muita força e 
serenidade.

Amadeu, presente!                                + 04/01/1961
                                                                * 18/02/2020
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