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Sintsef participa de atividade 
da confetam

A convite da Confederação dos Trabalhadores 
do Serviço Público Municipal, o Sintsef está 
participando dos debates sobre o impacto da 
reforma administrativa nos serviços públicos, 
realizado  em Mossoró, hoje e amanhã (12 e 
13), durante o Congresso da Fetam/ RN.

Março, mês de visibilidade 
das lutas das mulheres.

Segundo o diretor técnico do Dieese, Fausto Augusto 
Junior, o ministro da Economia, Paulo Guedes, 
parece não ter a real dimensão da crise econômica 
internacional que se anuncia na esteira da pandemia 
do coronavírus. Ontem (11), Guedes enviou ofício ao 
Congresso Nacional em que pede a “aceleração da 
agenda de reformas” e aprovação de 19 propostas 
que serviriam para “blindar” o Brasil.
Se trata do mesmo conjunto de medidas 
apresentada no ano passado, durante um período 
de “normalidade” – para cortes de gastos, quando 
a prioridade deveria ser garantir o atendimento à 
população, o bem-estar da sociedade e a atividade 
econômica.
Pânico no mercado
Os investidores do mercado financeiro voltaram a 
reagir com histeria à decretação, pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), da pandemia de 
coronavírus. Nesta quarta (11), a Bolsa de São Paulo 
voltou a derreter, fechando em queda de 7,67%. 
Durante a tarde, o pregão foi suspenso novamente, 
quando o Ibovespa caia mais de 10%. Foi a segunda 
vez na semana que o circuit breaker – quando 
os negócios são paralisados por 30 minutos – foi 
acionado.
Para saber mais confira matéria da RBA em 
www.cut.org.br

Governo parece não ter dimensão 
da crise que se avizinha, diz Dieese
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