
 “O movimento sindical precisa se preparar 
para enfrentar a campanha de desqualificação que 
as forças conservadoras estão articulando com o 
propósito de enfraquecê-lo e desmoralizá-lo como 
força política e também como instrumento de 
representação legítima da classe trabalhadora.
 O propósito de desqualificar o movimento, 
como força política, é o de neutralizar a capacidade 
de influência das entidades sindicais no processo eleitoral, especialmente após o fim do 
financiamento empresarial de campanha, que faz de entidades associativas, com poder de 
mobilização e liderança sobre determinadas categorias, um ativo fundamental nesse novo contexto 
político. 
 As lideranças sindicais, para fazer esse enfrentamento, precisam ter clareza de que as 
entidades sindicais são uma das principais conquistas do processo civilizatório, de um lado, porque 
contribuem para distribuir renda de forma pacífica, e, de outro, porque organizam e dão suporte 
político e associativo aos trabalhadores.
 Precisam, igualmente, ter a convicção de que a instituição sindical, como instrumento de 
defesa dos direitos e interesses da coletividade, em geral, e da classe trabalhadora, em particular, 
é um dos pilares da democracia e dispõe de uma série de poderes e prerrogativas que a credencia 
como ator social relevante no cenário político, econômico e social do País.” Leia o artigo na íntegra aqui.
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a cerimônia de posse da 
gestão 2016/2019 da direção 

coLegiada do sintseF/
ce ocorrerá no próximo 

sábado dia 12 de março, às 
9 horas, na sede da entidade. 

compareça!

Clique e saiba mais
•	 AposentAdos	cobrAm	pArticipAção	no	Fórum	dA	previdênciA
•	 ccJ	AprovA	incorporAção	de	servidores	de	ex-territórios	A	quAdro	dA	união

•	 dirigentes	dA	Agu	homenAgeiAm	A	ForçA	de	trAbAlho	FemininA	nA	instituição
•	 “pArA	direitA,	solução	pArA	conFlitos	sociAis	é	repressão”

SESSÃO III
Do Conselho de Delegados Sindicais de Base

art. 26 - os deLegados sindicais de base terão 
mandato de 03 (três) anos, eLeitos em assembLeias, em 
todos os Locais de trabaLho, num mesmo período, por 
inscrição nominaL dos candidatos presentes.

parágraFo Único - a eLeição dos deLegados sindicais 
de base, em caráter geraL, deverá ocorrer até 60 dias 
após a posse da direção coLegiada, ou a quaLquer tempo 
no caso da vacância do cargo para cumprir o restante do 
mandato.

Convite

Ataques ao movimento sindical à vista

http://bit.ly/1LTwCq8
http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1UVaMok
http://bit.ly/1pi8XG4
http://bit.ly/1YtJsxn
http://bit.ly/1Qs24vU
http://bit.ly/1P1yIyW

