
O último dia 18 de março foi 
de esperança para os brasileiros 
que defendem a democracia. 
Em todo o país, milhares de 
pessoas afirmaram NÃO VAI 
TER GOLPE  em passeatas que 

inundaram de todas as 
cores as ruas das principais 
cidades.

Em Fortaleza, a 
manifestação começou na 
Praça da Bandeira e reuniu 
mais de 100 mil pessoas ao 
longo do trajeto até a Praça 
do Ferreira. Dentre estas 
tantas, estava a representação 
do SINTSEF/CE.

São Paulo mostrou que 
não está pra brincadeira e 
encheu a Paulista com 500 
mil pessoas. Da mesma forma 

fizeram brasileiros em todos 
os estados.

Destacamos: é hora de 
ter atenção redobrada, 
de desconstruir discursos 
manipulados e de gritar alto: 
Não vai ter golpe, vai ter lUta!
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SINTSEF/CE grita: não vai ter golpe

Na última sexta-feira, 
18, a Direção Colegiada do 
SINTSEF/CE fez a primeira 
reunião ordinária do mandato 
2016/2019. O encontro teve 
muito a ser encaminhado e 
discutido, visto ter um caráter 
também organizativo, típico do 
início de gestão.

Diante da conjuntura 
política do país, a reunião 
abriu espaço para a discussão 
sobre a necessidade de fazer 

valer a democracia, neste 
momento em que a mesma 
encontra-se tão ameaçada. 
Os que se pronunciaram no 
ponto de conjuntura 
convidaram os 
presentes a se 
informarem mais 
sobre a situação em 
que está o Brasil e a 
participarem do ato 
que acontecera na 
tarde daquele mesmo 

dia. As reuniões ordinárias 
acontecerão sempre às sextas-
feiras, das 8h às 12h, sendo a 
próxima no dia 1º de abril.

Direção Colegiada discute conjuntura política na primeira 
reunião ordinária da gestão

http://www.sintsefceara.org.br
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