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Reunião da Direção do SINTSEF
Na manhã de hoje (2/2), os integrantes das
coordenações do SINTSEF participaram da reunião
semanal da direção colegiada. Em debate a atuação
do sindicato nas ações da Jornada Nacional de Lutas
Contra a Reforma da Previdência. Foi deliberado a
realização de panfletagens e ações de agitação até o dia

19/2 (data dos atos nacionais e da possível votação da
reforma no Congresso) para convocar os trabalhadores
do serviço público federal a somarem na luta.

Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

8 de março terá três eixos de luta
Despertas para a luta, ontem (1º/2), no auditório
do SINTSEF/CE, mulheres de diferentes
organizações e movimentos populares marcaram
presença na reunião da construção coletiva e
feminista do 8 de março de 2018. As dirigentes
do SINTSEF/CE participaram do momento de
articulação que definiu três eixos para o ato do
dia internacional de luta das mulheres: 1 - o
impacto da reforma da Previdência na vida das
mulheres; 2 - contra a criminalização e a violência
e 3 - Em defesa da democracia e do direito de Lula
ser candidato. A próxima reunião de articulação
ficou marcada para o dia 7/2, onde as ações para
o mês de março feminista serão detalhadas.

Plenária das centrais e sindicatos em
defesa da aposentadoria

O auditório do SINTSEF/CE recebeu na tarde desta
(1º/2), dirigentes da CUT, de outras centrais sindicais e sindicatos, para uma reunião de planejamento das ações da Jornada Nacional de Lutas Contra
a Reforma da Previdência, que envolverá greves, paraquinta-feira

- Se botar pra votar o Ceará vai parar Rumo a Greve Geral!

lisações e manifestações em todo o país no próximo dia

19/2. No Ceará, a ideia é fortalecer a Unidade com atos
em Fortaleza e nas cidades do interior.
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