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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. 

Reunião da diReção do SinTSeF

Ano VII - Nº 1402 - 02/02/2018

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.

8 de maRço TeRá TRêS eixoS de luTa

o auditório do siNtseF/ce recebeu Na tarde desta 
quiNta-Feira (1º/2), dirigeNtes da cut, de outras ceN-

trais siNdicais e siNdicatos, para uma reuNião de plaNeja-
meNto das ações da jorNada NacioNal de lutas coNtra 
a reForma da previdêNcia, que eNvolverá greves, para-
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.

PlenáRia daS cenTRaiS e SindicaToS em 
deFeSa da aPoSenTadoRia

- Se boTaR PRa voTaR o ceaRá vai PaRaR -  
Rumo a GReve GeRal!


