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As coordenAções AdministrAtivA, finAnceirA e gerAl 
do sintsef/ce e dAs delegAciAs sindicAis estiverAm hoje 

(16), pelA mAnhã, em reunião pArA iniciAr o plAnejAmento 
do congresso do sintsef, que deve ser reAlizAdo no 

segundo semestre de 2018. As discussões trAtArAm sobre A 
importânciA desse momento, em que de formA democráticA, 

são construídAs As diretrizes políticAs do sindicAto. todos se 
comprometerAm A seguir no esforço 

de reAlizAção do congresso.
A reunião tAmbém contou com A pArtilhA dAs mobilizAções 

pArA os Atos de 19 de fevereiro, nA cApitAl e no interior, 
demonstrAndo A forte Adesão do sintsef nA lutA contrA A 

reformA dA previdênciA.
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Tribuna Livre no CenTro de ForTaLezaCongresso do sinTseF 
é pauTa de reunião

ForTaLeza - prAçA dA bAndeirA - 9h
sobraL - prAçA de cubA - 7h30
CraTeús - prAçA dA mAtriz - 7h
iTapipoCa - em frente Ao inss - 8h
Cariri - pAssArelA dA AvenidA pAdre cícero 
(nA ce 292, entre juAzeiro e crAto) - 8h
vaLe do Jaguaribe - triângulo de peixe 
gordo em tAbuleiro do norte - 5h
iguaTu - prAçA dA cAixA econômicA - 8h

19 de Fevereiro: é greve geraL!
ConFira onde aConTeCem os aTos no Ceará

mesmo com temer decretAndo intervenção 
militAr no rj, o que impede A votAção de leis 

que Alterem A constituição, como A pec 287 dA 
reformA dA previdênciA, os movimentos sociAis 

seguem firmes nAs mobilizAções pArA A greve gerAl 
de segundA-feirA 19 de fevereiro. 

A direção colegiAdA do sintsef esteve nAs 
prAçAs do centro de fortAlezA reAlizAndo 

pAnfletAgens e tribunAs livres convidAndo A 
populAção A somAr nA greve gerAl.

#mobilizAção #nãotemArrego

8 de março de LuTa das muLheres!
ontem (15), no Auditório do sintsef, Aconteceu 

mAis umA reunião de mobilizAção pArA o diA 
internAcionAl de lutA dAs mulheres em mArço. 

representAntes de movimentos feministA, populAr, 
estudAntil e sindicAl, inclusive 

dA direção do sintsef, mArcArAm 
presençA. em debAte, o locAl, 

horário, A mobilizAção e A 
construção dAs intervenções que 

AcontecerAm no diA do Ato. 


