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Congresso Brasileiro de Direito Sindical 
em fortaleza

O Sintsef Ceará participou nos dias 8 e 9 de 
junho, do  II Congresso Brasileiro de Direito 

Sindical, organizado pela Comissão de Direito 
sindical da OAB-CE, em Fortaleza. 

A coordenação administrativa e a assessoria 
jurídica do Sindicato estiveram no evento, que 
discutiu o impacto da reforma trabalhista e os 

desafios impostos por ela à organização dos 
trabalhadores.

Uma das estratégias utilizadas pelas elites brasileiras para 
enganar o povo e dar o golpe na democracia, foi a apropriação 
dos nossos símbolos nacionais para representar uma falsa luta 
contra a corrupção. Como já está claro que a Justiça tem sido 
muito seletiva em seus julgamentos e ordens de prisão, devemos 
recuperar o verde e amarelo, politizar o futebol e dialogar com 
a massa de trabalhadores que quer vestir a camisa da seleção 
brasileira.

Pensando nisso, o Sintsef Ceará produziu uma tabela da Copa 
de 2018, que além de conferir datas e marcar resultados, possui 
um manifesto em defesa dos(as) servidores (as) e do serviço públi-
cos. Ela já está disponível na sede e delegacias sindicais. Também 
pode ser baixada no site www.sintsefceara.org.br

Sintsef publica tabela da copa: politizar o futebol e se comunicar com o povo brasileiro

Assembleia em Crateús

Hoje, 11 de junho, A Coordenação Colegiada 
realizou com a coordenação da Delegacia 

Sindical da Região dos Inhamuns, em Crateús, 
mais uma assembleia para escolha de delegados 

e delegadas que participarão do 
12º Congresso do Sintsef.

A assembleia também contou com informes 
jurídicos por meio dos esclarecimentos da 

advogada do Sindicato, Joyce Rangel.

https://www.facebook.com/SINTSEFCE/
https://www.youtube.com/watch?v=uKvivAyx1hI
https://soundcloud.com/sintsefceara
http://www.sintsefceara.org.br
http://www.sintsefceara.org.br

