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Nova direção da CUT-CE 
toma posse em Fortaleza

Começou no Cariri hoje (17) e vai até amanhã (18), a 
primeira atividade do curso de formação política do 
Sintsef para o ano de 2020!  Com o tema “Concepção, 
estrutura e prática sindical”, a iniciativa acontece no 
Crato e é direcionada às delegadas e aos delegados 
de base da região, integrantes das coordenações da 
Delegacia Sindical do Cariri e da Direção Colegiada. 
Fruto de uma parceria do Sintsef com a Escola de 
Formação Nordeste da CUT, o processo de formação 
vai acontecer em todas as regiões do Ceará. O 
lançamento do curso aconteceu em janeiro, com um 
seminário sobre reforma sindical que contou com a 
presença de Carlos Veras, deputado federal (PT/PE) e 
Edison Cardoni, da secretaria de assuntos jurídicos da 
Condsef Fenadsef. A programação, como participar 
e o calendário estão disponíveis em nosso site, bem 
como na edição de janeiro do Jornal do Sintsef.

Sintsef realiza formação 
sindical no cariri

No último dia 15 de fevereiro, aconteceu na sede 
do Sindicato dos Comerciários, a posse da nova 
Direção da CUT-CE para o mandato 2019/2023. 
O metalúrgico, Wil Pereira foi reconduzido à 
presidência da Central no Ceará, em conjunto com 
uma chapa formada por sindicalistas de todas as 
regiões do estado. A eleição aconteceu durante o 
14º CECUT, em 30 de novembro e 1 de dezembro 
de 2019. O Sintsef integra a direção com uma vaga 
na Executiva e outra na Estadual.
Na primeira foto, a nova Direção da CUT-CE. Na 
segunda, representantes do Sintsef presentes na 
cerimônia.


