
Às 15:30 de ontem (3), chegou à sede do SINTSEF/CE a urna da Região Norte, sendo ela a 
última entregue à Comissão Eleitoral. A apuração dos votos começou por volta das 20h. 

Foram 4088 eleitores às urnas, representando 45,89% dos filiados aptos a votar e superando 
o quórum de 40% + 1. 

Por 2627 votos a 1278, foi eleita para a Direção Colegiada a Chapa 1 - Unidade, 
Independência e Luta. São coordenadores gerais eleitos Roberto Luque de Sousa e Francisco 
Adriano Duarte Fernandes. Confira aqui a composição completa da chapa.

Para Roberto Luque, “essa é uma grande vitória do movimento sindical Cutista. Mesmo 
enfrentando uma conjuntura adversa onde a chapa oponente usou todos os argumentos 
explorados pela mídia golpista do anticutista [...] conseguimos uma vitória retumbante que 
lava a alma e encoraja todos os cutistas brasileiros. Mostramos que é possível superar as 
dificuldades e convencer os trabalhadores sobre quem realmente está a frente das lutas em sua 
defesa.”

A cerimônia de posse está prevista para a próxima sexta-feira, dia 11 de março, no período da 
tarde, a ser realizada na sede da entidade.
Coordenações de Delegacias e Conselho Fiscal

As delegacias sindicais das regiões do Cariri, Inhamuns, Norte, Maciço de Baturité, Centro Sul, 
Vale do Jaguaribe e Três Climas também elegeram a Chapa 1 - Unidade, Independência e Luta 
para compor seus quadros na nova gestão. 

Já a Delegacia do Sertão Central teve como ganhadora do pleito a Chapa 2 - Movimento 
Mobilização, Compromisso e Luta.

O resultado para o Conselho Fiscal do SINTSEF/CE elegeu a Chapa 1. Você pode conferir a 
composição de cada uma das chapas clicando aqui.
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