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Clique e saiba mais
•	 ARTIGO|	‘’QueRem	demOlIR	A	

pOnTe	e	cOnGelAR	nOssO	fuTuRO’’,	
AfIRmA	AlexAndRe	pAdIlhA	(BRAsIl	
de	fATO)

•	 IGnORâncIA	de	jô	sOARes	sOBRe	
BlAck	BlOcs	expõe	mídIA	Que	
desInfORmA	(RevIsTA	fóRum)

Fórum dos federais se reúne nesta 
terça, 18, para definir detalhes de 
atos contra PEC 241 no dia 24

Os coordenadores do SINTSEF/CE 
Flávia Sabóia, Lino Moreira, Amorim 
Neto e Eliseu Lima (suplente), 
visitaram hoje trabalhadores 
da Agricultura, Pesca e CONAB 
divulgando e mobilizando a base 
para Reunião Ampliada que ocorrerá 
nesta quarta feira, 19, no Auditório 
do Ministério da Agricultura.

•	 OuTuBRO	ROsA:	
depOImenTO	de	
Quem	vIveu	e	
supeROu	O	cânceR	de	
mAmA	(BOA	nOTícIA)

O CursO AnuAl dO nPC COmeçOu em 1994, em sãO PAulO, 
COm um PúbliCO de APrOximAdAmente 30 PessOAs. HOje, ele 
ACOnteCe nO CentrO dO riO de jAneirO e já está em suA 22ª 
ediçãO, COm CerCA de 300 PArtiCiPAntes, dentre dirigentes 

sindiCAis, jOrnAlistAs, PesquisAdOres e estudAntes de tOdO O 
brAsil. este AnO O CursO ACOnteCe entre Os diAs 16 e 20 de 
nOvembrO e já tem COnfirmAdOs nOmes COmO O dO sOCiólOgO 

POrtuguês frAnCisCO lOuçã, frei bettO, nilsOn lAge, A 
filósOfA márCiA tiburi, O HistOriAdOr frAnCisCO CArlOs 

teixeirA,dentre OutrOs. Clique e sAibA mAis!

Base convocada para 
reunião

Está agendada para amanhã, 18, reunião do Fórum 
das Entidades Nacionais dos Servidores Federais 
(Fonasef) onde o tema central será a definição de 
detalhes de atos de resistência que devem acontecer 
em todo o Brasil no dia 24 contra a PEC 241/16. A 
PEC propõe congelar investimentos no setor público 
pelos próximos 20 anos e está sendo empurrada 
sem nenhum debate com a sociedade. Centenas de 
especialistas já se pronunciaram contrários à proposta 
que vem sendo considerada uma irresponsabilidade 
e um dos maiores retrocessos e ameaças ao já 
frágil Estado social brasileiro. Vale a pena conferir a 
audiência pública (vejA Aqui) realizada na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) do Senado que debateu o 
tema. Fonte: Condsef leiA mAis
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