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Clique e saiba mais
•	 PEC	241	afEta	sEriamEntE	

dirEitos	humanos,	rEforçam	
EsPECialistas	(Brasil	dE	fato)

•	 artistas	gravam	vídEo	Contra	
PEC	241	(rEvista	fórum)

•	 sEmana	sErá	dE	dEBatEs	
Para	dEfinir	dEtalhEs	dos	

Em novembro, encontro do Conselho de Delegados Sindicais 
de Base ocorrerá nas oito regiões do estado

CalEndários	dE	luta	
quE	aContECEm	
ainda	EssE	ano	
(CondsEf)

Passados dois anos de oPerações, semPre vazadas 
com estardalhaço, não conseguiram encontrar nada 

caPaz de vincular meu nome aos desvios investigados. 
nenhum centavo não declarado em minhas contas, 

nenhuma emPresa de fachada, nenhuma conta secreta. (...) meus 
acusadores sabem que não roubei, não fui corromPido nem 

tentei obstruir a Justiça, mas não Podem admitir. não Podem 
recuar dePois do massacre que Promoveram na mídia. tornaram-
se Prisioneiros das mentiras que criaram, na maioria das vezes a 

Partir de rePortagens facciosas e mal aPuradas. estão condenados 
a condenar e devem avaliar que, se não me Prenderem, serão 

eles os desmoralizados Perante a oPinião Pública. (...) tenho a 
consciência tranquila e o reconhecimento do Povo. confio que 
cedo ou tarde a Justiça e a verdade Prevalecerão, nem que seJa 
nos livros de história. o que me PreocuPa, e a todos 
os democratas, são as contínuas violações ao estado 

de direito. É a sombra do estado de exceção que vem 
se erguendo sobre o País. artigo de lula: Por que 

querem me condenar. leia mais.

Com o intuito de ampliar a participação dos delegados sindicais de base, qualificar o debate 
e otimizar custos, o SINTSEF/CE decidiu que no mês de novembro o Encontro do Conselho de 
Delegados Sindicais de Base ocorrerá de forma descentralizada. Haverá um encontro em cada uma 
das oito regiões do estado (Cariri, Três Climas, Centro-Sul, Norte, Maciço de Baturité, Inhamúns, 
Sertão Central, e Vale do Jaguaribe), além de Fortaleza e 
Região Metropolitana. No total, 9 reuniões acontecerão, 
com pautas iguais, mas com um número menor de 
delegados, o que permitirá ampliar o debate. Os encontros 
serão agendados pelas Delegacias Sindicais e divulgados 
em breve, mas devem ocorrer entre 1º e 30 de novembro.

A Direção do SINTSEF/CE também definiu o calendário 
das reuniões do Conselho de Delegados Sindicais de Base 
no próximo ano. Em conformidade com o novo estatuto, 
aprovado em assembleia no dia 20 de agosto de 2016, as 
reuniões ocorrerão trimestralmente, sendo escolhidos os 
meses de janeiro, abril, julho e outubro de 2017.

http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/2eBJzdX
http://bit.ly/2eBJzdX
http://bit.ly/2eBJzdX
http://bit.ly/2ee8rqC
http://bit.ly/2ee8rqC
http://bit.ly/2epkONb
http://bit.ly/2epkONb
http://bit.ly/2epkONb
http://bit.ly/2epkONb
http://bit.ly/2epkONb
http://bit.ly/2epkONb
http://bit.ly/ArtigoLula
http://bit.ly/ArtigoLula

