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Clique e saiba mais
•	 A	AnistiA	dA	imorAlidAde.	Por	
CArlos	FernAndes	(diário	do	
Centro	do	mundo)

•	 entendA	As	ACusAções	de	
CAlero	ContrA	temer	(rede	
BrAsil	AtuAl)

•	 8	dAs	8	
testemunhAs	
ouvidAs	Por	
moro	inoCentAm	
lulA	(revistA	Fórum)

Informações aos Delegados do XII Congresso da Condsef

Pivô da maior crise do governo de michel Temer, 
que Pode culminar inclusive na saída do PresidenTe, 
o minisTro geddel vieira lima, da secreTaria de 
governo, já enTregou sua carTa de demissão ao 
PresidenTe nesTa sexa-feira 25.

geddel ficou insusTenTável no cargo desde que foi 
acusado Pelo ex-minisTro da culTura marcelo calero de Ter advogado 
em causa PróPria e comeTido Tráfico de influência ao fazer Pressões Para 
que calero agisse Pela liberação de uma obra embargada em salvador.

calero Pode Ter gravado conversas com geddel, o minisTro eliseu 
Padilha e Temer e acusa o PresidenTe de Também Tê-lo “enquadrado” em 
favor de geddel, em uma reunião no Palácio do PlanalTo, conforme 
conTou em dePoimenTo à Polícia federal. 

com sua saída, a inTenção de geddel é TenTar esTancar a sangria da 
crise. ela não será resolvida, Porém, uma vez que 
envolve o PróPrio michel Temer no caso. Também 
ciTado nas delações das emPreiTeiras na lava jaTo, 
geddel Perderá o foro Privilegiado.

fonTe: brasil 247

•	Ida para o aeroporto – O SINTSEF/CE disponibilizará 
ônibus para o traslado ao aeroporto. O delegado 
que desejar ir neste transporte precisa avisar com 
antecedência (até o dia 25/11) para a secretaria do 
SINTSEF/CE (3255-7302 /3255-7305). 
•	O ônibus sairá da SEDE DO SINDICATO no dia 2/12/16 

às 12h. Pedimos que os delegados cheguem com 
antecedência.
•	Caso o delegado de Fortaleza e Região Metropolitana 

deseje ir para o aeroporto diretamente de sua 
residência, é importante saber que só será ressarcido 
o valor referente à corrida de taxi. Mediante 
apresentação de recibo padronizado da Empresa 
prestadora do serviço.
•	O pagamento das diárias só será feito em Cuiabá, 

portanto, os delegados devem ter condições de arcar 
com suas despesas de alimentação e taxi durante este 
primeiro dia.

•	Documentação – Não esqueçam os seus documentos 
de	identificação	e	o	Cartão	Nacional	de	Vacinação	
atualizado, pois sem eles o embarque não será possível.
•	Saúde/Vacina	–	Não	esqueçam	de	levar	seus	

medicamentos de uso costumeiro. Anote horários 
dos mesmos e comunique aos colegas de quarto e 
organização qual deve ser o procedimento se houver 
algum problema de saúde mais grave com você. 
•	Todo delegado tem que tomar a vacina contra a Febre 

Amarela, que deve ser aplicada com 10 dias antes da 
viagem e é oferecida nas unidades de saúde.
•	Malas – Para agilizar o recolhimento de sua mala no 

destino da viagem, IDENTIFIQUE a mesma com seu 
nome, telefone e endereço. Se sua mala for de uma cor 
muito	comum	amarre	um	lenço	ou	fita	chamativa	para	
que	possa	identificá-la	com	mais	facilidade	na	esteira	do	
aeroporto.

Entre os dias 2 e 9 de dezembro/16, ocorrerá o XII CONCONDSEF, em Cuiabá/MT. Para que tudo transcorra com 
tranquilidade é importante que cada delegado esteja atento a algumas questões:
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