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No último sábado, 13 de jaNeiro, acoNteceu Na 
sede do siNtseF/ce a primeira reuNião de delegados 
siNdicais de base de 2018. a atividade começou com uma 
explaNação sobre os impactos da reForma da previdêNcia, 
Feita por roberto luque, um dos coordeNadores gerais do 
siNtseF.  Foram detalhadas até as alterações que michel 
temer precisou Fazer para teNtar aprová-la No coNgresso 
NacioNal, próximo dia 19 de Fevereiro. 

o siNtseF distribuiu material explicativo sobre a 
proposta de emeNda coNstitucioNal (pec) 287/16 que 
irá diFicultar o acesso ao direito de aposeNtadoria de 
milhões de brasileiros. também laNçou a edição 289 do jorNal do siNtseF que traz em suas págiNas 
ceNtrais: “dez meNtiras sobre a reForma da previdêNcia, quem são as empresas devedoras do iNstituto 
NacioNal do seguro social (iNss), quem são os verdadeiras privilegiados por se aposeNtarem cedo e 

que agora crimiNalizam os servidores públicos”. 
 os servidores reaFirmaram a importâNcia da uNidade 
eNtre os trabalhadores e a importâNcia de ir às ruas. 
Foi coNseNso que a tareFa para o próximo período é 
mostrar à população as marcas do golpe Na democracia 
vivido desde o impeachmeNt: “os poderes executivo, 
legislativo e judiciário estão assaltaNdo os direitos 
do povo e miNaNdo as possibilidades de resistêNcia, 
mas Nós Não Ficaremos calados e a primeira resposta 
virá das urNas, Nas eleições de outubro. Faremos tudo 
para deFeNder a democracia.” disse uma das delegadas. 
 ao FiNal, Foram socializados iNFormes gerais 

sobre o plaNejameNto estratégico realizado No dia aNterior com a direção colegiada, coNselho Fiscal e 
coordeNações das oito (8) delegacias siNdicais. coNForme o estatuto do siNtseF/ce, a previsão é que 
as reuNiões dos delegados siNdicais de base sejam trimestrais, No seguNdo sábado do mês. a próxima será 
dia 14 de abril. até lá as trabalhadoras e trabalhadores do serviço público Federal No ceará seguem se 
eNcoNtraNdo e realizaNdo às lutas em suas regiões.

Fotos: Paulo Holanda
Acesse a Edição 289 do Jornal do SINTSEF em: 
www.sintsefceara.org.br
para ver mais fotografias da reunião acesse: 
www.facebook.com/SINTSEFECE

Em dEfEsa da dEmocracia!
mais dE 200 dElEgadas E dElEgados sindicais dE basE comparEcEm a rEunião na 
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