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Coordenada pelas fundações lauro Campos, leonel 
Brizola-alBertopasqualini, perseu aBramo e mauríCio 
GraBois, foi lançada no iníCio desta semana na Câmara 
dos deputados uma frente Com oBjetivo de unir forças 
em torno de um deBate de projeto para reConstruir 
o Brasil. a Condsef aCompanhou o lançamento e 
vai ContriBuir Com o deBate soBre quais os Caminhos 
neCessários para dar ao Brasil Condições de reaGir à 
Crise instituCional, polítiCa e eConômiCa em que o país 
foi merGulhado depois do Golpe. 

há 8 meses de eleições que irão definir os próximos 
presidente, deputados, senadores e Governadores, é 
fundamental enCarar o desafio de BusCar a retomada do 
proCesso demoCrátiCo no país. para a Condsef/fenadsef 
esse projeto passa neCessariamente pela revoGação da 
emenda ConstituCional (eC) 95/16, que ConGela 
investimentos púBliCos pelos próximos 20 anos.

a entidade tamBém aCredita que é neCessário aBrir e 
ampliar um Canal de deBate Com a soCiedade a respeito

Coletivo de mulheres do siNtseF 
No vale do Jaguaribe

há 8 meses de eleições gerais, CoNdseF partiCipa do laNçameNto 
de FreNte para disCutir proJeto de reCoNstrução para o brasil

vem aí... #partiCipe

ontem, 22/02, foi dia de deBater soBre a importânCia 
de interiorizar a orGanização das mulheres do 

sintsef. Carmem santiaGo, seCretária Geral da Cut 
Ceará, partiCipou da atividade ministrando a palestra 
“sindiCalismo, mulher e o mundo do traBalho.”o 

tema foi disCutido em seminário promovido,  no 
muniCípio de russas, pelo Coletivo de mulheres e a 

deleGaCia sindiCal do vale do jaGuariBe (dsvj). 

do que ela pensa e espera dos serviços púBliCos. é 
neCessário promover uma reflexão soBre quais os 
Caminhos tomar para asseGurar que os impostos que 
Garantem um orçamento de mais de r$1 trilhão ao 
Brasil sejam revertidos em serviços essenCiais que a 
Constituição Garante a todo Brasileiro. não é razoável 
pensar que muitos prefiram demonizar os serviços 
púBliCos e deixar o estado transferir responsaBilidades 
para a iniCiativa privada mesmo Com a CarGa triButária 
Brasileira seGuindo uma das maiores do mundo. assim 
se Cria um sistema onde aqueles que podem paGam duas 
ou três vezes por um serviço que deveria ser universal, 
Como saúde, eduCação, e aqueles que não podem fiCam 
à marGem sem aCesso àquilo que tem direito Como 
Cidadãos.

Leia notícia completa em www.condsef.org.br


