
O site do SINTSEF/CE está de cara nova. Mais 
limpo, mais interativo, mais fácil de usar. Dê 
uma passadinha por lá e envie para nós suas 
considerações.

Este boletim também está diferente e agora 
não vem mais anexado ao email e sim no corpo 
da mensagem do email. 

Divulgue com seus companheiros de sala, 
mesmo que eles não sejam nossos filiados. 
Qualquer um pode ter acesso ao site e para 
receber o Voz do SINTSEF basta enviar um email 
para imprensasintsef@gmail.com Também 
estamos nas redes sociais facebook.com/
SINTSEFCE e @SintsefCeara no twitter.

Contamos com você para divulgar essa 
iniciativa!

Clique e saiba mais

Neste sábado dia 
14 de novembro, o 
SINTSEF/CE realiza 
mais um encontro 
de seu Conselho 
de Delegados 
Sindicais de Base, 
a partir das 8h, na 
sede da entidade 
(Rua 25 de maio, 
1201, centro, 
Fortaleza). 

Lembramos que a presença de cada delegado 
é imprescindível, já que estes são a principal 
ponte entre o sindicato e os diversos locais de 
trabalho.

•	 Depois	De	um	mês,	jornal	o	Globo	reconhece	que	mentiu	sobre	lula
•	 mapa	Da	Violência:	homicíDios	De	mulheres	neGras	crescem	54%	em	Dez	anos	no	brasil
•	 “nós	nascemos	na	terra,	só	queremos	permanecer	lá”,	Dizem	quilombolas	mineiros

•	 centrais	e	Dieese	se	reúnem	para	Debater	formas	De	combate	à	crise
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www.sintsefceara.org.br - Você já visitou o site novo?

TODOS OS EMpREGADOS DA  EBSERH, 
DA ÁREA ASSISTENCIAL QUE TRABALHAM 
AOS DOMINGOS E/OU FERIADOS devem 
procurar o SINTSEF/CE para ajuizar ação 
individual sobre o trabalho aos domingos 
para ajuizar sua ação o empregado deve 
comparecer ao sindicato com a seguinte 
documentação e assinar a procuração:

• TODAS as 
escalas de trabalho 
e contracheques 
desde que 
ingressou na 
EBSERH

• RG

• CPF
• Comprovante 

de endereço
• Cópia do 

contrato de 
trabalho

• Cópia da CTPS
Leia matéria completa e entenda melhor.

http://bit.ly/1O1IfJ8
http://bit.ly/1M46aH8
http://bit.ly/1Sg06gj
http://bit.ly/1WL0zOb
http://www.sintsefceara.org.br
http://sintsefceara.org.br/empregados-da-ebserh-discutem-questoes-do-act/

