
 No último sábado (14) aconteceu mais uma 
reunião do Conselho de Delegados Sindicais de Base 
do SINTSEF/CE, na sede do Sindicato dos Bancários. 
O encontro, que contou com a participação de 198 
pessoas, tinha como pauta: 1- Informes, 2- Análise de 
conjuntura e 3- Encaminhamentos. Para iniciar, foram 
repassados os informes das delegacias, CUT, Condsef e 
do setor jurídico. A mesa foi composta por Lucy Mary 
Gomes de Matos (relatoria), Hélio Alves (coordenação) e 
Abelardo de Lima (secretaria).
 O ponto de análise de conjuntura foi marcado pela diversidade de posicionamentos, fator 
que incentivou o debate. Como encaminhamento foram agendadas duas assembléias para 15 e 16 
de janeiro de 2016, com as pautas: 1- Balanço financeiro do SINTSEF/CE e 2- Início da organização 
do processo eleitoral. Confira mais fotos em nosso site e também através da nossa página no 
facebook.

Clique e saiba mais

O encontro, que 
aconteceu no dia 7 de 
novembro, na Fetrace, 
tinha como objetivo reunir 
todos que trabalham 
com meios alternativos 
de comunicação para 
discutir uma forma de 
integração entre esses 
meios e fortalecer o diálogo 
com a sociedade, contrapondo-se à grande mídia. O 
coordenador Carlos Eugênio Soares esteve presente 
representando o SINTSEF/CE.

•	 AnAlfAbetismo	cAi,	mAs	desiguAldAde	regionAl	sAltA	Aos	olhos
•	 PrecisAmos	fAlAr	sobre	o	emPoderAmento	dAs	mulheres	rurAis
•	 monoPólios	dA	mídiA:	eis	Por	que	A	ondA	conservAdorA	cAminhA	A	PAssos	tão	lArgos
•	 forçA	tArefA	no	congresso:	condsef	inclui	Pls	que	gArAnte	negociAção	coletivA	no	setor	Público
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Prestação de contas e início do processo eleitoral acontecem em 
15 e 16 de janeiro, diz Conselho de Delegados de Base

SINTSEF/CE participa de Encontro Estadual 
de Comunicação Popular

A campanha Papai 
Noel dos Correios de 
2015 já começou. Nos 
últimos três anos, o 
Papai Noel realizou 
os sonhos de mais 
de um milhão de 
crianças por meio 
da mobilização de 
milhares de padrinhos e ajudantes. São 
seis pontos de adoção em Fortaleza e dois 
no interior. Quem mora na capital pode ir 
pegar sua cartinha na agência do Centro 
(Senador Alencar, 38), na Aldeota (Maria 
Tomásia, 682), entre outras.

Clique aqui para mais informações.

http://bit.ly/1STxgTJ
http://bit.ly/1Sg06gj
http://bit.ly/1kZjlQx
http://bit.ly/1Sg06gj
http://bit.ly/1kZj93A
http://bit.ly/1LhPNTu
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