
Clique e saiba mais
•	 Justiça	suspende	licença	de	Belo	Monte	e	pede	reestruturação	da	Funai	no	pará
•	 riqueza	de	1%	da	população	supera	a	de	99%	eM	2015,	Mostra	oxFaM

•	 alunos	de	Maior	renda	podeM	passar	a	pagar	por	universidade	púBlica
•	 o	inventor	do	JornalisMo	investigativo
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É com grande pesar que informamos o 
falecimento de dois filiados e delegados de base do 
sintsef/ce. 

O companheiro Francisco 
de Assis Agostinho de Oliveira, 
delegado de base da região do 
Cariri, faleceu ontem 17.01.16. Seu 
sepultamento ocorrerá hoje (18), 
ás 16h, no Cemitério Ns. Sra. da 
Piedade, no Crato.

O delegado de base de Iguatu João 
Felipe Filho também faleceu no dia 
de ontem (17.01). Seu sepultamento 
ocorreu na Vila Santo Antônio, distrito 
de Acopiara.

O SINTSEF/CE presta suas condolências aos 
familiares e amigos. 

Assembleia aprova início do Processo Eleitoral das eleições do 
SINTSEF/CE para o mandato 2016/2019

Datas importantes
29 de janeiro de 2016 - Divulgação do 

Edital de Convocação das Eleições em jornal 
de grande circulação.

01 e 02 de março de 2016 - Período 
das eleições para 
renovação da Direção 
Colegiada, Conselho 
Fiscal e Coordenação 
das Delegacias 
Sindicais de Base do 
SINTSEF/CE.

No último final de semana, os filiados da Capital - 
Região Metropolitana e do interior participaram de dois 
momentos importantes para o SINTSEF/CE. Lotando o 
auditório do Romanos Hotel, os 544 presentes foram 
essenciais para a realização das assembleias. Na sexta-
feira (15), aconteceu a Assembleia Geral que aprovou 
o Regimento Eleitoral das eleições para o mandato 
2016/2019 do SINTSEF/CE (foto). Após aprovada em 
votação, a Comissão Eleitoral será composta  por 7 cargos 
e 2 suplentes representando a chapa Unidade, Independência e Luta, e. ainda, 2 cargos e 1 suplente 
representando a chapa MovLuta. No momento seguinte foi convocada uma Convenção Cutista, 
onde a chapa Unidade, Independência e Luta (Pra defender e ampliar as conquistas do Servidores 
Públicos Federais) foi apresentada, bem como seus integrantes.

A assembleia do sábado (16) teve como pauta a apresentação, discussão e deliberação do 
Balanço Financeiro e Patrimonial dos anos 2011 a 2014, no entanto, o balanço não foi aprovado 
por falta de quórum.
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