
Clique e saiba mais
•	 Samarco,	Vale	e	BHP	Vão	decidir	quem	e	como	indenizar	Por	deSaStre
•	 dePutadoS	retomam	análiSe	do	Projeto	SoBre	o	teto	remuneratório	
•	 o	eScândalo	da	merenda	em	SP	Vai	Sumir	Sem	ninguém	Bater	Panela	Por	iSSo
•	 a	que	Veio	o	Partido	da	mulHer	BraSileira?
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Falta apenas uma semana para as eleições do SINTSEF/CE. 
Confira os detalhes e esclareça suas dúvidas

Nos próximos dias 1º e 2 de março, terça e quarta-feira, 
das 8h às 17h*, acontece a votação das eleições do SINTSEF/
CE para a gestão 2016-2019.  O pleito irá eleger a nova 
Direção Colegiada, Conselho Fiscal e as coordenações das 
delegacias. Para votar, o servidor precisa estar filiado há no 
mínimo dois meses, a contar do primeiro dia da eleição e 
estar quite com suas obrigações sociais perante a entidade.

No ato da votação é preciso apresentar um dos seguintes 
documentos de identificação: Identidade expedida pelo 
órgão de segurança (RG), Carteira Funcional, inclusive 
aquelas expedidas pelos Conselhos Profissionais, Carteira 
Nacional de Habilitação (motorista), Carteira de Trabalho e 
Previdência Social e Passaporte.

Ao todo serão 101 urnas para votação, entre capital 
e interior. Na capital e região metropolitana serão 48 
urnas fixas e 5 itinerantes. No interior há uma variação 
de quantidade de urnas, dependendo do tamanho da 
delegacia. Para saber os locais exatos consulte o nosso site.

Aposentados, pensionistas, demitidos e pdvistas de 
Fortaleza e Região Metropolitana podem votar no órgão de 
origem ou, em separado, na sede do Sindicato. Já no interior 
este mesmo grupo pode votar nas sedes das Delegacias Sindicais, sendo facultada à votação, em 
separado, no órgão de origem, de acordo com o mapa de urnas.

Os filiados de Fortaleza e Região Metropolitana votam em duas cédulas: uma para Direção 
Colegiada (cédula verde), outra para o Conselho Fiscal (cédula branca). Já no interior são 
três cédulas: verde para Direção Colegiada, branca para o Conselho Fiscal e amarela para a 
Coordenação da Delegacia daquela região (confira imagem com os exemplos). As delegacias do 
Cariri, Centro Sul, Norte e Três Climas tem chapa única. Já Inhamuns, Maciço de Baturité, Sertão 
Central e Vale do Jaguaribe tem duas chapas concorrentes.

Para conferir os nomes dos candidatos, à Direção ColegiaDa e Conselho FisCal Clique aqui e às 
coordenações das DelegaCias sinDiCais Clique aqui.

* Nas unidades de saúde o horário de votação é das 8h às 20h

http://bit.ly/24pgaEm
http://bit.ly/21qVo4S
http://bit.ly/1TFSwjb
http://bit.ly/1oHgi1E
http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1PFkFml
http://bit.ly/1PFkFml

