
Próxima semana, terça e quarta-feira, acontecem as 
eleições do SINTSEF/CE. São dois dias de votação, das 8h às 
17h e das 8h às 20h para quem trabalha em Unidades de 
Saúde. Ao todo serão 101 urnas para votação, entre capital 
e interior. Para saber os locais exatos clique aqui.

Duas chapas concorrem a Direção Colegiada: Chapa 
1 - Unidade, Independência e Luta e Chapa 2 - Movimento 
Mobilização Compromisso e Luta (Movluta). As mesmas 
chapas também concorrem ao Conselho Fiscal.

As delegacias do Cariri, Centro Sul, Norte e Três Climas 
tem chapa única: Unidade, Independência e Luta. 
Inhamuns, Maciço de Baturité, Sertão Central e Vale 
do Jaguaribe tem duas chapas concorrentes: Inhamuns: Chapa 1 - Unidade, Independência e Luta e Chapa 2 - 
Movimento Mobilização Compromisso e Luta (Movluta); Maciço de Baturité: Chapa 1 - Unidade, Independência 
e Luta e Chapa 2 - Movimento Mobilização Compromisso e Luta (Movluta); Sertão Central: Chapa 1 - Unidade, 
Independência e Luta e Chapa 2 - Movimento Mobilização Compromisso e Luta (Movluta); Vale do Jaguaribe: Chapa 
1 - Unidade, Independência e Luta e Chapa 2 - Transparência e Luta.

Se você tem dúvidas entre em contato conosco ou acesso www.sintsefceara.org.br e leia nossas publicações.

“Eu sou de uma terra que o povo padece
Mas nunca esmorece, procura vencê,
Da terra adorada, que a bela caboca

De riso na boca zomba no sofrê.
(...) Eu sou brasilêro fio do Nordeste,

Sou cabra da peste, sou do Ceará”
Patativa do Assaré

O SINTSEF/CE convida você para ver um sonho transformado em realidade 

Solenidade de inauguração da BiBlioteca Patativa 
do aSSaré, autógrafoS de livroS e coquetel.
data: 29 de fevereiro 2016 (2ª feira)
Horário: 18H

local: Sede do SintSef/ce
rua 24 de maio 1201, centro.

BIBLIOTECA PATATIVA DO ASSARÉ

Clique e saiba mais - espeCial eleições do siNTseF/Ce
•	 Conheça	o	Boletim	da	Chapa	1	-	Unidade,	independênCia	e	lUta
•	 Conheça	o	Boletim	da	Chapa	2	-	movimento,	moBilização,	Compromisso	e	lUta
•	 Conheça	o	nome	dos	ConCorrentes	à	direção	Colegiada	e	ao	Conselho	FisCal
•	 Conheça	o	nome	dos	ConCorrentes	às	Coordenações	de	delegaCias	sindiCais
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Boletim informativo diário editado pela Coordenação de Comunicação.
Coordenadores: Artur Camurça, Joacir Moreira e Vera Cândido.

Jornalista responsável: Luciana Barroso (2117 Jp/Ce)
estagiária de jornalismo: Letícia Almeida (UFC)

               Leia mais notícias em: www.sintsefceara.org.br                                                  Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

Eleições do SINTSEF/CE: está chegando o dia!

No próximo dia 29 de fevereiro, o 
SINTSEF/CE inaugurará a Biblioteca 
Patativa do Assaré. O espaço reunirá 
o acervo de livros, periódicos, 
imagens e material audiovisual 
recolhido pelo sindicato ao longo 
dos seus 26 anos.

A biblioteca, que homenageia 
o poeta Patativa do Assaré, 
terá espaço de leitura e três 
computadores a disposição dos 
visitantes. O equipamento educativo 
e cultural funcionará onde outrora 
foi uma garagem, no prédio do 
SINTSEF/CE.

A inauguração acontecerá às 18h, 
com autógrafos de livros e coquetel.

http://sintsefceara.org.br/confira-o-mapa-de-urnas-e-locais-de-votacao/
http://bit.ly/1TgtCGr
http://bit.ly/1oCKnid
http://bit.ly/1TiXaSJ
http://bit.ly/1PFkFml
http://www.sintsefceara.org.br

