
“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

EntrEvista com a 
chapa 1 - UnidadE, 

indEpEndência E LUta.

EntrEvista com a 
chapa 2 - movimEnto, 

mobiLização, 
compromisso E LUta.

cLiqUE E saiba mais
•	 Professores	de	fortaleza	decidem	manter	greve	aPós	assembleia

•	 frentes	brasil	PoPular	e	Povo	sem	medo	Promovem	ato	unitário	no	dia	31	de	março

•	 governo	adia	votação	do	Projeto	que	regulamenta	o	teto	remuneratório	do	funcionalismo	Público
•	 veja	a	lista	dos	Premiados	no	oscar	2016
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               Leia mais notícias em: www.sintsefceara.org.br                                                  Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

A Direção 
Colegiada 
do SINTSEF/
CE, através da 
coordenação 
de Formação 
Política e Sindical, 
convida você para 
a inauguração 
da Biblioteca 
Patativa do 
Assaré. O evento 
acontece hoje, 29 
de fevereiro, às 
18h, na sede do 
SINTSEF/CE.

As eleições do SINTSEF/CE começam 
amanhã (1º/3) e terminam na quarta 
(2/3). Para votar o filiado precisa ter um 
documento de identificação com foto. 
Os locais de votação estão disponíveis 
em nosso site, para ter acesso clique aqui. 
Lá você também pode ter acesso aos 
boletins produzidos por cada chapa, 
chapa 1 aqui e chapa 2 aqui. Para quem 
mora no interior e vai votar também na 
coordenação de sua delegacia, conheça 
os concorrentes clicando aqui.

Ao lado links para entrevistas realizadas 
com as duas chapas à Direção Colegiada.

Clique e escute

http://bit.ly/24wLJfr
http://bit.ly/24wLJfr
http://bit.ly/24wLJfr
http://bit.ly/1RzKepP
http://bit.ly/1RzKepP
http://bit.ly/1RzKepP
http://bit.ly/1RzKepP
http://glo.bo/21DnwBK
http://bit.ly/1Thwi7r
http://bit.ly/1pkAKpe
http://bit.ly/1KXQjNv
http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1XV04xH
http://bit.ly/1TgtCGr
http://bit.ly/1oCKnid
http://bit.ly/1PFkFml

